
CENTRO PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

FATEC SANTO ANDRÉ  

Tecnologia em Eletrônica Automotiva 

 

 

ABNER DA SILVA TITICO 

FRANCISCO NAVAS BLASQUE JUNIOR 

MARCELO TOSHIO KAMEI 

 

 

 

GIGA DE TESTES PARA CHICOTE PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo André – São Paulo 

2015 



CENTRO PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

FATEC SANTO ANDRÉ  

Tecnologia em Eletrônica Automotiva 
 

 

ABNER DA SILVA TITICO 

FRANCISCO NAVAS BLASQUE JUNIOR 

MARCELO TOSHIO KAMEI 

 

 

 

GIGA DE TESTE PARA CHICOTE PROTOTIPO 

 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de Tecnologia 

em Eletrônica Automotiva da FATEC Santo 

André, como requisito parcial para conclusão do 

curso em Tecnologia em Eletrônica Automotiva. 

 

Orientador: Prof. Msc. Cleber Willian Gomes 

Co-orientador: Prof. Msc. Murilo Zanini de 

Carvalho                          
 
 
 
 
 
 
 

Santo André – São Paulo 
2015 



  

B644g 
       Blasque Junior, Francisco Navas 

Giga de teste para chicote protótipo / Francisco Navas Blasque Junior, 
Marcelo Toshio Kamei, Abner da Silva Titico. – Santo André, 2015.  –
Quantidade de folhas 44 f: il. 

 
Trabalho de conclusão do curso – FATEC de Santo André. Curso de 
Eletrônica Automotiva, 2015. 

 
       Orientador: Prof. Msc. Cleber Willian Gomes 
       Co-orientador: Prof. Msc.Murilo Zanini de Carvalho 
 

1. Chicote. 2. FMEA. 3. Giga de teste I. Kamei, Marcelo Toshio. II. Titico, 
Abner da Silva. III. Giga de teste para chicote prototipo 

 
                                                                                       

                                                                                                              621.389 
 



 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicatória 

 

 

Dedicamos este trabalho a nossa 

família e aos nossos amigos que sempre 

estiveram próximos durante esta jornada. 

 

 



 
 

 AGRADECIMENTOS  

 

Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para 

a realização deste trabalho, ao nosso orientador Prof. Cleber William Gomes, que sempre nos 

apoiou tanto tecnicamente, como nos motivando cada vez mais a desenvolver este trabalho, ao 

nosso co-orientador Prof. Murilo Zanini de Caravlho, que muito colaborou conosco e 

principalmente aos colegas de sala que mantiveram estímulos nos momentos mais árduos 

desta jornada. Agradecemos aos professores e colaboradores e funcionários da Fatec Santo 

André que sempre estiveram prontos a nos ajudar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoje em dia o mundo se move tão 

depressa que o homem que diz que algo 

não pode ser feito, em geral, é 
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RESUMO 

 

Os chicotes elétricos são componentes importantes na indústria automotiva, pois eles 

são responsáveis na transmissão/recepção de dados entre os dispositivos eletrônicos nos 

veículos. Porém, eles são complexos devido ao fato de que cada chicote elétrico tem a sua 

respectiva função. Problemas relacionados aos chicotes elétricos como falha de montagem, 

continuidade, conectores danificados podem acontecer. Para evitar isso, é utilizada uma 

ferramenta de trabalho chamado FMEA para identificar as possíveis causas de falhas do 

produto e do processo. O principal objetivo da Giga de Teste para Chicote Protótipo é 

identificar as possíveis falhas do chicote elétrico automotivo antes de montar nos veículos. 

 

Palavras-chaves: Chicotes elétricos, FMEA, Giga de Teste para Chicotes Elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



ABSTRACT 

 

The wiring harnesses are important components in automotive industry, as they are 

responsible in transmitting/receiving data among electronic devices in vehicles. However, 

they are complex due the fact that each wiring harness has its respective function. Problems 

related to wiring harnesses such as mounting failure/continuity, damaged connectors can 

happen. To avoid this, it is used a working tool called FMEA to identify the possible causes of 

failure of the product and the process. The main objective of Giga Test to harness prototype is 

to identify the possible failure of automotive wiring harness failure before mounting in 

vehicles. 

