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4. O CIM E AS TECNOLOGIAS CIM

A expressão 'produção automatizada' (do inglês automated manufacturing) refere-se a

uma unidade de produção com um elevado grau de automatização. Em diversa literatura são

utilizadas outras expressões que descrevem conceitos similares: o já falado FMS (Flexible

Manufacturing Systems), o CIM (Computer Integrated Manufacturing), ou mesmo FOF (Factory

Of the Future).

O conceito de CIM é no entanto um conceito mais abrangente, já que tipicamente envolve

não só os aspectos relacionados com as actividades de produção (fabrico) mas também as

questões de marketing, vendas, gestão de stocks, finanças, pessoal, etc.

O CIM é a designação utilizada para descrever a completa automatização da fábrica, na

qual todos os processos e actividades são controladas por computador, e onde a informação que

circula é, tratando-se de completa integração, exclusivamente na forma digital. No ambiente

CIM, a necessidade do papel, como veículo de informação, é eliminada.

Vem agora a propósito uma re-definição de um sistema de produção automatizada. Um

sistema de produção automatizada é um sistema que interliga estações de processamento capazes

de processar, de uma forma automática e simultânea, uma grande variedade de componentes sob

comando computorizado.

O  sistema é interligado por um sub-sistema de transporte de materiais mas também por

uma rede de comunicações responsável pela integração dos aspectos de fabrico. O sistema tem

que exibir grande flexibilidade no encaminhamento dos componentes do(s) produto(s), no

processamento dos componentes, na coordenação e controlo da manipulação dos materiais e na

utilização das ferramentas apropriadas.

Um sistema de produção automatizada tem então as seguintes características:

• alto grau de automatização;

• alto grau de integração e interligação;

• alto grau de flexibilidade e evolutibilidade.

É de realçar o papel desempenhado pelo computador e pelas redes de comunicação, na

integração dos vários aspectos do sistema de fabrico automatizado.
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A rede de comunicações não só é responsável pela transferência de informação, por

exemplo programas, entre as estações de processamento, como também suporta a coordenação,

monitorização controlo e gestão de todo o sistema. (Não confundir suportar com ser responsável

por...).

A evolução dos esquemas de fabrico, numa perspectiva elaborada, é a que se apresenta a

seguir:
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Figura 1.5 - Evolução dos Esquemas de Fabrico

Quando comparado com o fabrico tradicional, diversas vantagens (em abstracto) podem

ser atribuídas aos sistemas de produção automatizada:

• aumento da produtividade;

• redução dos lead times;

• redução do work in progress;

• redução dos custos laborais;

• aumento da qualidade do produto;

• o equipamento é utilizado de uma forma mais eficiente.
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O manufacturing lead time é o tempo total dispendído para processar um produto, e

inclui o tempo de setup da(s) máquina(s), o tempo de processamento na(s) máquinas e o

chamado tempo de não operação (manipulação, armazenamento, transporte, etc).

O work in progress, refere-se à quantidade de produto que está a ser processada ou está

entre operações de processamento. É uma variável importante, já que se trata de investimento

que só pode ser transformado em lucro quando o processamento do produto finaliza. Conceitos

com este relacionados são os de JIT (Just In Time) e o de stock zero, já referidos anteriormente.

Abordagem Tradicional ao
Planeamento da Produção

Tendência futura

  • planeamento por lotes   • conceito de Lote 1
     Filosofa do Just In Time

  • planeamento consecutivo   • sobreposição

  • orientado para a carga
     (push-system)

  • orientado para o
     processo (pull-system)

  • controlo de qualidade no
     fim do processo de produção

  • controlo de qualidade integrado no
     processo de produção

Abordagem Tradicional ao
Controlo da Produção

Tendência futura

  • tempo mínimo por operação   • tempo mínimo por encomenda

  • produção máxima por unidade de
     tempo

  • máxima utilização das facilidades
     por unidade de tempo

  • tempos de preparação longos   • tempos de preparação próximo de
     zero

PRODUTOS CAxx

O CAD (Computer Aided Drafting & Design), faz parte do subsistema da engenharia de

concepção. Tem como objectivos, definir os requisitos para o produto que vai ser especificado,

determinar a estratégia de concepção, formalizar a concepção por meio de documentação diversa

(esquemáticos, listas de detalhes, etc).

