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Resumo 
 

Uma cablagem automóvel é um conjunto de fios condutores que permite a transmissão de 

sinais de informação e energia no sistema Eletrónico/Elétrico (E/E) de um automóvel.  

No processo de desenvolvimento de um novo automóvel, o Original Equipment Manufacturer 

(OEM) habitualmente prioriza o projeto de todas as estruturas e peças antes de se dedicar ao 

desenvolvimento da cablagem do sistema E/E. Esta abordagem é justificada pela elevada 

flexibilidade na produção das cablagens, que podem ser projetadas numa fase posterior e em 

função de todos os outros componentes (Turner, 2008).  

Aliada a esta secundarização na fase de desenvolvimento, a crescente complexidade do 

sistema E/E de um automóvel torna a otimização do desenho das suas cablagens cada vez 

mais importante. No entanto, e, apesar das crescentes otimizações de que são alvo durante 

a fase de desenvolvimento de produto, o processo de produção das cablagens não é, em fase 

alguma, tido em consideração (Turner, 2008). 

É no desenvolvimento dos processos de produção de uma cablagem automóvel que se centra 

esta dissertação, onde se detalhará o desenvolvimento e construção de uma linha de 

produção de cablagens do tipo dynamic assembly line (DAL), as vantagens alcançadas com 

a sua instalação relativamente aos outros tipos de linhas e algumas possíveis ações de 

melhoria relativamente ao seu estado atual. 

  



 
  



Abstract 
 
 
An automobile wiring harness is a set of conductive wires that allow the transmission of 

information and energy signals in the electronic/electrical (E/E) system of an automobile. 

In the process of developing a new automobile, the Original Equipment Manufacturer (OEM) 

usually prioritizes the design of all structures and parts before dedicating itself to the 

development of the E/E wiring system. This approach is justified by the high flexibility of the 

wiring harness, which can be projected at a later stage and in function of all the other 

components (Turner, 2008).  

Allied to the postponement in the development phase, the growing complexity of an automobile 

E/E system makes optimizing the design of its cabling even more important. However, and 

despite of the increasing optimizations that are targeted during the product development 

phase, the harness assembly process itself, is not, in any phase, taken into consideration 

(Turner, 2008). 

This dissertation it’s focused on the development of processes for assembling automobile 

wiring harnesses, by detailing the steps involved in the development and construction of a 

dynamic assembly line (DAL), its advantages in comparison to other types of lines and some 

possible improvements considering to its current state. 
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1. Introdução 

Denominado “Desenvolvimento de nova geração de linhas de produção de cablagens "DAL" 

(dynamic assembly line)”, este projeto está inserido na componente de Dissertação do 

Mestrado em Engenharia Mecânica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi 

realizado em ambiente empresarial na Boxmount Equipamentos Lda e nas instalações da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

1.1. Apresentação da empresa 

A Boxmount Equipamentos Lda, é uma pequena empresa criada em 2009. Teve, desde o seu 

início, como atividade principal, o desenvolvimento de projetos de engenharia de produção de 

cablagens elétricas para automóveis. 

Potenciando os conhecimentos técnicos e experiência dos seus fundadores, a Boxmount é 

responsável pelo desenvolvimento de uma diferente metodologia, para a produção de 

cablagens, o Processo Linear / linhas DAL (Dinamic Assembly Line). 

Durante os 10 anos da sua existência, a Boxmount Equipamentos desenvolveu dezenas de 

projetos de instalação de linhas de produção de cablagens para grandes corporações 

multinacionais, entre as quais Yazaki, Leoni, Lear e Sumitomo. Toda a sua atividade é 

dedicada à exportação, tendo realizado projetos em 14 países. 

Apesar de ser uma microempresa, a Boxmount orgulha-se do desenvolvimento da 

metodologia DAL, confirmando-se esse estatuto pelos inúmeros projetos desenvolvidos e pela 

constante solicitação dos seus serviços para realização de programas de formação nas 

maiores multinacionais do setor. 

Desde 2017, aliando a engenharia de desenvolvimento ao fabrico das suas próprias linhas 

DAL, a Boxmount passou a oferecer aos seus clientes soluções chave-na-mão, incorporando 

todas as competências técnicas, desde o estudo conceptual até à instalação das linhas, 

formação e acompanhamento no arranque de produção de linhas produção. 

Num sector de atividade dominado mundialmente por poucos grupos multinacionais, a 

Boxmount tem como linhas mestras da sua atividade: 

• Consolidar a sua capacidade de fabrico de linhas de produção com elevado nível 

de modularidade e rápida entrega 

• Expandir a aplicabilidade da metodologia DAL a cada vez maiores cablagens. 
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1.2. Apresentação do projeto 

Com o número de funcionalidades disponíveis para o consumidor a aumentar a cada novo 

modelo automóvel, aumenta também a importância da cablagem. Apesar da sua crescente 

importância, o seu projeto é invariavelmente deixado para a fase final do produto, pois sendo 

bastante flexível, adapta-se facilmente aos outros componentes já desenvolvidos. 

Se o projeto da cablagem do sistema E/E é deixado para o final da fase de desenvolvimento 

de produto, o processo de produção/montagem da mesma nem sequer é tido em conta, 

ficando essa preocupação a cargo dos fabricantes de cablagens. Foi nesse âmbito que se 

realizou esta dissertação, centrando-se no desenvolvimento de processos e respetivas 

estruturas de uma linha de produção do tipo Dynamic Assembly Line e na comparação dos 

resultados obtidos com as linhas mais utilizadas atualmente, denominadas por Rotary Lines. 

Serão igualmente abordadas algumas potenciais melhorias ao estado atual da indústria das 

cablagens. 

1.3. Enquadramento 

Estima-se que a indústria automóvel registe um CAGR (Taxa de Crescimento Anual 

Composta) de 4.79% para o período 2019-2023 (More, 2019). Sendo diretamente dependente 

do estado do mercado automóvel, prevê-se que o valor do mercado global da indústria das 

cablagens que foi, em 2017, avaliado em 67,1 mil milhões de EUR, atinja em 2023 os 97,1 mil 

milhões, registando assim durante esse período preditivo (2019-2023) um CAGR de 6,39% 

(MRW, 2019) 

A digitalização do automóvel é, desde há algum tempo, um aspeto em que todas as marcas 

têm investido. Existe uma grande concorrência entre os fabricantes de automóveis para o 

desenvolvimento de carros com os mais inovadores sistemas tecnológicos (Viroop, 2019). 

Mesmo o automóvel de gama mais baixa, é hoje em dia equipado com mais tecnologias de 

informação, desde sistemas de controlo de motor, a sistemas de assistência ao motorista, 

equipamentos de conforto e de multimédia, entre outros.  

Cada modelo novo lançado no mercado traz novas funcionalidades, sendo o desenvolvimento 

da condução autónoma, o fator que fará das cablagens o componente mais crítico no 

automóvel (Fernandes, 2010). 

Este constante acréscimo de funcionalidades aumenta a complexidade das cablagens, e, 

apesar de algumas tarefas produtivas já serem realizadas com recurso a processos 



3 
 

automatizados, a produção de uma cablagem depende essencialmente da mão-de-obra, 

sendo que esta é responsável pela realização de 95% das tarefas! (BMW, 2017) 

Em 2013, o valor médio do custo de produção de uma cablagem num automóvel vendido na 

Europa Ocidental era de 640 EUR enquanto na América latina era de 370 EUR. Isto deve-se 

ao facto de, na Europa os carros ditos “de luxo”, com mais funcionalidades, representarem 

uma maior percentagem das vendas. Assim, é possível verificar a diferença no custo de 

produção de uma cablagem mais complexa relativamente a uma mais simples. (ICF, 2015) 

Com base nos valores de 2013 relativamente a 2003, estima-se que o custo médio de 

produção de uma cablagem aumente 10% ao ano. (CRU Group, s.d.) 

Estando a indústria tão dependente do trabalho manual, as produtoras de cablagens, 

doravante designadas por cableadoras, com a pressão de reduzir os custos produtivos, têm 

vindo a construir novas fábricas nos países com mão-de-obra mais barata, para assim 

reduzirem os custos de produção. 

Em 2016, a produção mundial de cablagens era liderada pela ASEAN (Associação de Nações 

do Sudeste Asiático) e China, responsáveis por 45,22% da produção, seguindo-se a Europa 

de leste com 25.33% e o México com 22,01%. (ICF, 2015) Prevê-se que a quota de produção 

mundial da China e dos países que compõem a ASEAN venha a aumentar, impulsionada pelo 

crescimento do mercado automóvel nesses mercados emergentes (ICF, 2015). 

A crescente complexidade das cablagens e o consequente custo de produção mais elevado, 

incentivaram empresas a especializarem-se no desenvolvimento de equipamentos e 

processos que tornem a produção de uma cablagem mais eficiente, reduzindo ao mesmo 

tempo os custos associados à sua produção. É neste grupo de empresas que se insere a 

Boxmount Equipamentos Lda, que, tal como referido em 1.1, se especializou no 

desenvolvimento de linhas Conveyor Dynamic Assembly Line (DAL) e respetivos processos 

produção de cablagens, de modo a oferecer uma alternativa às linhas Rotary. 

1.4. Objetivos 

Este Projeto assenta no acompanhamento de todas as fases de desenvolvimento de uma 

linha de produção de cablagens do tipo Conveyor DAL, tendo como principais objetivos: 

• Comparação de eficiência entre as linhas DAL e Rotary 

• Propostas de melhoria relativamente ao estado atual da indústria das cablagens 
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1.5. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos, versando sobre os seguintes conteúdos: 

Capítulo 1 - Introdução: Apresentação do tema em estudo, do seu enquadramento e objetivos. 

Capítulo 2 - Fundamentação teórica: Abordagem sucinta às metodologias e conceitos 

envolvidos na fase de desenvolvimento de produto sobre o qual assenta a dissertação. São 

enunciadas as características dos principais tipos de linhas de produção em uso na indústria 

das cablagens automóvel. 

Capítulo 3 - Projeto Dynamic Assembly Line: Descrição pormenorizada das várias etapas do 

desenvolvimento de um projeto de linhas DAL, desde a elaboração do processo de produção 

das cablagens à construção da respetiva linha. 

Capítulo 4 - Análise de resultados. 

Capítulo 5 - Inovação: Apresentação de uma ferramenta informática inovadora para as linhas 

DAL. 

Capítulo 6 – Conclusão: Apresentação das conclusões alcançadas com este projeto e outras 

considerações relevantes. 

Capítulo 7 – Referencias bibliográficas: Bibliografia consultada para o desenvolvimento deste 

trabalho. 
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2. Fundamentação Teórica 

“Mais fios, maior exigência”. É este o mote sob o qual se rege a Boxmount Equipamentos. 

Maiores e mais complexos sistemas E/E, têm como consequência mais pontos de falha e uma 

maior probabilidade de aparecimento de avarias. De modo a evitar que estas ocorram é 

conveniente que, desde o desenvolvimento do processo à montagem do produto, sejam 

utilizadas as melhores ferramentas ao dispor. 