 

Key words: Wiring harness, FMEA, Giga Test to harness prototype. 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1– Tipos de condutores ................................................................................................. 16 

Figura 2 – Curva Característica Corrente-Tempo. ................................................................... 20 

Figura 3 – Polyswitch PPTC. ................................................................................................... 22 

Figura 4 – Fusíveis de aplicação automotiva............................................................................ 22 

Figura 5 – Comparação entre as seções dos cabos elétricos automotivos de cobre. ................ 23 

Figura 6 – Conectores. .............................................................................................................. 25 

Figura 7 – Terminal BMK. ....................................................................................................... 25 

Figura 8 – Terminal BSK. ........................................................................................................ 27 

Figura 9 – Dutos automotivos. ................................................................................................. 28 

Figura 10 – IEM, Emissor, Meio e Receptor. ........................................................................... 30 

Figura 11 – Câmara Semi Anecóica. ........................................................................................ 31 

Figura 12 – Diagrama em Blocos do Hardware – Elaborado Por Francisco N. B. Junior. ...... 35 

Figura 13 – Bancada de Teste de Continuidade – Elaborado por Marcelo Toshio Kamei ...... 36 

Figura 14 – Esquema elétrico do Hardware – Elaborado por Marcelo Toshio Kamei ............ 37 

Figura 15 – Cluster elaborado em LabVIEW – Prof. Dr. Edson Kitani. .................................. 39 

Figura 16 - Fluxograma proposto – Elaborado por Abner Titico ............................................. 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Dimensionamento de Cabos ................................................................................... 18 

Tabela 2 – Condutor x Área ..................................................................................................... 19 

Tabela 3 – Cabo elétrico de cobre para veículos. ..................................................................... 23 

Tabela 4 – FMEA do Produto. ................................................................................................. 33 

Tabela 5 – FMEA de Processo. ................................................................................................ 34 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A: Seção do cabo do condutor. 
AWG: American Wire Gage - Bitola do fio americano. 
c: Calor Especifico. 
CEM: Compatibilidade Eletromagnética. 
DT: Variação de temperatura. 

e:Energia. 

ECU: Elelctronic Control Unit – Unidade de Controle Eletrônico. 
EM: Ambiente Magnético. 
FMEA: Failure Mode and Efect Analisis - Análise de modo e efeito de falha. 
g: Densidade especifica. 

HMI: Human Machine Interactive – Interação Máquina/Humano. 
I: Corrente [A]. 
IEM: Interferência Eletromagnética. 
l: Comprimento 
m: Massa. 

mm2: milímetros quadrados. 

P: Potência [W]. 
PC: Personal Computer – Computador Pessoal. 
PPTC: Polimeric Positive Temperature Coeficient - Coeficiente de temperatura positiva 
polimérica. 
PTC: Positive Temperature Coeficient - Coeficiente de temperatura positiva. 
PVC: Poly Vinil Chloride – Cloreto de Poli Vinil. 
Q: Quantidade de carga elétrica. 
Qf: Temperatura final. 

Qi: Temperatura inicial. 

R: Resistência [W]. 

r: Resistividade do fio condutor. 

S: Densidade de corrente no condutor. 
Un: Tensão Nominal. 
USB: Universal Serial Bus – Barramento Serial Universal 
Uvl: Queda de tensão permitida no cabo isolado. 



SUMÁRIO 

 

1 Introdução .............................................................................................................................. 13 

1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 14 

1.2 Conteúdo ......................................................................................................................... 14 

1.3 Metodologia .................................................................................................................... 15 

2 Chicote Elétrico ..................................................................................................................... 16 

2.1 Condutores ...................................................................................................................... 16 

2.1.1 Dimensionamento de Cabos ..................................................................................... 17 

2.1.2 Medida AWG ............................................................................................................ 18 

2.1.3 Proteção e Isolamento ............................................................................................... 19 

2.1.3.1 Dimensionamento de Fusíveis .......................................................................... 20 

2.1.3.2 Fusíveis Rearmáveis – Polyswitch PPTC ......................................................... 21 

2.1.3.3 Aplicação Automotiva ...................................................................................... 22 

2.2 Conectores ....................................................................................................................... 24 