O CAE (Computer Aided Engineering) também faz parte do subsistema da engenharia de

concepção, sendo complementar do CAD. Tem como objectivo o de avaliar a exequibilidade e

funcionabilidade daquilo que é especificado. Para o efeito, fornece ferramentas computacionais

como as de análise mecânica, cinemática, de elementos finitos, simulação de circuitos digitais,

etc.
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O conjunto CAD/CAE é ainda responsável por outros aspectos não menos importantes e

que dizem respeito quer à tradução da informação de especificação em informação utilizável

pelos diferentes processos de fabrico quer à definição das ferramentas e da sequência de

processos necessários.

Mais recentemente apareceu o conceito de DFM (Design For Manufacturing), que, como

o próprio nome indica, visa uma especificação que facilite ao máximo as actividades de produção

e de gestão. Por exemplo, reduzido o número de tipos de parafusos de um automóvel ter-se-ão

menos complicações a nível de gestão e transporte de materiais. Soluções que apresentem as

mesmas funcionalidades mas que se sejam menos problemáticas para o fabrico (encaixes,

maquinações exequíveis, etc) deverão der previlegiadas.
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Figura 1.6 - Exemplo de Tarefas CAD/CAE/CAM Envolvidas no Fabrico de um Avião

Quais as vantagens de ter o processo de especificação automatizado e integrado? O

CAD/CAE reduz o tempo que decorre desde o início da especificação, até ao início da produção,

baixa os custos de especificação e desenvolvimento (o custo dos sistemas de CAD/CAE têm

vindo a baixar relativamento ao custo dos engenheiros de concepção e desenvolvimento) e

consegue-se maior precisão e qualidade nas especificações e desenhos. Os produtos são cada vez

mais complexos e cada vez mais sujeitos a modificações. Os sistemas de CAD/CAE facilitam a

manutenção e actualização da documentação e podem obviar à necessidade da existência de

protótipos de teste e simulação. Os sistemas de CAD/CAE possibilitam, às empresas, ultrapassar
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esforços de concepção e especificação cada vez mais prolongados e complexos face a produtos

com ciclos de vida cada vez mais curtos.

Para simplificar, considere-se a produção de uma peça mecânica. A integração dos

sistemas CAD/CAE/CAM torna possível, a partir do esquema ou desenho da peça: obter o

modelo bi ou tri-dimensional da peça, proceder a estudos de engenharia sobre o modelo e

eventualmente re-especificar o modelo, estimar custos de produção e analisar soluções

alternativas, planear a sequência de operações do processo de fabrico e gerar os programas para

as máquinas de controlo numérico que irão executar a peça, transferir estes programas para as

máquinas.

GESTÃO DOS RECURSOS DE FABRICO

O CAPP (Computer Aided Production Planning) envolve as actividades relacionadas

com o escalonamento da produção, gestão de materiais, planeamento das capacidades, etc. A

propósito de CAPP, pode ser feita uma breve referência a um outro conceito muito importante: o

MRP. Na diversa bibliografia especializada, aparece o MRP I (Material Requirements Planning)

e um conceito mais vasto, o MRP II (Manufacturing Resource Planning).

Os requisitos do MRP II (controlo do inventário, planeamento de materiais, planeamanto

da produção, previsões de mercado, etc)  infuenciam de forma evidente todo o conjunto de

actividades relacionadas com a empresa. De uma certa forma estabelece a ponte entre aquilo que

se designou por funções económicas e todas as restantes actividades. O CIM será por isso melhor

definido se for apresentado como sendo:

CIM = (CAD + CAE + CAM + CAPP) * MRP

5. SISTEMAS INDUSTRIAIS

Antes de abordar as funções envolvidas na actividade de fabrico (entendida no sentido

CIM) e o tipo de informação que circula entre as suas diferentes entidades, é razoável fazer a

distinção entre alguns tipos básicos de indústria. Esta distinção é importante, uma vez que as

solicitações técnicas são diferentes consoante os tipos de indústria.

Convencionou-se a divisão em dois grupos principais, ditos da Indústria de Manufactura

(ou Indústria de Fabrico Discreto) e da Indústria de Processos. Assim, dentro das indústrias de

fabrico discreto podem dar-se como exemplos a Indústria Electrónica e de Computadores, a

Indústria Automóvel, a Indústria Aeronáutica, a Indústria Têxtil e a Indústria de Moldes.
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Exemplos para a indústria de processos podem ser a Indústria Petroquímica, a Indústria de

Produção de Energia, a Indústria de Refinação, a Indústria Farmacêutica e Química.