Serão abordadas de seguida, as metodologias utilizadas diariamente no desenvolvimento e 

construção de linhas de produção, de modo a ir ao encontro das exigências das cableadoras 

e garantir a qualidade do produto entregue 

2.1. Lean 

O facto de o consumidor poder, hoje em dia, personalizar o seu automóvel escolhendo as 

funcionalidades e extras que pretende, faz com que a cablagem de cada automóvel vendido 

tenha de ser constantemente adaptada. 

Com este aumento do número de versões da cablagem para o mesmo modelo automóvel, foi 

necessário adaptar e flexibilizar as linhas produção, de modo a torná-las mais eficientes na 

resposta às variações produtivas, já que estas estavam formatadas para uma produção 

constante e com o mesmo processo. 

O Lean é então, uma ferramenta auxílio à gestão da produção, capaz de criar flexibilidade no 

processo produtivo (Pinto, 2014). 

Derivado do conceito de produção Just-in-time, o Lean manufacturing tem as suas raízes no 

Toyota Production System (TPS) e assenta na eliminação de todo o desperdício ao longo do 

processo produtivo (Pinto, 2014).  

Para se poder identificar algo é necessário saber o que se procura, para tal é necessário que 

se defina bem os significados de valor e desperdício. 

O conceito de valor tem várias interpretações. “Valor é o que se leva, preço é o que se paga” 

(Pinto, 2014). 

Para o TPS, desperdício é qualquer atividade que consome recursos e não acrescenta valor 

ao produto final. 

Para a Toyota, produzir bem é fazer bem à primeira, de maneira consistente e eficaz, 

produzindo apenas a quantidade necessária com o mínimo de recursos, isto é, produzir sem 
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desperdícios. Só assim se consegue satisfazer os clientes e obter lucros elevados (Liker, 

2007). 

A base do Lean, é a aplicação de um conjunto de princípios que eliminam o desperdício e 

simplificam a forma da organização produzir e entregar valor aos clientes (Pinto, 2014). 

Os tipos de desperdício definidos pelo TPS são: 

• Sobreprodução - quando se produz a mais ou antes do necessário. Aumento do stock de 

produtos que não sendo procurados pelos clientes, se tornam obsoletos. 

• Tempo de espera - paragens entre operações. 

• Transporte - Movimentação de materiais ou informação. 

• Processos desnecessários - esforços adicionais que não adicionam valor ao produto, na 

ótica do cliente, como inspeções extra ou incorretas.  

• Deslocamento - movimentos desnecessários que os funcionários efetuam durante o 

processo produtivo. 

• Stock - Excesso de matéria-prima ou de produtos em curso 

• Produtos defeituosos - Erros que exigem o reprocesso, repetição de esforço para 

correção do problema. 

Igualmente na base do Lean estão os fundamentos Kaizen, que significa melhoria contínua 

em português  

2.2. Kaizen - Melhoria contínua 

O termo Kaizen tem origem japonesa e significa mudança para melhor, ou por outras palavras, 

melhoria contínua.  

“Kaizen, é uma diretriz cultural, um valor que determina um esforço de aprimoramento 

contínuo. O que nos remete em busca da perfeição, nunca atingida, mas sempre desejada” 

(Ferreira, 1998). 

Por oposição à inovação tecnológica, que requer grandes investimentos, a melhoria contínua 

consiste na realização de múltiplos projetos de baixo custo, cada um de dimensão 

relativamente pequena, mas que, no seu todo têm como resultado um grande efeito 

acumulado sobre a produtividade e qualidade dos produtos. 

A melhoria contínua deve ser um objetivo permanente de qualquer empresa ou organização.  

À imagem de todas as outras metodologias, não é implementada de uma só vez, nem os 

resultados são obtidos imediatamente. A melhoria contínua consiste, como foi dito 
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anteriormente, em várias e pequenas evoluções que, ao serem repetidas melhoram o 

processo produtivo.  

• Ciclo PDCA (plan – do – check – act). 

Também conhecido como ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart, é um ciclo iterativo de quatro 

etapas que, por si só, origina uma melhoria contínua e pelo qual são normalmente realizados 

os projetos de melhoria (Jacobs, 2011). 

 

 

Figura 2-1 - Ciclo PDCA (Jacobs, 2011)  

1. Plan: planeamento das ações de melhoria 

2. Do: execução das ações de acordo com o planeado 

3. Check: verificação do processo e avaliação os resultados obtidos 

4. Act: Correção e planeamento 

 

É no fim desta quarta etapa do processo iterativo, que, voltando à primeira se inicia um novo 

ciclo, dando assim origem a um sistema de melhoria contínua. 

Normalmente, numa primeira fase, os projetos de melhoria têm por objetivo eliminar as causas 

de não conformidade e estabilizar processos. Para tal, o primeiro passo é a normalização do 

mesmo.  

 

 
 Execução das 

ações de acordo 
com o planeado 

 
 Verificação do 

processo e 
avaliação dos 
resultados obtidos 

 

 Planeamento das 
ações de melhoria 

 

 Correção e 
planeamento 

 

4. ACT 

 

1. PLAN 

 
2. DO 

 
3. CHECK 
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A normalização é o ponto de partida para a melhoria continua. (Jacobs, 2011) 

É com recurso à normalização que se define o processo de produção mais adequado de 

maneira a obter níveis constantes de qualidade. É assim criado o ponto de partida para o 

próximo nível de melhoria, visto estar assim facilitada a identificação e posterior eliminação 

dos problemas quando estes ocorrem. Após a implementação das soluções, a etapa seguinte 

é identificar novas oportunidades de melhoria. 

A normalização de um processo é feita em 3 fases, descritas no seguinte diagrama.  

 

Figura 2-2 - Etapas de normalização de um processo 

Apesar de ser muitas vezes negligenciada por ser muito trabalhosa e demorada, a correta 

documentação de métodos e procedimentos de trabalho é essencial para a normalização de 

um processo produtivo e por conseguinte para melhoria contínua do mesmo. 

2.3. 5S 

A organização do local de trabalho é essencial para que se combata o desperdício e se 

despenda o mínimo tempo possível em atividades que não acrescentam valor ao produto ou 

serviço.  

“A organização do local de trabalho, é o primeiro passo para uma correta implementação Lean 

numa organização” (Davis, 1999). 

A base deste do processo de organização assenta na metodologia 5S: 

• Seiri - Princípio de utilização 

o Eliminar da área de trabalho todo o material que não é necessário e armazená-lo 

em locais específicos consoante a sua necessidade e função. 

• Seiton - Princípio de organização  

o Definir um lugar para tudo e assegurar que tudo está no lugar adequado 

 

 Elaboração dos novos 
processos produtivos 

 

Definição e documentação de 
todas as operações existentes no 

ciclo produtivo 

 Aplicação dos novos 
processos produtivos 

 

Respeitar rigorosamente o 
processo produtivo 
Auditoria constante 

Correção imediata dos 
problemas detetados 

 Melhoria dos processos 
produtivos 

 

Eliminação do desperdício 
Validação das melhorias 
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• Seiso - Princípio de limpeza 

o Um local de trabalho limpo promove a higiene e a segurança e torna mais fácil 

identificar problemas e possíveis melhorias  

• Seiketsu - Princípio de padronização  

o Normalizar um processo onde se apliquem os três princípios anteriores. 

• Shitsuke - Princípio de autodisciplina  

o Através do cumprimento das quatro etapas anteriores, o local de trabalho poderá 

ser organizado e assim mantido.  

O objetivo deste princípio é o de garantir que é da responsabilidade de todos identificar e 

resolver os problemas. 

A otimização de uma linha produção é alcançada otimizando cada posto individual de 

trabalho. 

Num sistema de gestão baseado em melhoria contínua, não basta fazer bem, é preciso tentar 

fazer melhor. Para que tal aconteça é necessário o envolvimento de todos os colaboradores 

e que estes tenham a autoconfiança necessária, para que, ao identificar oportunidades de 

melhorias as possam implementar. 

Feito o resumo dos princípios teóricos utilizados diariamente na Boxmount Equipamentos Lda. 

no desenvolvimento e construção de novas linhas, e antes de passar ao capítulo seguinte 

onde irão ser abordadas as principais características dos tipos de linhas mais utilizadas, é 

conveniente ter noções sobre o que é uma cablagem automóvel e sobre as linhas onde são 

produzidas. 

2.4. Manufacturing Execution System 

Atualmente, a eficiência económica na criação de valor não é uma propriedade dos produtos, 

mas sim dos processos de produção (Kletti, 2007).  

É nesta perspetiva que os Manufacturing Execution Systems (MES) têm vindo a ser 

desenvolvidos.  

O MES é um software que permite a recolha e análise dos dados do processo de produção 

em tempo real, possibilitando uma comparação entre aquilo que estava inicialmente planeado 

em termos de produção e o que está efetivamente a ser executado. 
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Os principais benefícios de utilizar um MES são (Rabbani, 2013): 

• Recolha de dados – permitindo uma maior qualidade da informação sobre a 

produção e rapidez na tomada de decisões 

• Gestão de recursos 

• Planeamento 

• Execução de ordens de fabrico 

• Controlo de stocks 

• Apoio à melhoria contínua. 

• Aumento do OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

2.5. Cablagem 

Uma cablagem é uma montagem de fios, terminais e conectores que percorrem todo o veículo 

e transmitem sinais e energia elétrica, para interligar uma variedade de componentes. São 

compostas por um conjunto de fios condutores soltos que são agrupados com recurso a tubos 

e fita adesiva para criar um sistema mais robusto e organizado. 

 

 

Figura 2-3 - Cablagens no interior de um automóvel (BMW, 2017) 

 

Em 2018 foram vendidos mundialmente cerca de 95 milhões de novos automóveis. Cada um 

destes automóveis continha, em média, mil e duzentos metros de fios condutores. Significa 

isto que, em 2018 foi consumido aproximadamente 113 milhões de quilómetros de fios de 

cobre. (LMC, 2018) 
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Don Price da Ford Motor Company, na sua apresentação na Electrical Wire Processing 

Technology Expo, estimou que um carro novo tem aproximadamente 500 fios no seu interior 

(ICF, 2015). Ou seja, mil ligações que têm de ser projetadas pelos engenheiros. Além deste 

elevado número de ligações os engenheiros têm de ter igualmente em conta no projeto da 

cablagem os requisitos ambientais e a facilidade de instalação e de reutilização. Tudo isto 

enquanto minimizam o tamanho, peso e principalmente o custo da cablagem.  

Como referido anteriormente, as cablagens têm vindo a aumentar não só em tamanho, mas 

também no número de fios que as constituem, o que tem tornado a sua manipulação e 

produção cada vez mais complexa. Enquanto anteriormente o mesmo automóvel possuía 

vários módulos de cablagem, cada um para um sector específico, como portas dianteiras, 

traseiras, motor, etc, atualmente tem-se assistido a uma cada vez maior adoção das 

cablagens conhecidas como monobloco. As cablagens monoblocas são uma única cablagem 

que interliga todos os componentes a uma só unidade de controlo (ECU). 