2.2.1 Tipos de Conectores .................................................................................................. 25 

2.3 Dutos ............................................................................................................................... 28 

2.4 Eletromagnetismo............................................................................................................ 28 

2.4.1 A interferência eletromagnética ................................................................................ 29 

2.4.2 Compatibilidade eletromagnética ............................................................................. 31 

2.5 Montagem do chicote ...................................................................................................... 32 

2.5.1 FMEA ....................................................................................................................... 32 

3 Giga de Teste ......................................................................................................................... 35 

3.1 Hardware ......................................................................................................................... 35 

3.2 Software .......................................................................................................................... 38 

3.2.1 LabVIEW .................................................................................................................. 38 

3.3.2 Fluxograma ............................................................................................................... 40 

4 Conclusão .............................................................................................................................. 42 

5 Propostas Futuras ................................................................................................................... 43 

6 Referências Bibliográficas ..................................................................................................... 44 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Com a eletrônica embarcada cada dia mais presente nos veículos, os cuidados no 

desenvolvimento de novas tecnologias tende a ser mais minuciosa a cada detalhe. Hoje os 

chicotes elétricos são responsáveis pela alimentação, transmissão de dados, comunicação 

entre sensores e atuadores, entre outras finalidades. Tudo que corresponde a parte eletrônica 

do veículo, o chicote elétrico está envolvido. 

 

Um ponto na qual onde detectamos muitas falhas durante o desenvolvimento de novos 

produtos é o chicote elétrico, devido à complexidade em seu desenvolvimento. Em um 

processo de produção em série, é realizado uma análise de modo e efeito de falha (FMEA) de 

produto e processo, onde o risco de falha é minimizado. Porém, em veículos protótipos, é uma 

fase de desenvolvimento, onde o trabalho é realizado manualmente, aumentando assim o risco 

de ocorrer falhas na confecção do chicote. 

 

Outro ponto a se levar em consideração é a importância do dimensionamento quanto ao 

eletromagnetismo. Os veículos estão cada vez mais expostos, e os chicotes elétricos são 

condutores da interferência eletromagnética, podendo causar interferências em componentes 

cruciais para funcionamento do veículo. 

 

Nosso trabalho se baseia no estudo de componentes e confecção de chicotes, 

eletromagnetismo, IEM e CEM, análise de modo e efeito de falha (FMEA) e no 

desenvolvimento de um dispositivo para teste denominado como: “Giga de Teste para chicote 

protótipo”. 

 

Nosso dispositivo visa realizar o teste de continuidade, identificando as cavidades a 

serem verificadas, indicando a pinagem de conectores e auxiliando na verificação final do 

produto. 
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1.1 Objetivos 

 

Os objetivos propostos no nosso trabalho são: aprofundar os conhecimentos na confecção 

de chicotes elétricos e dimensionamento de seus componentes, avaliar os potenciais riscos de 

defeito na confecção do chicote, tanto no problema de produto final como possíveis falhas de 

processo, Avaliar os problemas com a interferência eletromagnética (IEM) e como torna-lo 

compatível a exposição eletromagnética (CEM), e por fim, realizar o estudo para aplicação de 

uma Giga de Teste para teste de posicionamento dos pinos no conector e continuidade dos 

cabos.  

 

1.2 Conteúdo 

 

Chicotes elétricos nada mais são do que conjuntos de cabos condutores, ou seja, sua 

principal função é transmitir dados entre módulos eletrônicos, sensores e atuadores, assim 

como também, suprir energia para os mesmos. 

 

Sua aplicação é muito abrangente, envolvendo diversos tipos de dispositivos, e devido 

a isso, sua fabricação é feita de forma específica e manualmente, separada e organizada 

individualmente. Para cada chicote produzido é necessário esquemas elétricos informando a 

conexão entre os dispositivos. 