Se na primeira, o fabrico de objectos físicos discretos (separados) é típico, já certo tipo de

indústria de processos se pode caracterizar pela produção de substâncias sólidas, líquidas ou

gasosas, com um fluxo contínuo de materiais. Sobressaem imediatamente diferentes requisitos

numa e noutra.

Ainda ao nível das distinções genéricas de tipos de indústria, é possível descrever

subtipos, por exemplo, ao nível da indústria de manufactura. Neste caso, a classificação tem a

haver com as quantidades de produtos produzidos. Um exemplo, é o tipo de Produção em Massa

ou Larga Escala. Neste caso, o sistema produtivo está exclusivamente dedicado a um produto

(eventualmente alguns) particular. Durante o ciclo de vida da fábrica apenas são possíveis

pequenas modificações. Alteração na especificação do produto implica reorganizações na fábrica.

Na Produção em Pequena Escala, um pequeno número de unidades é produzido

simultaneamente. Neste caso, o sistema produtivo está apto a adaptar-se a contínuas alterações

das tarefas a executar. Isto tem a haver com as características de flexibilidade já referidas

anteriormente. Um exemplo extremo em termos de exigência de flexibilidade é a indústria de

moldes (uma das mais importantes a nível nacional). Este é um dos tipos de indústria que se

aproxima mais do conceito de indústria de protótipos (cada produto final é um produto

específico). Obviamente que a produção em pequena escala exige grandes recursos ao nível da

engenharia de especificação e concepção, controlo e planeamento da produção (produzir em

paralelo diferentes produtos utilizando recursos de produção concorrentes é uma tarefa

complicada ...).

A análise que se segue, aborda as diferentes funções existentes no âmbito das actividades

de fabrico. Pretendendo ser tão genérica quanto o possível, reflecte melhor as características

inerentes à indústria de manufactura.

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS INDUSTRIAIS E NECESSIDADES DE

SISTEMAS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Ao nível dos sistemas de transporte e armazenamento automático.

A necessidade de sistemas de transporte e armazenamento de peças acabadas ou semi-

acabadas ou matéria bruta é mais do que evidente ao nível da indústria de manufactura, quase

inexistente (na perspectiva de armazéns automáticos e de sistemas de transporte automáticos

capazes de lidar com uma infinidade de items diferentes) ao nível da indústria de processos.

O transporte de matérias e o seu armazenamento tem, na indústria de processos, outro

tipo de condicionalismos. Veja-se por exemplo o caso de uma refinaría petroquímica (existência
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de pipelines e tanques). Nesta indústria, o tempo de transporte e armazenamento não tem tanto

impacto como numa típica indústria de manufactura. São muito mais relevantes os tempos dos

processos químicos e os tempos necessários para testes em laboratório para averiguar se o

produto atingiu as especificações pretendidas.

Atente-se na seguinte figura. tratam-se de dados típicos de em diversas industrias

actualmente em laboração.

(fonte: Computer Integrated Manufacturing Handbook)

Tempo na
máquina

Tempo de Transporte e
Movimentação

5% 95%

30% 70%

Em processamento Posicionamento, carregar, parada

Figura 1.7 - Dados Típicos Sobre Industrias de Fabrico Discreto

Ao nível da manipulação e assemblagem.

Eventualmente inexistente ao nível de certa indústria de processos. Ao nível da indústria

de manufactura a sua necessidade é evidente, já que esta se caracteriza pelo fabrico de produtos

constituidos por diferentes componentes ou peças.

Necessidades em termos de flexibilidade e de evolutibilidade

Entenda-se aqui a flexibilidade com sendo a capacidade de reformulação da sequência de

fabrico e do sistema de produção por forma a se poder produzir produtos com características

diferentes ou mesmo produtos diferentes em simultâneo, e a evolutibilidade a capacidade de o

sistema de produção poder ser utilizado para produzir novos produtos. Nos dois tipos de

industria existem requisitos diferentes. Tipicamente a necessidade de evolutibilidade não é tão

grande na indústria de processos. Quanto à flexibilidade, esta poderá ser necessária em ambos os

tipos. Contudo implementar flexibilidade numa indústria de fabrico discreto exige, tipicamente,

sistemas de informática e automação industrial mais complexos.
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Figura 1.7 - Organização das Actividades de Fabrico