 

 

Figura 2-4 - Esquema de cableamento de um automóvel tradicional. Vários módulos de cablagens 
(Turner, 2008) 
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Figura 2-5 - Cablagem monobloco a ligar a apenas 1 ECU (Turner, 2008) 

 

O processo de produção de uma cablagem consiste nas seguintes etapas: 

• Corte dos fios condutores para o tamanho requerido 

• Descarne das pontas e cravação dos terminais 

• Posicionamento dos fios nas pranchas de montagem 

• Encaixe de fios nos conetores 

• Aplicação de fita adesiva, tubos de proteção e clips de fixação 

• Teste e certificação 

Com a modernização tecnológica, etapas como cortar, descarnar e cravar fios condutores têm 

vindo a ser efetuadas de maneira mais eficiente com recurso a máquinas autónomas. No 

entanto essas etapas correspondem a apenas 5% do trabalho total na produção de uma 

cablagem, sendo que os restantes 95%, devido à sua complexidade, continuam a ser 

realizados manualmente.  
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2.6. Linhas 

Apesar de esta dissertação versar sobre as linhas de produção dinâmica, as Dynamic 

Assembly Lines (DAL), devem ser abordados os outros principais métodos de montagem de 

cablagens utilizados na indústria cableadora. 

2.6.1. Prancha Fixa 

Consiste em montar toda a cablagem numa única prancha fixa. Todos os componentes 

necessários ao processo, como fios e conetores são colocados na frente do operador.  

 

Figura 2-6 - Prancha Fixa 

Este tipo de prancha é utilizado nos casos de pequenos volumes de produção, quer de 

pequenas quer de muito grandes cablagens.  

Todo o processo de produção é efetuado na mesma prancha, por um ou vários operadores 

em simultâneo. O tempo de formação dos operadores é relativamente longo, já que o operador 

tem de estar familiarizado com todas as tarefas de montagem. 

A grande desvantagem deste método produtivo é a necessidade de replicação de stocks, pois 

é preciso disponibilizar em todos os postos, os materiais necessários à produção, já que todas 

as pranchas realizam a mesma montagem em paralelo. 
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2.6.2. Rotary 

As linhas rotary, também conhecidas por linhas carrossel, são o método produtivo tradicional 

utilizado na indústria das cablagens automóvel.  

Este tipo de linha de produção consiste em pranchas de madeira ou metal, sobre as quais os 

operadores realizam todas as operações de montagem. As pranchas deslizam com 

velocidade constante e regulável, sobre uma estrutura metálica em forma de O, que pode ser 

vertical, horizontal com suporte inferior ou suspensa. 

Estes tipos de linhas necessitam de muito espaço para a sua instalação e na sua utilização 

por causa da colocação das estruturas de aprovisionamento de materiais. Há um desperdício 

adicional de espaço, já que é necessário garantir que se respeita a zona de segurança nos 

topos das linhas de modo a permitir a rotação das pranchas.  

As pranchas das linhas rotary podem ter dimensões desde 1,2x0.8m até 8x1,5m. Em casos 

especiais de cablagens mais complexas, as pranchas podem ter duas faces, e a linha 

plataformas elevadas, para acesso a zonas de difícil entrada, sendo que uma destas linhas 

pode ser composta por 6 a 24 pranchas. 

É importante salientar que é necessário garantir nas costas dos operadores o espaço 

necessário para a colocação dos carrinhos com os materiais como fios, conectores, diversos 

materiais e acabamentos. 

 

Figura 2-7 - Linha Rotary 

O movimento das pranchas é feito da direita para esquerda, de modo a facilitar a realização 

das operações (encaixe de conectores, enfitamentos), já que se assume que a maioria dos 

operadores são destros e este sentido facilita a realização das operações (ver figura 8). 
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Figura 2-8 - Layout de uma linha rotary 

 - Perímetro de segurança da rotação das pranchas 

- Prancha  

 

À medida que a prancha se desloca, o operador tem de realizar todas as tarefas atribuídas ao 

seu posto. O movimento da linha é contínuo, sendo apenas interrompido em caso de 

anomalias. Em caso de atraso de um operador, a linha deveria ser imobilizada até o operador 

concluir todas as tarefas. No entanto, devido à multiplicidade de fatores de risco por atraso, 

na prática, raramente se verifica a imobilização das linhas. Devido a este facto, há 

sobreposição de operadores em diversas pranchas pois o operador é forçado a “invadir” a 

área de trabalho contígua, dificultando assim a realização das tarefas, criando fatores de 

aleatoriedade e dando assim origem a possíveis problemas de qualidade. 
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Figura 2-9 - Cablagem em produção numa prancha de linha carrossel 

A crescente complexidade das cablagens e a necessidade de se adaptar as pranchas ao seu 

tamanho, tem tornado as pranchas cada vez maiores, obrigando o operador a realizar 

movimentos pouco ergonómicos para cobrir toda a área de trabalho (figura 10), o que poderá 

causar lesões, que por sua vez levarão ao absentismo e consequentes quebras de produção. 

 

Figura 2-10 - Postura corporal nas linhas rotary 

Já foi referido anteriormente que o abastecimento das linhas carrossel é feito com recurso a 

estruturas de aprovisionamento de materiais que estão geralmente localizadas nas costas dos 

operadores. Além de ser mais um fator que contribui para um maior desgaste físico dos 
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operadores, é um dos tipos de desperdícios que devem ser evitados para que o processo de 

fabrico seja o mais eficiente possível. 

Outra dificuldade que os operadores encontram na operação destas linhas é o manuseamento 

dos equipamentos auxiliares, como as máquinas de ultrassons que são utilizadas para unir os 

fios. Isto deve-se ao facto de, como as pranchas se estão sempre a movimentar não ser 

possível acoplar e fixar os equipamentos auxiliares, o que dificulta as operações nas quais se 

requer alguma precisão. 

 

 

Figura 2-11 - Disposição de equipamentos auxiliares numa linha rotary. (Máquina de Ultra-sons para 
fusões) 

No geral, a edição de processo nas linhas rotary parece simples, pois a montagem é realizada 

numa só prancha, igual em todos os postos. No entanto, nomeadamente em linhas rotary com 

pranchas grandes, e mais de um operador por prancha, o nível de inter-relações nas tarefas 

dos operadores na mesma prancha (e entre estes e os postos contíguos), cria uma 

aleatoriedade na sequência de produção, o que dificulta o controlo rigoroso do processo, já 

que se reduz o nível de repetibilidade. 
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Figura 2-12 - Múltiplas operadoras na mesma prancha 

Por tradição, o desenvolvimento do processo não requer grandes conhecimentos teóricos. No 

entanto a resolução dos problemas e dificuldades que eventualmente possam surgir durante 

a produção são de certo modo transferidas para os operadores. 

De uma maneira geral, as linhas rotary são mais “amigas” dos engenheiros que dos 

operadores, pois simplificam o trabalho da equipa de engenharia, mas complicam a produção. 

2.6.3. Linhas Conveyor 

2.6.4. EQ (Eficiency and Quality) 

As linhas conhecidas como EQ, tiveram origem em Espanha nos anos 90, e foram 

desenvolvidas segundo a filosofia pára-arranca. São equipamentos simples, robustos e de 

fácil manutenção.  

A prancha de montagem, ao contrário do que acontece nas linhas rotary, é dividida em 

múltiplas mini pranchas que funcionam como as peças de um puzzle de uma grande prancha. 

Ao contrário das linhas rotary, as EQ precisam de pouco espaço de instalação e operação.  

Cada posto de trabalho numa linha EQ requer, por norma, cerca de 6 m2 o que é 

manifestamente inferior ao necessário nas linhas Rotary. 

Neste tipo de linhas, todos os fios estão dispostos em cima do tapete, complicando o 

manuseamento se a cablagem for composta por muitos fios. 

 



19 
 

A configuração de cada zona específica da cablagem é realizada nas mini pranchas dispostas 

ao longo da linha. 

 

Figura 2-13 - Layout de uma linha EQ 

 

Nas linhas EQ os operadores não interferem nas tarefas dos postos vizinhos. Em caso de 

atraso, o operador deve bloquear o avanço da linha, parando assim todos os outros postos. 

 

Figura 2-14 - Produção numa linha EQ 

As linhas EQ facilitam o trabalho do operador, pois todo o abastecimento de materiais é feito 

diretamente na sua frente e cada posto é dimensionado às suas tarefas específicas, 

maximizando a ergonomia durante todo o tempo de operação. 
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Figura 2-15 - Abastecimento frontal de materiais na linha EQ 

Uma linha EQ requer da parte dos engenheiros de processo um maior conhecimento quando 

comparado com o necessário para uma linha rotary. Para se desenvolver um processo 

eficiente é preciso estar familiarizado com todos os pormenores da cablagem e respetiva 

montagem. Neste tipo de processo, além da divisão das tarefas no tempo, também se dividem 

as tarefas na geometria da cablagem. 

2.6.4.1. DAL (Dynamic Assembly Line)  

As linhas Dynamic Assembly Line (DAL) são o passo seguinte na evolução das linhas tipo 

conveyor/tapete. 

São semelhantes às linhas EQ no sistema de transporte (tapete e sistema pára-arranca), no 

entanto, contrariamente a estas onde toda cablagem é transportada no tapete, nas linhas DAL 

apenas as pontas dos fios, independentemente do seu comprimento é que se mantêm em 

cima do tapete de montagem. 

A grande vantagem das linhas DAL, é o facto do tamanho e número de fios que compõe uma 

cablagem não limitarem a produção da mesma, visto que nas linhas EQ a produção está 

limitada a cablagens pequenas e com poucos fios (<200). 

Como o manuseamento dos fios (terminais e conetores) é realizado sobre o tapete, fora das 

pranchas, permite otimizar a ergonomia das operações de inserção dos fios nos conetores. 

Como o enfitamento é feito em pranchas exclusivas a cada posto, de acordo com o processo 

previamente elaborado, permite otimizar a ergonomia de todo o processo. 
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Figura 2-16 - Dynamic Assembly Line 

A localização de cada conetor numa linha DAL, é determinada pela geometria final da 

cablagem e deve ser rigorosamente respeitada, de modo a evitar o cruzamento de fios que 

impeçam a conclusão da cablagem no fim de linha.  

Foi a Boxmount Equipamentos que desenvolveu a Regra dos Endereços, posteriormente 

descrita, que permitiu expandir a capacidade de uma linha DAL para todos os tipos de 

cablagem. 

A descrição do processo deve ser clara e inequívoca, as tarefas realizadas exatamente pela 

ordem definida para se evitarem erros na sequência de produção. 

Há três características, ausentes nas linhas rotary, que abrem os horizontes no 

desenvolvimento de linhas DAL: 

• Separação dos tipos de tarefas de montagem (inserção e enfitamentos) 

• Configuração individual e personalizável de cada posto 

• Imobilização da linha durante a realização das tarefas 

Contrariamente às rotary, as linhas DAL são mais “amigas” dos operadores que dos 

engenheiros. 
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Existem variantes das linhas DAL sobre as quais versa esta dissertação, as ditas 

convencionais. 