 

Para produzir um chicote elétrico, devem-se levar em consideração diversos fatores, 

como o padrão de cores, conectores, dimensionamento correto dos cabos, interferência 

eletromagnética exposta sobre o cabo, e principalmente, sua proteção. 
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1.3 Metodologia 

 

Avaliamos o chicote elétrico como um todo, observando os pontos a serem 

diagnosticados no desenvolvimento, os componentes e suas principais falhas, a fim de evitar 

problemas no produto final. 

 

Para a proposta de hardware e software da giga, tomamos como base, os conceitos 

sobre o FMEA, onde podemos analisar os potencias riscos de falha do processo e do produto. 

Dessa forma, é possível abordar um estudo mais aprofundado para a confecção do hardware e 

implementação do software. 
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2 CHICOTE ELÉTRICO 

Durante esta seção, o conceito sobre os chicotes elétricos, suas aplicações e 

funcionalidades são apresentados. A pesquisa sobre eles foi realizada utilizando os autores 

mais renomados e estado da arte da pesquisa. Buscou-se também apresentar os padrões 

utilizados na indústria local e internacional, com o intuito de contextualizar o material 

pesquisado. 

 

2.1 Condutores 

 

 Os chicotes elétricos são formados por um conjunto de condutores, que podem ser fios 

ou chicotes, preferencialmente, feitos de cobre, devido às suas propriedades elétricas e 

mecânicas. 

 

 A diferença entre fios e cabos é simples, onde o fio é apenas um condutor, usualmente 

isolado. Já o cabo é um conjunto de fios não isolados entre si. Isso faz com que sua 

flexibilidade seja maior. A figura 1 apresenta os tipos de condutores que aplicáveis na 

indústria. 

 

Figura 1– Tipos de condutores 

Fonte: http://www.automecfeira.com.br/pt-BR/Exhibitors/454855/BC-

CABOS/Products/748937/Fios-e-Cabos-eletricos - Acessado em 24/06/15 - 18:40 
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2.1.1 Dimensionamento de Cabos 

 No dimensionamento de um condutor, características intrínsecas do material e suas 

propriedades são fundamentais para o caso. 

 

 Para dimensiona-los é necessário analisar dados, apresentados em tabelas, de acordo 

com o material utilizado, através de cálculos de correntes e quedas de tensões para determinar 

a seção do fio ou a quantidade de fios dentro de um cabo. 

 

 Os passos para dimensionar o condutor são: 

 

a) Determinar a corrente I do consumidor 

  

� = ��� 	��	� = 	��	   Equação 1 

 

b) Calcular a seção A do fio 

 


 = 	� ����  Equação 2 

 

c) De acordo com tabelas (nesse caso, para o cobre, considerar Tabela 1), arredondar 

o valor da seção A para o valor superior. 

 

d) Determinar a queda de tensão real Uvl 

 

�� = 	� ��
  
 Equação 3 

 

e) Testar a densidade de corrente S para evitar superaquecimento 

 

� = 	 �
 
  Equação 4 
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Caso a seção do cabo for menor que 1mm2, estes não são recomendados, pois a 

resistência mecânica é muito baixa. 

 

 

Tabela 1 – Dimensionamento de Cabos 

 Fonte: Aula 1 C E P, slide 25. 

 

2.1.2 Medida AWG 

 
 A seção transversal do condutor é sua própria área cilíndrica e é diretamente 

proporcional à sua capacidade de conduzir corrente, ou seja, quão maior o diâmetro do fio, 

menor a sua resistência à passagem de corrente. 

  

O diâmetro dessa seção segue um padrão norte-americano, denominado AWG 

(American Wire Gage) que se trata de uma escala em polegadas. É uma escala em progressão 

geométrica e retrocessiva, onde os números diminuem conforme o crescimento do diâmetro. 

Na figura 2, podemos verificar a tabela de conversão da medida em mm para medida AWG. 

 

 No ramo automotivo, a capacidade de condução de corrente é uma característica 

fundamental dos condutores, pois a maioria dos cabos operam em baixa tensão (±12 v), com 

exceção apenas dos cabos de vela, e devido a isso, dificilmente será necessário calcular a 

resistência dos cabos. 
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Tabela 2 – Condutor x Área 

Fonte: http://www.e-voo.com/viewtopic.php?t=116229 – Acessado em 24/06/15 – 23:00 

 

2.1.3 Proteção e Isolamento 

 
 Usualmente, para o sistema de proteção elétrico do veículo, são utilizados fusíveis, 

que são apenas filamentos condutores, designados para uma corrente específica. 

 

 O objetivo do fusível não é exatamente proteger o equipamento em si, mas sim a 

instalação elétrica, ou seja, a sua função é preservar a fiação, evitando, em casos de curto-

circuito, que os cabos incendeiem. 

 

 Seu funcionamento está relacionado com sua capacidade nominal de condução de 

corrente, em que caso seja excedido, o filamento se funde, interrompendo a passagem de 

corrente dentro do fusível. 
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2.1.3.1 Dimensionamento de Fusíveis 

 
 A capacidade de conduzir corrente é a característica mais importante para o 

dimensionamento de um fusível, pois o valor do pico de corrente que passar por ele deve ser 

menor que o valor nominal especificado por sua curva característica de disparo. Na figura 2, é 

apresentada a curva característica do fusível comparada a curva característica do cabo.  

  

 

Figura 2 – Curva Característica Corrente-Tempo. 

Fonte: (BOSCH, pág. 1016) 

  

Para isso, há um cálculo, cujo objetivo é determinar a energia térmica imposta por uma 

corrente de curto-circuito, em uma seção laminar, dentro de um determinado intervalo de 

tempo. Tal cálculo conhecido como integral de Joule. 

 

Seja: 

� = ��	 	⇒ � = 	 ��	 

  Equação 5 
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Então: 

 

� = 	 � �����

��
	⇒ 	� = 	 � ��	����

��
 

  Equação 6 

 

Considerando que a energia necessária para elevar a temperatura do filamento seja: 

 

� = ��∆�	 ⇒ � = ���� − �"#  Equação 7 

 

Sendo: 

 

� = 	$. &. � 

� = � 

 Equação 8 

Equação 9 

 

Então podemos afirmar que: 

 

	 � ����

��
�� = 	$. &. �. �. (� − �")  Equação 10 

 

2.1.3.2 Fusíveis Rearmáveis – Polyswitch PPTC 

  

Há também fusíveis do tipo rearmável, como o Polyswitch, que utilizam um 

polimérico PTC (Positive Temperature Coefficient), ou seja, sua resistência é diretamente 

proporcional à temperatura. 

 

 Esse tipo de fusível possui em seu interior, partículas macromoleculares em constante 

contato, conduzindo a corrente. Se houver um pico de corrente que exceda seu valor nominal, 

então a energia térmica acumulada interromperá os contatos dessas partículas, 

consequentemente, impossibilitando a passagem de corrente, conforme podemos observar na 

figura abaixo: 
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Figura 3 – Polyswitch PPTC. 

Fonte: (Aula 1 Carga e Partida, slide 63 – Prof. Edson Kitani) 

 

2.1.3.2 Aplicação Automotiva 

 
 Dentro do setor automotivo, o fusível mais usual é o do tipo lâmina. Esse tipo tem 

corpo plástico e sua especificação está principalmente em sua cor. 

 

 

Figura 4 – Fusíveis de aplicação automotiva. 

Fonte: http://mcbaterias.loja2.com.br/1833719-FUSIVEIS-AUTOMOTIVOS - Acessado em 

12/06/15 – 18:30 
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 Os condutores de alimentação normalmente utilizam isolamento de PVC do tipo FLY 

com espessura normal, maior que 2,5mm2, ou do tipo FLRY com espessura reduzida, com até 

2,5mm2, que são usados em aplicações em até 105ºC. 

 

 

Figura 5 – Comparação entre as seções dos cabos elétricos automotivos de cobre. 

Fonte: Manual de tecnologia automotiva/Robert BOSCH, pág. 1015. 

 

 

Tabela 3 – Cabo elétrico de cobre para veículos. 

Fonte: Manual de tecnologia automotiva/Robert BOSCH, adaptado, pág. 1015. 
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 A maioria dos equipamentos automotivos são protegidos por fusíveis, à exceção 

apenas do motor de partida, devido a sua curva de corrente, e consequência disso, os cabos de 

partida são desenergizados por meio de um elemento pirotécnico em caso de acidentes. 