DAL Low Cost – baixo custo, sem motorização, o movimento é feito manualmente com recurso 

a um carrinho de molas. Permite elevadas eficiências (até superiores às DAL convencionais) 

a baixo custo. 

Neste tipo de linhas, como o movimento do carrinho com os fios é feito manualmente entre 

postos, permite a existência de pequenos buffers entre postos (impossível nas linhas 

motorizadas). A existência destes buffers permite otimizar pequenos erros de balanceamento, 

evitando que a linha pare em caso de atraso de algum posto. 

Modular DAL – Processo em tudo igual às DAL convencionais com movimento dos fios no 

tapete, diferenciando-se no processo de transporte. 

Uma outra vantagem das linhas DAL é a possibilidade de reutilização dos equipamentos da 

linha em possíveis mudanças de produto. Numa linha rotary, apenas cerca de 40% dos 

equipamentos são reaproveitáveis, sendo esse valor aproximadamente 90% quando se trata 

das linhas DAL. 

2.7. Manutenção das Linhas 

O objetivo de qualquer indústria é a produção. Para esse feito são utilizados vários recursos, 

desde humanos, técnicos e materiais, onde se enquadram as linhas de produção. 

As linhas de produção representam um grande investimento, pelo que maximizar o tempo 

disponível é um dos objetivos fundamentais de qualquer departamento de manutenção. 

Assim sendo, o recurso a metodologias como a Total Productive Maintenance (TPM) ganha 

importância. A TPM tem como princípios fundamentais a maximização da eficiência de todas 

as máquinas e equipamentos e a manutenção autónoma e voluntária por parte do operador. 

Para se maximizar a eficiência das máquinas, devem ser prontamente eliminadas as diversas 

formas de avarias e defeitos. A filosofia ‘Zero Deffects’, proposta por Crosby, é atualmente um 

pilar de qualquer organização que pretenda cumprir este primeiro fundamento da TPM. 

(Crosby, 1979) 

Há vários tipos de manutenção, sendo os principais: 

• Corretiva - intervenção não programada e necessária devido a uma paragem do 

processo produtivo causada por uma avaria. 
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• Preventiva - intervenção programada que obedece a uma periodicidade definida e prevê 

a troca de componentes, independentemente do seu estado de conservação. Evita em 

grande parte as quebras de produção por avarias de componentes, pois são substituídos 

os componentes em final de vida teórica, ainda que muitas vezes se encontrem em bom 

estado de funcionamento. 

• Condicionada - inspeção periódica programada, em que se analisa o estado de 

conservação de determinados componentes, decidindo-se por intervenções 

programadas com troca dos componentes que possam comprometer, a curto prazo, o 

bom funcionamento de um equipamento. É em tudo semelhante à preventiva, mas difere 

sobretudo nos custos associados. 

• Preditiva - após medição e análise de determinados parâmetros, como ruído, vibração, 

etc, toma-se a decisão de substituir ou não os componentes. Este tipo de manutenção 

acaba por ser o mais económico e mais utilizado nas linhas da produção. 
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3. Projeto Dynamic Assembly Line 

Contrariamente ao processo carrossel, onde podemos separar completamente a fase de 

desenvolvimento do processo de produção da cablagem e da construção do equipamento, 

nas linhas DAL há um elevado nível de interligação entre todas as fases do desenvolvimento 

do sistema de produção. 

Os postos de trabalho (pranchas de montagem) são concebidos à medida do processo de 

produção da cablagem, pelo que em primeiro lugar este deve ser desenvolvido de modo a 

que seja possível dimensionar corretamente a linha para posterior produção. 

Durante a realização desta dissertação, foi desenvolvido o processo de produção de 3 

cablagens para produção numa fábrica cliente localizada no norte de África. Por exigência de 

confidencialidade na divulgação de dados por parte do cliente não é possível identificar nem 

o projeto nem o cliente. 

 

As fases de execução do projeto passaram por, 
 

1. Estudo da cablagem  
 

a. Quantidades a produzir 
i. O projeto tinha como objetivo de produção 350 cablagens por turno, 

com 3 turnos por dia. 
 

b. Quantidades de fios 
i. O número de fios variava de acordo com a cablagem em estudo, 

sendo que a que foi escolhida para demonstração dos processos era 
composta por cerca de 140 fios. 

 
c. Tipos de conectores  

i. À imagem do que acontece com os fios, também o número de 
conetores em uso variava consoante a cablagem. Neste exemplo 
concreto a cablagem em estudo continha 16. 

 
d. Especificidades do produto 

i. Imposições por parte do cliente. 
 

e. Analise de histórico de versões anteriores 

i. Eficiência dos processos de produção 

ii. Qualidade do produto final 
iii. Reclamações do cliente 

 
2. Escolha de opção técnica 

 
a. Tipo de linha 

A escolha do tipo de linha é condicionada por diversos fatores, como o 
orçamento disponível ou espaço existente para instalação. 
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b. Dimensionamento da linha  

 
c. Estrutura do processo 

i. Determinação das operações a realizar (c/s clips, c/s testes 
intermédios, etc) 

ii. Determinação de equipamentos a incluir (de acordo com as operações 
a realizar) 

iii. Escolha das estruturas (muitas vezes o cliente impõe os seus 
equipamentos, criando assim limitações) 

 

3.1. Elaboração do processo 

A elaboração do processo teve como base a organização de um ficheiro Folha de cálculo 

previamente fornecido pelo fabricante e sobre o qual a Boxmount Equipamentos, desenvolveu 

os processos de produção. Esse processo foi elaborado seguindo uma metodologia própria 

que será descrita de seguida. 

De modo a facilitar a compreensão, a descrição será feita por tópicos e com recurso a excertos 

do ficheiro Folha de cálculo, ao longo das diversas fases de trabalho. 

Esta é a etapa inicial do ficheiro Folha de cálculo, já formatado para o método da Boxmount. 

Tabela 3-1 - Elaboração do processo - ficheiro exemplo 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Wire mm2 Col. mm 
Conn 

A 
Cav. 

A 
Conn 

B 
Cav. 

B 
 

9
8
2
5

4
9
9

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

2
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

6
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

6
8
0

 

9
8
2
6

6
1
6

2
8
0

 

9038A 50 V 1330 3 7 16 6             1 1 1 

9039A 50 BG 1330 3 20 16 5             1 1 1 

84U2C 150 GR 820 16 17 12 1           1 1 1 1 

84U3C 150 R 820 16 12 12 2           1 1 1 1 

84U2B 75 L 1035 11 1 12 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

84U3B 75 W 1035 11 2 12 2   1 1 1 1 1 1 1 1 

84U2A 150 W 820 14 17 12 1   1 1 1 1         

84U3A 150 W 820 14 12 12 2   1 1 1 1         

84J0A 50 W 1950 10 2 15 21             1   1 

84J1A 50 R 1950 10 3 15 20             1   1 

84J0 50 G 1950 10 2 13 21     1   1         

84J1 50 W 1950 10 3 13 20     1   1         

65C9B 50 GR 1310 9 1 16 2           1 1 1 1 

 

 

Para cada fio (coluna 1) estão associadas, noutras colunas, as suas características como a 

área de secção (2), cor (3), tamanho (4), e em qual cavidade (6/8) de qual conetor (5/7) serão 



27 
 

inseridos. Estão também indicadas as existências (9) de cada fio consoante a versão da 

cablagem a ser produzida. 

 

Após organizar o ficheiro, tendo o desenho em CAD da cablagem a servir de guia, escolheu-

se uma ponta por onde começar e introduziram-se, numa nova coluna, as tarefas associadas 

a cada segmento da cablagem. 

 

 

Figura 3-1 - Desenho CAD de uma cablagem 

Para facilitar a compreensão, será utilizado apenas um pequeno e simples segmento de uma 

cablagem igualmente simples. Por motivos contratuais não é possível divulgar para qual 

automóvel é que se desenvolveu este processo, no entanto, a título de curiosidade pode-se 

referir que se trata de uma cablagem de uma porta frontal. 

 
 

 

Figura 3-2 - Representação de um ramo e conetor 

Dando como exemplo o conetor 10, verificou-se que junto da representação do mesmo (ver 

figura 3-3), está descrita a sua a referência (verde) e quais as existências (azul) da cablagem 

onde será instalado. 
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Figura 3-3 - Representação de um conetor 

Começando então no conetor 10, as etapas a serem realizadas pelos operadores serão, por 

esta ordem: 

• Pegar conetor 10 

• Colocar selo (tampa para as cavidades em que não serão inseridos fios) na cavidade 3 

• Inserir fios nas cavidades 1 e 2 (conforme tabela 3-2) 

• Fechar conetor 10 

Preenchendo o ficheiro com as tarefas descritas obtêm-se: 

Tabela 3-2 - Elaboração do processo – descrição das tarefas, parte 1 

1 tarefas 2 3 4 5 6 7 8   9 

Wire   mm2 Col mm 
Conn 

A 

Cav. 

A 

Conn 

B 

Cav. 

B 
 

9
8

2
5

4
9

9
8

8
0

 

9
8

2
5

5
0

0
2

8
0

 

9
8

2
5

5
0

0
5

8
0

 

9
8

2
5

5
0

0
6

8
0

 

9
8

2
5

5
0

0
8

8
0

 

9
8

2
5

5
0

1
5

8
0

 

9
8

2
5

5
0

1
6

8
0

 

9
8

2
6

6
1

6
2

8
0

 

  PRENDRE   10       10           1   1   1   1 

  SEAL   10       10 3                      

84J0A   50 W 1950 10 2 15 21             1   1 

84J1A   50 R 1950 10 1 15 20             1   1 

84J0   50 G 1950 10 2 13 21     1   1         

84J1   50 W 1950 10 1 13 20     1   1         

  FERMER 10 v1          10           1   1         

  FERMER 10 v2          10                   1   1 

 

O facto de aparecerem 4 linhas (fios) para um conetor que tem apenas duas cavidades, deve-

se às existências para os diferentes modelos da cablagem. O mapa de existências indica se 

o fio está ou não presente na referência em estudo. 

A linha assinalada a azul significa que a ponta A, do fio 84J04, entra na cavidade 2 do conetor 

10, enquanto a ponta B entra na cavidade 21 do conetor 15. Isto apenas nas referências 

9825501580 e 9826616280.  

selo 

nº cavidade 
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É essencial preencher adequadamente as existências das tarefas inseridas manualmente, ao 

mais pequeno erro a cablagem não será produzida corretamente e o processo terá de ser 

refeito. De relembrar que o desenvolvimento de um processo para uma linha DAL é de elevada 

complexidade. 

As existências da tarefa assinalada a verde, “Pegar conetor 10”, têm de ser preenchidas nas 

4 referências dos fios associados a esse conetor. 