 

2.2 Conectores 

 
 Para que os cabos possam realizar a sua função, são necessários conectores, 

dispositivos elétricos cuja finalidade e garantir a conexão de forma estável entre os diversos 

módulos de um sistema. 

 

 Para se projetar um conector é de suma importância considerar fatores que garantem a 

resistência contra esforços mecânicos e de diversos outros tipos, como: 

• Vibrações; 

• Oscilações de temperatura; 

• Umidade; 

• Fluidos e gases agressivos; 

• Micromovimentos entre os contatos e, consequentemente, corrosão por atrito. 

 

Tais esforços podem causar o aumento da resistência elétrica nos condutores, até 

causar a interrupção total da passagem de corrente, assim como também, diminuir as 

resistências de isolamento, podendo causar curto-circuito em cabos adjacentes. 

 

Portanto, as características dos condutores devem ser: 

� Baixa resistência à passagem de corrente; 

� Alta resistência do isolamento; 

� Alta vedação contra água, umidade e névoa salina. 

Assim, devem também apresentar exigências, como: 

o Fácil manuseio, á prova de falhas na montagem; 

o Travamento seguro e com desconexão simples; 

o Robustez e compatibilidade com a fabricação automatizada de cabos. 
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Os conectores, para facilitar a identificação da pinagem na hora da montagem, 

possuem números e letras ao lado dos bornes. 

 

Figura 6 – Conectores. 

Fonte: http://www.conectoresotm.com.br/?link=produto – Acessado em 14/06/15 17:40 

 

2.2.1 Tipos de Conectores 

 Bosch Microcontato 

 

Figura 7 – Terminal BMK. 

Fonte: http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/31/product/2189 - Acessado em 

13/06/15 - 14:30 

 

 Ele foi especialmente desenvolvido para um espaçamento entre pinos de 2,5 mm, alta 

resistência à temperatura e alta resistência a vibrações, é adequado para conectores 

multipolares, porque permite dimensões muito compactas do conector. 
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 O contato é composto de duas partes. Uma parte para a condução de corrente e a outra, 

luva de mola de aço, para a geração da pressão de contato (força de contato normal). 

 

 A luva de mola de aço mantém a pressão de contato, mesmo com altas temperaturas e 

durante toda vida útil do veículo. As forças maiores para conectar e desconectar o conector 

são reduzidas com um recurso especial, cuja garantia é que o conector fique precisamente 

alinhado, de modo que os pinos não possam ser danificados por torções ou flexões. 

 

 O conector completo é selado contra o conector fêmea da unidade de comando por 

uma vedação radial circunferencial na carcaça do condutor. Ele garante a vedação segura no 

colarinho de vedação da unidade de comando com as três abas de vedação que possui. 

 

 Os contatos são protegidos contra a entrada de umidade ao longo do cabo por uma 

placa de vedação (forma uma vedação segura na sua superfície interna contra a isolação do 

cabo), através do qual os contatos são isentos com o cabo crimpado a ele. Para isso é usado 

uma placa de gel de silicone que substitui a vedação individual de cada cabo, mas ao mesmo 

tempo, também possibilita conectores menores e variação na disposição dos pinos (quantidade 

diferente de contatos). 

 

 Na montagem do conector, o contato e o cabo são inseridos na placa de vedação pré-

montada no conector, que por sua vez, desliza para sua posição final no porta contatos, onde 

ele trava automaticamente na posição através da mola de trava. Se todos os contatos estiverem 

na posição final, um pino deslizante produz o mecanismo de trava secundário, que é um 

travamento adicional e aumenta a resistência a uma remoção involuntária do cabo mais os 

contatos. 

 

Contato sensor/atuador Bosch. 

 Este conector é utilizado em conectores compactos de 2 a 7 polos, que conectam os 

componentes no compartimento do motor (sensor/atuador) com a unidade de comando. O 

espaçamento de 5 mm entre os pinos possibilita a robustez mecânica exigida. 
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 Ele tem uma construção interna em forma de meandros que evita com segurança a 

transmissão do cabo para o contato, que garante que não ocorram movimentos relativos na 

superfície do contato que o levam a corrosão. 