As tarefas de fecho são duas, pois há duas combinações de existências diferentes com este 

conetor. 

Tabela 3-3 - Elaboração do processo – descrição das tarefas, parte 2 

1 tarefas 2 3 4 5 6 7 8   9 

Wire   mm2 Col mm 
Conn 

A 
Cav. 

A 
Conn 

B 
Cav. 

B 
 

9
8
2
5

4
9
9

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

2
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

6
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

6
8
0

 

9
8
2
6

6
1
6

2
8
0

 

  PRENDRE   10       10           1   1   1   1 

  SEAL   10       10 3                      

84J0A   50 W 1950 10 2 15 21             1   1 

84J1A   50 R 1950 10 1 15 20             1   1 

84J0   50 G 1950 10 2 13 21     1   1         

84J1   50 W 1950 10 1 13 20     1   1         

  FERMER 10 v1       10           1   1         

  FERMER 10 v2       10                   1   1 

 
NTSA   10   
430 mm 

          1   1   1   1 

 CLIP   10   C3           1   1   1   1 

 
COUPER   

CLIP   10   C3 
          1   1   1   1 

 

As tarefas adicionadas significam que é necessário enfitar 430 mm dos fios a seguir ao conetor 

10 e adicionar um clip no final desse enfitamento. Ao adicionar o clip associado ao conetor é 

necessário atribuir um número a esse mesmo clip, como foi o primeiro, passará a ser o C3.  

Os clips são peças de encaixe utilizadas para prender a cablagem ao chassis do automóvel. 

 

Figura 3-4 - Representação de um Clip 
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Após repetição deste processo para todos os segmentos da cablagem, segue-se a etapa onde 

se preenchem as referências dos materiais e equipamentos a utilizar. Conforme se observa 

na figura 3-4, cada componente vem identificado com a sua referência. 

A informação disponibilizada aos operadores será baseada neste ficheiro, sendo por isso 

necessário, mais uma vez, salientar que todas as etapas de preenchimento da tabela, devem 

realizadas com o maior cuidado de modo a evitar erros. A utilização do material errado por 

parte dos operadores dará origem a não-conformidades. 

Tabela 3-4 - Elaboração do processo – preenchimento dos materiais 

 1 tarefas 2 3 4 5 6 7 8   9 

Mat. Wire   mm2 Col mm 
Conn 

A 
Cav. 

A 
Conn 

B 
Cav. 

B 
 

9
8
2
5

4
9
9

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

2
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

6
8
0

 

9
8
2
5

5
0
0

8
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

5
8
0

 

9
8
2
5

5
0
1

6
8
0

 

9
8
2
6

6
1
6

2
8
0

 

1900424800   PRENDRE   10       10           1   1   1   1 

   SEAL   10       10 3                      

 84J0A   50 W 1950 10 2 15 21             1   1 

 84J1A   50 R 1950 10 1 15 20             1   1 

 84J0   50 G 1950 10 2 13 21     1   1         

 84J1   50 W 1950 10 1 13 20     1   1         

   FERMER 10 v1       10           1   1         

   FERMER 10 v2       10                   1   1 

40022340  
NTSA   10   
430 mm 

          1   1   1   1 

6912035300  CLIP   10   C3           1   1   1   1 

  
COUPER   

CLIP   10   C3 
          1   1   1   1 

 

Neste segmento, por se tratar de um segmento simples, apenas há três materiais a preencher. 

As referências do conetor 10 e do clip C3 estão localizadas junto das peças, enquanto a 

referência do enfitamento (NTSA), por se tratar de um material que estará presente em 

praticamente toda a cablagem é colocada num local central e visível no desenho CAD. 

 

 



31 
 

 

Figura 3-5 - Referências de materiais no desenho CAD da cablagem 

Concluído o preenchimento dos materiais e equipamentos, o passo seguinte consiste em, 

com recurso à regra de endereços (desenvolvida pela Boxmount Equipamentos), preencher 

o endereçamento de cada conetor, isto é, designar para os fios que se ligam em determinados 

conetores, uma mola de fixação no tapete. 

3.1.1. Regra de endereços 

Para se compreender melhor esta etapa será explicada de seguida a regra dos endereços 

com recurso a um esquema de uma cablagem extremamente simples. De salientar que é esta 

solução que permite que seja possível utilizar uma linha DAL para a montagem de cablagens 

com várias centenas de fios. É a aplicação da regra dos endereços que faz das linhas DAL o 

passo seguinte na evolução das linhas conveyor. 

Com base na metodologia 5S, a regra dos endereços consiste em converter a organização 

“2D” da cablagem em cima do tapete, em “1D”. Isto é, em vez de ser dispor toda a cablagem 

em cima do tapete, como é feito nas linhas EQ, o objetivo é fixar os conectores numa só linha 

de molas (figura 3-6). 

 

Figura 3-6 - Linha de molas de fixação 

Molas de fixação 
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Esta conversão permite que, tenha a cablagem 50 ou 500 fios, possa, durante a fase de 

desenvolvimento de processo, ser organizada de modo a evitar o cruzamento de fios. 

O cruzamento de fios (figura 3-7) acontece quando 2 fios que não têm ponto em comum se 

cruzam, impedindo assim a conclusão da cablagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a possibilidade conferida pelas linhas DAL de fixar apenas as pontas dos fios nas molas, 

liberta-se o tapete da cablagem inteira, melhorando assim a ergonomia em cada posto de 

trabalho. A eficiência do processo será maior, pois elimina-se o desperdício das tarefas 

desnecessárias, como ter de manusear fios inteiros quando só se necessita da ponta. 

De um modo geral a regra de endereços funciona da seguinte forma: 

- Numa cablagem, escolhe-se um conetor para iniciar o processo, sendo recomendado 

escolher uma extremidade. Para este exemplo, escolheu-se o conetor F para começar. De 

seguida percorre-se o caminho da cablagem até se chegar à primeira bifurcação, escolhendo 

aí o caminho a seguir, que será associar os conetores G e H, subindo depois para outros 

troncos da cablagem. 

A 

B 

Figura 3-7 - Cruzamento de fios. A evitar. 
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Na linha de molas, o endereçamento terá a seguinte disposição, 

Tabela 3-5 - Regra de endereços, 1 

                        F   G    H                           

       ( A B )          

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

Este esquema significa que todos os fios associados ao conetor F serão fixados na mola 5A, 

os fios do conetor G na mola 5B e assim sucessivamente. 

 

 

L 

F 

M 

K 

J 

I 

H 

G 

D 

C 

B 

A 

E 

L 

K 

J 

I 

H 

G F 

D 

C 

B 

A 

E 

Figura 3-8 - Esquema exemplificativo de uma cablagem, parte1 

Figura 3-9 - Esquema exemplificativo de uma cablagem, parte 2 



 

34 
 

Continuando o caminho da cablagem, chegando a mais uma bifurcação, opta-se por um dos 

lados. Atribuindo uma vez mais endereços a cada conetor, o resultado será o exposto na 

tabela 3-6. 

Tabela 3-6 - Regra de endereços, 2 

                                  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

Quando se inicia o endereçamento num ramo da cablagem, tem de se efetuar o 

endereçamento de todo o ramo antes de passar para o seguinte. Por exemplo, quando se 

atribui um endereço ao conetor J, há obrigatoriedade de endereçar a seguir o K ou vice-versa. 

Para este, ou qualquer ramo não existe apenas uma solução para o seu endereçamento. 

Concluído o lado direito da cablagem, utilizando a mesma metodologia, endereça-se o lado 

esquerdo: primeiro o conetor A e posteriormente o ramo a vermelho. 

 

Figura 3-10 - Esquema exemplificativo de uma cablagem, parte 3 

Ao percorrer o ramo assinalado a vermelho uma possível solução é, 

Tabela 3-7 - Regra de endereços – possível solução 1 

                  F   G    H  I    J  K     L  M    A  B    C  D    E   

2   3   4   5   6   7    8   9   10   11 
 

Enquanto a seguinte estaria incorreta, 

L 

F 

M 

K 

J 

I 

H 

G 

D 

C 

B 

A 

E 



35 
 

Tabela 3-8 - Regra de endereços – solução errada 

                  F   G    H  I    J  K    L  M    A  B    D  C    E   

2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
 

Trocando a ordem dos conetores C, D não se estaria a respeitar a obrigatoriedade de 

endereçar juntamente conetores do mesmo ramo, pois se endereçar primeiro o D, para 

endereçar o C depois estaria a voltar atrás da bifurcação, o que levaria ao cruzamento de fios 

na cablagem. 

Quando se iniciou o endereçamento do lado esquerdo da cablagem, a posição atribuída a 

cada conetor na linha de molas foi feita continuando para a direita, no entanto tal podia ter 

sido feito para a esquerda. 

 

Tabela 3-9 - Regra de endereços – possível solução 2 

         A   B  C   D   E   F   G    H  I    J  K    L  M        

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

No caso de inexistência de molas suficientes para os muitos conetores das cablagens, é 

possível agrupar vários conetores na mesma mola. Tal só pode ser feito para conetores que 

tenham um nó comum imediatamente a seguir, como por exemplo, os conetores D e E. 

Estes são os princípios essenciais da regra dos endereçamentos. É uma ferramenta 

extremamente poderosa para uma correta organização dos fios durante a produção das 

cablagens em linhas DAL. Para ser bem aplicada requer da parte do engenheiro um vasto 

conhecimento das técnicas e etapas de montagem. 

Aplicado ao processo em questão, uma solução possível: 

 

Figura 3-11 - solução possível para o endereçamento do processo em estudo 

CON 10

CON 8

CON 13 CON 15

6 7 8 924 1 2 3 4 5

conectores 

molas 
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Este esquema de endereçamento deve ser então descrito na tabela da folha de cálculo, em 

duas novas colunas criadas para o efeito, conforme se demonstra na figura 3-10. 

De modo a que a tabela não fique impercetível devido ao acréscimo de coluna, doravante, 

serão ocultadas as existências e as colunas referentes à secção e cor dos fios. 

Tabela 3-10 - Elaboração do Processo - Endereçamento 

 1 tarefas 4 5 6  7 8    

Mat. Wire   mm 
Conn 

A 
Cav. 

A 
Adress 

Conn 
B 

Cav. 
B 

Adress …  

1900424800   PRENDRE   10   10           … 

   SEAL   10   10 1        … 

 84J0A   1950 10 2 1A 15 21 4B … 

 84J1A   1950 10 3 1A 15 20 4B … 

 84J0   1950 10 2 1A 13 21 4A … 

 84J1   1950 10 3 1A 13 20 4A … 

   FERMER 10 v1   10          … 

   FERMER 10 v2   10         … 

40022340  
NTSA   10     
430 mm 

  
 

  
 

 
… 

6912035300  CLIP   10   C3        … 

  
COUPER   

CLIP   10   C3 
  

 
  

 
 

… 

 

Esta fase requer muita experiência no manuseamento dos fios e montagem das cablagens. 

Se o endereçamento não for adequado, quando a cablagem chegar aos postos mais à frente 

na linha haverá cruzamentos de fios, o que é indesejável pois pode impossibilitar a conclusão 

da mesma.  

Sendo a cablagem utilizada relativamente simples, não permite demonstrar a verdadeira 

capacidade da regra dos endereços. Esta regra, se bem seguida, permite que as linhas 

conveyor que estavam limitadas nos tipos EQ a processos de cablagens com menos fios, 

consigam realizar nas DAL, montagens com mais de 500 fios. 

Concluído o endereçamento de todos os fios da cablagem o passo seguinte é a prototipagem 

do processo (figura 3-12). Esta etapa consiste em simular passo a passo o processo de 

produção da cablagem. 

 

 



37 
 

 

Figura 3-12 - Prototipagem do processo 

Validado o processo, segue-se a atribuição dos tempos unitários a cada tarefa, para serem 

posteriormente distribuídas pelos postos. 

Contrariamente aos estudos temporais, em que com recurso a um cronómetro se analisa o 

tempo de ciclo de cada operador para se determinar um tempo padrão, um PMTS 

(Predetermined motion time system) exige que se separem todas as tarefas de um processo, 

que seja atribuído tempo a cada ação, obtendo o tempo total padronizado, através do 

somatório das partes. 

Os PMTS utilizam unidades de medição de tempo conhecidas como TMU’s (Time 

Measurement Units), em vez de segundos para medir os tempos das operações.  

Definiu-se que 1 unidade de TMU equivale 0,036s (Karger, 1987). Estas menores unidades 

de tempo permitem o cálculo mais preciso sem se recorrer a tempos com valores decimais. 

Os fabricantes fornecem, juntamente com os dados da cablagem, a SMH (standard man-

hours) para o processo. Após a atribuição dos tempos a todas as tarefas, é necessário fazer 

a comparação com os atribuídos na SMH. 

Uma vez mais, um pequeno extrato da tabela servirá como exemplo desta fase. 

Apesar do standard da indústria ser atribuir TMU’s às operações, a Boxmount trabalha numa 

base empírica, o que acaba por facilitar o estudo comparativo com a SMH, já que não é 

necessário fazer as conversões de unidades. 
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Tabela 3-11 - Elaboração do Processo - Atribuição de tempos 

t materias 1 tarefas 4 5 6  7 8   

T 
(s) 

Mat. Wire 

  

mm 
Conn 

A 
Cav. 

A 
Adress 

Conn 
B 

Cav. 
B 

Adress …  

2 1900424800   PRENDRE   10   10           … 

4    SEAL   10   10 1        … 

7  84J0A   1950 10 2 1A 15 21 4B … 

7  84J1A   1950 10 3 1A 15 20 4B … 

7  84J0   1950 10 2 1A 13 21 4A … 

7  84J1   1950 10 3 1A 13 20 4A … 

2    FERMER 10 v1   10          … 

1    FERMER 10 v2   10         … 

14 40022340  
NTSA   10     
430 mm 

       … 

3 6912035300  CLIP   10   C3        … 

2   
COUPER   

CLIP   10   C3 
       … 

 

Após atribuição de tempos a todas as tarefas comparam-se os valores totais obtidos para 

cada referência com os fornecidos pelo fabricante. Se os tempos forem aproximados significa 

que o processo está de acordo com o esperado pelo fabricante. O tempo fornecido pelo 

fabricante equivale ao tempo de produção que será pago pelo cliente. 

Manipulando o ficheiro com recurso às fórmulas do Folha de cálculo, calcula-se o tempo total 

para cada referência, somando os tempos de todas as tarefas presentes em cada modelo da 

cablagem de acordo com as suas existências. Voltando a tornar visíveis as colunas referentes 

às existências, serão ocultadas as outras desnecessárias a esta fase. 
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Tabela 3-12 - Elaboração do Processo - Tempos totais por referência 

t 1 tarefas … 5 6 7 8   9 

T 
(s) 

Wire   

… 

Conn 
A 

Cav
A 

Conn 
B 

Cav 
B 

  
  
  
  
  
  
  
   

9
8
2
5

4
9
9

8
 

9
8
2
5

5
0
0

2
 

9
8
2
5

5
0
0

5
 

9
8
2
5

5
0
0

6
 

9
8
2
5

5
0
0

8
 

9
8
2
5

5
0
1

5
 

9
8
2
5

5
0
1

6
 

9
8
2
6

6
1
6

2
 

2   PRENDRE   10 … 10         1   1   1   1 

4   SEAL   10 … 10 1                    

7 
84J0

A 
  

… 
10 2 15 21           1   1 

7 
84J1

A 
  

… 
10 3 15 20           1   1 

7 84J0   … 10 2 13 21   1   1         

7 84J1   … 10 3 13 20   1   1         

2   FERMER 10 v1 … 10         1   1         

1   FERMER 10 v2 … 10                 1   1 

14  
NTSA   10   
430 mm 

… 
      1   1   1   1 

3  CLIP   10   C3 ...       1   1   1   1 

2  
COUPER   

CLIP   10   C3 
 

      1   1   1   1 
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Comparando estes valores com a SMH fornecida pelo fabricante 

Tabela 3-13 - SMH fornecida pelo fabricante 

 Terminal 
Insertion 

Sub-
Assembly 

Final 
Assembly 

Taping Grommets 
Parts 

Attach 
Total 
Time 

9825499880 101,50 94,60 93,20 185,80 23,60 129,50 628,20 

9825500280 116,40 105,50 94,30 213,40 25,50 141,00 696,10 

9825500580 141,20 124,20 110,90 203,80 23,60 145,90 749,60 

9825500680 149,20 132,90 118,40 232,20 25,50 157,40 815,60 

9825500880 151,10 129,50 108,20 185,80 23,60 132,80 731,00 

9825501580 156,40 135,80 118,50 223,70 25,50 147,60 807,50 

9825501680 144,20 124,00 108,10 204,60 23,60 137,40 741,90 

9826616280 158,10 139,50 119,80 243,30 25,50 150,60 836,80 
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Tabela 3-14 - Tempos da SMH vs Tempos do Processo 

Derivative SMH [s] 

Processo [s] 

[s] 
Erro 

[s] % 

9825499880 628 789 161 20% 

9825500280 696 844 148 18% 

9825500580 750 916 166 18% 

9825500680 816 964 148 15% 

9825500880 731 874 143 16% 

9825501580 808 936 129 14% 

9825501680 742 895 153 17% 

9826616280 837 979 142 15% 

Média 751 900 149 17% 

 

Verifica-se, após comparação, que os valores obtidos após a atribuição dos tempos às tarefas 

não estão em conformidade com os fornecidos pelo fabricante. Tal pode acontecer por erro 

da Boxmount Equipamentos durante o desenvolvimento de processo, ou dever-se a um erro 

no planeamento por parte da equipa de engenharia do fabricante. Para garantir que o erro 

não tem origem no processo desenvolvido pela Boxmount Equipamentos durante a realização 

desta dissertação, todas as etapas foram revistas na prática pelo engenheiro mais experiente, 

não se tendo encontrado qualquer motivo que justifique os 17% de incremento temporal no 

processo, pelo que se conclui que o erro poderá estar no sub-dimensionamento por parte do 

fabricante, das tarefas ou tempos necessários para a produção da cablagem. 

Continuando assim a desenvolver o processo de produção, uma das últimas etapas consiste 

em distribuir as tarefas por postos.  

Por indicação do fabricante a linha foi dimensionada para 10 postos.  

Numa primeira fase atribuíram-se os postos de modo a agrupar as tarefas contíguas, 

preenchendo a tabela com os tempos por posto para cada referência. O passo seguinte 

consistiu em desenhar o gráfico de balanceamento. É com recurso a este gráfico, que através 

da manipulação da atribuição dos postos a cada tarefa é feito o balanceamento. O 

balanceamento só deve ser realizado por alguém com vasto conhecimento do processo de 

produção, para não se correr o risco de não serem agrupadas tarefas que devem ser 

realizadas consecutivamente. 
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Tabela 3-15 - Elaboração do Processo - Tempos por posto 

      EXPECTED TIMES BY STATION [sec] 

Média 
Tempo [s] 

Posto   

9
9
8

 

0
0
2

 

0
0
5

 

0
0
6

 

0
0
8

 

0
1
5

 

0
1
6

 

1
6
2

 

94 1   90 94 101 101 92 96 96 100 

74 2   70 64 74 96 70 64 52 64 

93 3   78 102 83 102 78 102 83 102 

81 4   70 80 102 102 103 109 93 110 

73 5   74 74 66 66 89 105 85 85 

83 6   67 83 105 105 100 76 114 114 

79 7   78 78 93 93 78 78 78 93 

88 8   83 83 102 102 85 100 115 115 

99 9   99 99 99 99 99 99 99 99 

87 10   80 87 91 98 80 87 80 87 

 T   789 844 916 964 874 936 895 979 

 

 

 

Figura 3-13 - Gráfico de balanceamento do processo 
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Este é o balanceamento mais equilibrado para este processo. O objetivo do balanceamento 

é aproximar o máximo possível a linha que representa o tempo de produção de cada 

referência da linha média do processo para todas as referências (tracejada a preto).  

Como se verifica com recurso ao gráfico, o mesmo posto pode concluir as tarefas num tempo 

abaixo ou acima da média, dependendo da referência em produção. Isto impede que o 

balanceamento seja mais equilibrado, pois para equilibrar uma referência num determinado 

posto pode-se desequilibrar outras referências noutros postos. Vejamos o exemplo: 

Ao equilibrar a referência “006”, alterando algumas das tarefas do posto 4 (tempo acima da 

média) para o posto 5 (tempo abaixo da média), como por exemplo, pegar no conetor 9 (é 

preciso também alterar todas as tarefas associadas a este conetor). 

 

Tabela 3-16 - Balanceamento do processo 

5         6489A 19   16 13   4 

> 

4 

5         3018B 19   16 16   4 4 

2   19004875     PRENDRE   9 9         4 5 

7       65C9A   9 1 14 2   4 5 

7       65C9B remplacer 9 1 16 2   4 5 

7       65D5A   9 2 14 1   4 5 

7       65D5B remplacer 9 2 16 1   4 5 

8       6181   4 10 16 21   4 5 

8       6008   4 11 16 15   4 5 

8       6184A   4 20 15 22   4 5 

5         
RETOURNER   
GR 2           4 

5 

4         FIX   GR 2           5 5 

8       JH17   17 9 13 11   5 5 

 

O resultado desta alteração reflete-se automaticamente no gráfico representado na figura 3-

13. 
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Figura 3-14 - Gráfico de novo balanceamento do processo 

Apesar da referência “006” ter ficado mais equilibrada nos postos 4 e 5, os restantes ficaram 

mais desequilibrados. Esta é mais uma fase que requer muita experiência e conhecimento 

dos métodos de montagem. Concluído o balanceamento do processo, resta elaborar o layout 

da linha e a respetiva BOE (Bill of Equipment). 

A elaboração do Layout (figura 3-16) consiste em determinar para cada posto quais os 

materiais e pranchas necessárias.   

Uma prancha é uma tábua, normalmente de madeira, onde se cola o esquema CAD da 

cablagem e sobre a qual os operadores irão fazer a montagem de conetores e enfitamentos. 

Para cada posto onde haja montagem de conetores pode ser instalada uma prancha de 

acordo com o esquema representado na figura 3-15. 

 

Figura 3-15 - Layout das mini pranchas de uma linha DAL 
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O levantamento dos materiais e equipamentos necessários foi efetuado durante a fase de 

manipulação da folha de cálculo, aquando do preenchimento dos materiais necessários, 

assim como organização das tarefas por posto. 

 

3.2. Construção da Linha DAL 

Concluído o desenvolvimento do processo de produção, o passo seguinte é a construção da 

linha. 

A Boxmount Equipamentos tem vindo a desenvolver a sua própria gama de linhas de 

produção com funcionalidades inovadoras e maior foco na informatização. A abordagem a 

estes métodos inovadores será feita no capítulo seguinte, já que este se centra apenas na 

construção da linha. 

Uma linha de produção consiste num tapete suportado por estrutura modular de perfis de 

alumínio. 

Os módulos desenvolvidos pela Boxmount Equipamentos têm 3 metros de comprimento e são 

projetados para facilitar a montagem final no cliente (figura 3-17). 

Figura 3-16 - Layout de equipamentos de uma linha DAL 
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Figura 3-17 - Protótipo da estrutura de um módulo de 3m de uma linha DAL. 

É nesta estrutura que se fixam os equipamentos e acessórios necessários ao processo de 

produção. 

A base da estrutura de alumínio de cada módulo é composta por três grupos de sub-

montagens que após serem montados, formam o esqueleto da linha. O interesse da utilização 

de sub-montagens é o de padronizar a construção e a montagem da linha nas instalações do 

cliente. As três principais sub-montagens consistem em: 

3.3. Suporte da linha. 

 

Figura 3-18 - Estrutura de suporte da linha 
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A estrutura de suporte da linha tem o aspeto representado nas figuras 3-17 e 3-18. É composta 

pelas peças detalhadas na seguinte tabela. 

Tabela 3-17 - Lista de peças da montagem de suporte da linha 

Tipo Quantidade 
Dimensões 

[mm] 

pé anterior e posterior 4 620 x 45 x 45 

travessa inferior dos pés 2 690 x 45 x 45 

travessa superior dos pés 2 880 x 45 x 45 

sapata metalizada 4 - 

parafusos 8 -  

 

Figura 3-19 - Esquema de montagem dos pés de suporte da linha. 

3.4. Suporte do tapete 

É nesta construção que deslizará o tapete de transporte e instalada a respetiva motorização. 

 

Figura 3-20 - Montagem de suporte do tapete 
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A estrutura que irá suportar o tapete, após montagem das partes descritas na tabela 19 

equivale à parte assinalada na figura 3-19. 

Tabela 3-18 - Lista de peças da montagem de suporte do tapete 

Tipo Quantidade Dimensões [mm] 

longarina tapete anterior e posterior 2 3000 x 160 x 40 

travessa inferior de tapete 4 605 x 40 x 40 

kit esquadros  12 40 

guia de alinhamento longarinas  6 160 

 

Após união com os pés de suporte da linha adquire o aspeto representado nas figuras 3-20 e 

3-21. 

 

 

Figura 3-21 - Montagem dos pés de suporte de linha e da estrutura de suporte do tapete 

Com a estrutura de suporte montada, instala-se o tapete e a respetiva motorização, conforme 

figuras 3-22 e 3-23. 
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Figura 3-22 - Montagem do tapete 

 

 

 

Figura 3-23 - Instalação do motor 
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Se o moto redutor for dimensionado para trabalhar folgado, por exemplo, a 50% da potência 

nominal, geralmente é lubrificado para a vida da linha e muito raramente dará problemas. 

Geralmente o dimensionamento do motor é efetuado pelo fabricante, que calcula de acordo 

com o peso que o tapete irá transportar (aproximadamente 10kg por posto), qual a potência 

do motor necessária para esse efeito. 

3.5. Prumos 

É nos prumos verticais (figura 3-24) que serão suportadas as pranchas de montagem, o 

quadro elétrico, as prateleiras de aprovisionamento de materiais e de equipamentos de teste, 

iluminação, e o monitor de controlo de linha entre outros. 

Tabela 3-19 - Lista de peças dos prumos verticais 

Tipo Quantidade 
Dimensões 

[mm] 

prumo alto anterior 3 1545 x 45 x 45 

prumo alto posterior 3 1545 x 45 x 45 

travessa de luzes 3 560 x 45 x 45 

parafusos 9 - 

kit esquadros 6 45  

 

 

Figura 3-24 - Prumos verticais da linha 
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Além destas três sub-montagens, cada módulo contém igualmente algumas peças soltas, 

como por exemplo, as longarinas de fixação que irão conferir estabilidade e resistência. 

 

Figura 3-25 - Representação das longarinas de fixação 

Na tabela 3-20 estão enumeradas as peças soltas que compõem a restante linha, 

 

 

Tabela 3-20 - Lista das restantes peças 

Tipo Quantidade 
Dimensões 

[mm] 

longarina pés anterior, posterior, traseira, luzes 4 3000 x 45 x 45 

longarina posterior tapete, perfil com 1 face lisa 1 3000 x 40 x 40 

longarina anterior tapete, 1/4 cana 1 3000 x 40 x 40 

pernos fixação longarinas 8 - 

kit esquadros 4 45  

guia de alinhamento longarinas 5 40 

 

Após a montagem destas restantes peças, a linha adquire o seguinte aspeto 
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Figura 3-26 - Montagem final dos módulos 

Depois de montada toda a estrutura, fica em falta a instalação do quadro elétrico e dos vários 

equipamentos necessários e definidos durante a elaboração do layout, obtendo-se o resultado 

final da figura 3-26. 
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Figura 3-27 - Aspeto final de uma linha DAL 

Este é o aspeto de uma linha conveyor DAL, desenvolvida e construída pela Boxmount 

Equipamentos (figura 3-27). 

 

3.6. Principais características 

Uma linha conveyor DAL desenvolvida pela Boxmount Equipamentos tem como principais 

características: 
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Figura 3-28 - Características da linha DAL. 1 

 

Figura 3-29 - Características da linha DAL. 2 

 

Monitor de controlo de linha 

Tapete transportador em PVC 

Prancha de montagem 

Motor 

Iluminação LED 

Botoneira Stop / Start 
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Figura 3-30 – Exterior do quadro eléctrico de uma linha DAL 

Todos os procedimentos de gestão e configuração da linha são feitos através do HMI (Human 

Machine Interface), situado no ecrã táctil do quadro elétrico. A Boxmount Equipamentos utiliza 

PLC’s da Siemens para o controlo das suas linhas. Por motivos de confidencialidade, não é 

possível mostrar os diagramas elétricos do PLC de controlo, sendo no entanto, permitido 

demonstrar as suas principais funcionalidades. 

Luz de estado de linha 

Ecrã tátil  

Estado da alimentação do quadro 

Interruptor principal 
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Figura 3-31 - Menu de configuração inicial do PLC 

A operação da linha é controlada pelo PLC, sendo que para o seu funcionamento é necessário 

o preenchimento dos parâmetros de movimento do tapete. 

• Cycle time – O tempo de ciclo é o intervalo de tempo em que o tapete está parado 

para o operador realizar as tarefas. 

• Signal time – este parâmetro corresponde à duração do sinal sonoro que informa os 

operadores que o tempo de ciclo está a chegar ao fim. 

• Waiting time – tempo de espera, entre o final do tempo de ciclo e o recomeço do 

movimento do tapete. 

No PLC apenas se controla o tempo de paragem do tapete. O tempo de movimento está 

associado à dimensão do posto. No início da linha é colocado um sensor que ao detetar uma 

pequena chapa metálica no limite de cada posto, dá ao PLC ordem de paragem do 

movimento.  

Os objetivos de produção total (production target) e atual (produced (real)) podem ser 

ajustados em qualquer altura do processo produtivo.  

A linha pode funcionar de duas maneiras, em modo “Auto” ou “Timing”. 
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Figura 3-32 - Seleção de modo de funcionamento da linha 

No modo Auto, a controlo de produção da linha é realizado através dos valores inseridos no 

PLC. 

Após paragem tapete, o sistema de controlo espera pelo final do tempo de ciclo, ao aproximar-

se desse momento o sistema emite um aviso sonoro para informar os operadores que o 

movimento será retomado. Em caso de atraso, o operador pode bloquear o recomeço do 

movimento do tapete pressionando o botão “STOP/START”. 

Quando é acionado a botão “STOP/START”, o monitor de controlo de linha informa em que 

posto é que isso aconteceu. Caso o acionamento tenha ocorrido antes do final de tempo de 

ciclo, a informação do posto será assinalada a amarelo. No entanto, se o botão tiver sido 

premido já após o arranque do tapete, o posto ficará assinalado a vermelho. 

 

Figura 3-33 - Monitor de controlo de linha 
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O tempo e número de paragens (antes ou depois do final de ciclo) ficam registados num 

histórico disponível para consulta, conforme se representa na figura 3-34. 

 

Figura 3-34 - Histórico de números e tempos de paragem da linha 

Este registo de valores é de extrema importância pois permite verificar se o processo está 

bem balanceado. Demasiadas paragens são indicativas da ineficiência do operador no posto, 

ou do mau balanceamento do processo. 

No outro modo de funcionamento da linha, o modo “Timing”, quando o sistema começa a 

contagem do tempo de ciclo, todos os postos são bloqueados e os leds das respetivas 

botoneiras acendem intermitentemente. Os operadores realizam as tarefas, e só após a sua 

conclusão acionam a botoneira, libertando assim o seu posto. Apenas e só quando todos os 

postos se libertarem é que o movimento do tapete recomeça. 

Neste modo de funcionamento, ficam disponíveis no histórico dois tempos de produção de 

cada posto, o mais recente e o menor até à data. 
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Figura 3-35 - Histórico de tempos por posto no modo "timing" 

Este é o modo recomendado para o estudo do processo e para análise da produção. 

Abordadas as principais características da construção e de funcionamento das linhas DAL, a 

próxima fase consiste na demonstração de resultados obtidos por estas linhas baseadas no 

processo previamente desenvolvido. 
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4. Resultados  

Infelizmente, a linha desenvolvida durante a realização da dissertação e sobre a qual assenta 

o tema da mesma, não entrou em produção a tempo de serem recolhidos os dados de Ramp-

up, isto é, os dados de arranque da linha. 

Para ser possível analisar a eficiência da linha são precisas várias semanas de análise de 

dados da produção, sendo que tal espera é incompatível com o prazo de conclusão desta 

dissertação. 

No entanto, e de modo a ser possível comparar os ganhos de eficiência de uma linha 

Conveyor DAL relativamente a uma linha Rotary, a Boxmount Equipamentos, cedeu 

gentilmente os dados de um projeto anterior em tudo semelhante ao que se desenvolveu no 

âmbito desta dissertação, pelo que será feito um estudo comparativo com recurso a estes 

mesmo dados. 

 

Figura 4-1 - Ramp–up de produção. Cablagens por turno vs dias de produção 

Este gráfico representa, como já foi referido, o ramp-up de produção em série de uma 

cablagem com processo e linha em tudo semelhantes aos desenvolvidos nesta dissertação. 

Para este anterior projeto, o objetivo produtivo era alcançar as 300 cablagens por turno em 

40 dias. Como se pode verificar, os valores reais acompanham quase sempre os valores 

desejados ao longo do prazo de ramp-up. Com exceção entre os dias 13 e 15, em que houve 

uma quebra nos valores, devido à necessidade de alteração do processo, pois como se 
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observa, os valores entre os dias 8 e 11 mantiveram-se aproximadamente constantes nas 200 

cablagens por turno, tendo havido, portanto, a necessidade de proceder a melhorias no 

processo de modo a ser possível alcançar a eficiência desejada.  

Após a implementação das alterações houve uma compreensível redução de produção, 

devido ao período de adaptação dos operadores ao novo processo. No entanto, as alterações 

surtiram o efeito desejado e permitiram que a produção não só recuperasse rapidamente os 

valores pré-alterações, como alcançasse o valor de 250 cablagens por turno. Ao fim de três 

semanas a eficiência era já de aproximadamente 85%.  

Visto que os valores de produção voltaram a normalizar, para se chegar a uma eficiência de 

100% novas alterações ao processo tiveram de ser introduzidas, mas cujos dados dos 

resultados já não foram fornecidos pelo fabricante. 

Para ser possível comparar a eficiência das linhas DAL com a alcançada pelas Rotary é 

necessário utilizar dados existentes de produção da mesma cablagem nos dois tipos de linha, 

já que obter uma eficiência de 85% ao fim de três semanas apenas comprova a eficiência das 

linhas DAL e não a sua maior ou menor eficiência em relação a outros tipos de linhas. 

A cablagem sobre a qual se elaborou o processo durante a realização desta dissertação, 

como a cablagem semelhante da qual a Boxmount Equipamentos forneceu dados é baseada 

em novos projetos, não tendo sido por isso produzidas anteriormente em nenhum outro tipo 

de linhas, não sendo então possível efetuar uma comparação direta com valores obtidos em 

linhas Rotary. 

De modo a possibilitar essa comparação, a Boxmount Equipamentos, mais uma vez, cedeu 

dados de um projeto anterior, que consistiu na substituição de uma linha Rotary que ao fim de 

dois anos de produção tinha atingido apenas 75% de eficiência. 

A cablagem em questão era composta por cerca de 400 fios e linha DAL foi dimensionada 

para 24 postos, com operadores sem qualquer experiência prévia neste tipo de linhas. 

Após o desenvolvimento do processo, respetiva construção, montagem de linha e 

acompanhamento constante durante os primeiros dias de produção em série, os valores 

obtidos estão expostos no seguinte gráfico. 
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Figura 4-2 – Níveis de produção obtidos por uma linha DAL  

Analisando o gráfico, verifica-se que a produção por turno na linha DAL ultrapassou a 

produção máxima obtida pela linha Rotary ao fim de apenas 7 dias.  

Após o ramp-up da linha DAL a produção de ambos os turnos estabilizou ao fim de 25 dias e 

acima dos 90% de eficiência, representando um ganho aproximado de 20% em relação à 

produção conseguida pelas linhas Rotary. 

Apesar de estes valores não serem os de arranque da cablagem analisada, mas sim de outro 

projeto, permitem aferir o potencial e mais-valia de uma linha DAL. 

Como resumo da comparação de resultados, foi elaborada uma tabela que comparativa entre 

as principais características das linhas DAL e Rotary. 
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Tabela 4-1 - Comparação entre as principais características das Conveyor DAL vs Rotary. 

Linhas  Rotary    Conveyor DAL 

       

Superfície (m2 / operador)  12    6 

       

Cablagem (nº fios)  Todos    Atualmente <600 

       

Ergonomia  Má    Boa 

       

Alterações no produto  Difícil    Fácil 

       

Manutenção  Fácil    Fácil 

       

Formação  Longa    Curta 

       

Engenharia de processo  Acessível    Elevada 

       

Ramp-up estimado (semanas)  20    8 

       

Produtividade (%)  -    +20% 

       

Custo (%)  -    -30% 
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5. Proposta de melhoria 

O que foi abordado até este capítulo, com exceção de um outro aspeto, principalmente no 

que diz respeito ao desenvolvimento de processo, está generalizado um pouco por toda a 

indústria, sendo inclusive, os formatos das linhas da Boxmount semelhantes às de outros 

fabricantes. 

É com foco na inovação das linhas DAL, que a Boxmount tem investido numa funcionalidade 

trará mais-valia para os fabricantes de cablagens. 

Um dos problemas associados às linhas de produção e que reduz a sua eficiência, prende-se 

com o acesso à informação por parte dos operadores, principalmente quando se trata de 

cablagens com muitos fios e processos de produção bastante complexos.  

Sendo necessário que a descrição das etapas seja o mais detalhada e clara possível. É, no 

entanto, difícil disponibilizar tanta informação num só posto e mantê-la acessível e de fácil 

compreensão. 

 

Figura 5-1 - Informação do processo disponível por posto 

Numa qualquer linha de uma fábrica de cablagens, o acesso à informação pelos operadores 

é feito com recurso a folhas A4 com a descrição detalhada de todo o processo, perdendo-se 

assim preciosos segundos quando se pretende saber alguma informação específica, como 

por exemplo, em que cavidades dos conetores é que se inserem os fios. 
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Para facilitar este processo, a Boxmount Equipamentos aposta na informatização das linhas, 

desenvolvendo um Manufacturing Execution System, que como foi explicado no capítulo da 

fundamentação teórica, consiste num software que, para além de outras funcionalidades, 

permite que o operador tenha acesso à informação que necessita de uma maneira mais 

expedita. 

Serão de seguida apresentadas as características deste software, ainda numa fase final de 

desenvolvimento, com que a Boxmount Equipamentos ambiciona revolucionar a indústria das 

cablagens. 

A base deste software é a necessidade de acesso imediato à informação. Para ser possível 

é preciso alterar o modo como é apresentada, deixando para trás a informação em papel e 

inútil ao operador, informatizando todo o sistema. 

O software em desenvolvimento permitirá: 

• Atualização fácil e imediata da informação disponível ao operador.  

 

Figura 5-2 - Informação do processo de cada posto 

Com recurso a ecrãs táteis instalados em cada posto, o operador poderá consultar os detalhes 

atualizados de toda a sequência de operações. Qualquer alteração que a engenharia efetue 

no processo ficará disponível imediatamente aos operadores. Atualmente, quando os 
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engenheiros alteram algum parâmetro no processo, por mais pequeno que seja, novas folhas 

têm de ser impressas e distribuídas pelos postos. 

A engenharia poderá decidir quais as informações relevantes para cada operador, 

simplificando assim a informação visual e facilitando a sua compreensão. 

 

Figura 5-3 - Lista de funcionalidades disponíveis para consulta 

• Informação detalhada 
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Figura 5-4 - Informação detalhada de cada conetor 

O software permite a esquematização gráfica dos conetores. Com isto os operadores têm 

acesso a informação de fácil compreensão. Como por exemplo, para cada posto, quais os fios 

que entram e em quais cavidades dos conetores. Os fios são coloridos com a sua cor real 

para facilitar ainda mais a interpretação. 

O preenchimento do conetor vai sendo atualizado à medida que se avança na linha.  

 

Figura 5-5 - Preenchimento atualizado do conetor 

É também possível ter acesso aos dois tipos de informação, detalhada e gráfica, 

simultaneamente. 

Posto 1 Posto 2 Posto 3
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Figura 5-6 - Informação em modo split-view 

Especificamente desenvolvida para as linhas DAL, permite uma fácil análise da ocupação das 

molas através da regra dos endereços. 

•  A ocupação do tapete com fios e conetores pode ser constantemente monitorizada 

e reavaliada pela engenharia, permitindo assim uma gestão da linha em tempo real. 

 

Figura 5-7 - Vista geral da ocupação do tapete e endereçamentos das molas 
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• Informação operacional sobre todos os componentes 

Com um simples toque no componente é possível visualizar o seu aspeto real. 

 

Figura 5-8 - Informação pop-up de conetores 

• Linha de comunicação “de: & para:”. O operador poderá informar a engenharia 

sobre qualquer situação que esteja a ocorrer sem ser preciso sair do posto e vice-

versa. 

Resumindo, e apesar de ainda se encontrar em desenvolvimento, esta aplicação tem o 

potencial de melhorar a eficiência dos processos de produção das cablagens ao capacitar as 

linhas com ferramentas que permitem melhorar o controlo dos processos por parte das 

equipas de engenharia, permitindo às equipas de engenharia: 

• Gestão do processo produtivo em tempo real; 

• Controlo das tarefas em cada posto; 

• Deteção e correção imediata de problemas no processo. 

 

As vantagens não são apenas direcionadas aos engenheiros, com a implementação deste 

MES, os operadores também verão o seu trabalho facilitado, aumentando assim a sua 

eficiência. Os operadores em cada posto poderão: 

• Informação detalhada e de fácil acesso às tarefas a realizar; 

• Informação e ocupação em tempo real dos conetores a utilizar; 
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• Visualização do aspeto real de todos os componentes.  
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6. Conclusões 

Como qualquer grande fabricante de um qualquer outro tipo de indústria, as cableadoras da 

indústria automóvel têm o seu próprio método, que, em nome da normalização impõem por 

todas as suas fábricas espalhadas pelo mundo. Os vícios de décadas de produção com os 

mesmos métodos e o elevado custo associado à implementação global de qualquer alteração 

ao processo produtivo, fazem com que haja grande resistência em adotar novas soluções 

produtivas. 

No entanto, paulatinamente, e baseada em resultados como os obtidos no capítulo 4 a 

Boxmount Equipamentos tem conseguido demonstrar às grandes cableadoras, as vantagens 

das linhas conveyor DAL e os ganhos obtidos por estas quando comparadas com os restantes 

tipos de linhas. 

Os ganhos de eficiência aliados ao menor custo de instalação têm feito das linhas Conveyor 

DAL a escolha não apenas para o arranque de novos projetos em desenvolvimento, mas 

igualmente como substitutas em projetos onde as linhas Rotary falham em obter os resultados 

pretendidos ou onde o espaço disponível para expansão é limitado. 

Sendo, portanto, expectável que o número de linhas DAL existentes na indústria das 

cablagens automóvel continue a aumentar, e, tendo como objetivo a constante melhoria das 

linhas conveyor DAL, a informatização das linhas com recurso a sistemas MES, capacitando-

as assim de ferramentas atualmente indisponíveis é o passo a seguir. 
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