 

 O conector compacto possui vedação para os fios individuais que evita que a umidade 

penetre na área dos contatos. Três abas de vedação na carcaça do conector garantem através 

da força de contato a estanqueidade contra respingos de água ou outra fontes de umidade.  

 

 Os conectores auto-travante do tipo “snap on” possuem a função adicional de 

destravamento, garantindo o fácil manuseio na montagem do veículo e serviços de assistência 

técnica. O destravamento ocorre quando se aperta um ponto marcado por uma superfície 

nervurada. 

 

 Esse tipo de contato é aplicado nos conectores de componente de motores Diesel, 

como por exemplo, sensor de pressão do Commom Rail, injetores de combustível, ou do 

motor Otto, como por exemplo, válvulas injetoras e sensor de detonação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Manual de tecnologia automotiva/Robert BOSCH, pág1019. 

 Figura 8 – Terminal BSK. 
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2.3 Dutos 

 
 Os dutos são responsáveis por proteger e isolar os condutores dos meios externos 

como sujeira, água, e impurezas que possam danificá-los. Os dutos normalmente são de 

plásticos, podendo ser do modelo corrugado, “zip” e espaguete.  

 

Figura 9 – Dutos automotivos. 

Fonte: http://www.techduto.com.br/corrugado - Acessado em 17/06/15 - 14:40 

 

2.4 Eletromagnetismo 

 

Com a evolução constante da eletroeletrônica nos dias atuais, aparelhos 

eletroeletrônicos já fazem parte do cotidiano das pessoas. Aparelhos de uso doméstico, 

industrial, de pesquisas, iluminação, entretenimento, transportes, iluminação e muito mais 

dependem deste campo da física chamado de eletromagnetismo. 

 

O eletromagnetismo é o campo da física que estuda a combinação dos efeitos 

elétricos e magnéticos induzidos por correntes. Ele foi estudado pela primeira vez por 

filósofos gregos da antiguidade, que descobriram que se um pedaço de âmbar fosse 

friccionado e depois aproximando – o com os pedaços de palha, os pedaços de palha eram 

atraídas pelo âmbar que mais tarde, esta atração se deve à força elétrica. Os filósofos da 

Grécia também descobriam que um pedacinho de um certo tipo de pedra (um ímã natural) foi 
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aproximado por pedacinhos de ferro que por sua vez, esses pedacinhos de ferros foram 

atraídos por esse tipo de pedra devido à forca magnética. 

 

Entretanto, magnetismo e eletricidade eram tópicos totalmente distintos. Não tinha 

nenhuma relação entre ambos, embora a ciência deles fosse desenvolvida por muitos séculos, 

até que em 1819. O físico dinamarquês Hans Christian Oersted, curioso de ver se a corrente 

atuaria sobre o ímã, descobriu que quando ímã é colocado paralelamente ao fio percorrido por 

corrente, a corrente percorrida neste fio mudou a direção da agulha da bússola. 

 

A partir do experimento de Oersted, ficou evidenciado de que existe a relação entre 

eletricidade e magnetismo, pois quando uma corrente passa por um fio retilíneo gera um 

campo magnético que é representado por linhas de forças magnéticas, que são círculos que 

ficam perpendiculares ao fio. 

 

Em 1820, Oersted apresentou os experimentos na reunião da Academia de Ciências 

da França, em Paris onde o físico francês André Marie – Ampère realizou várias experiências, 

após a apresentação de Oersted, comprovou que havia a interação magnética entre dois fios 

transportando correntes paralelas. Esta experiência que acabou de ser chamada como lei de 

Ampère para circuitos magnéticos ou usualmente conhecida como a lei circuital de Ampère. 

 

Anos mais tarde, Michael Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética 

que são campos magnéticos variáveis com o tempo produzem campos elétricos, fez anotações 

de laboratório em seu caderno que continha mais de uma equação. Mais tarde, as ideias foram 

postas em forma de matemática por James Clerk Maxwell pela qual introduziu muitas ideias 

próprias e estabeleceu uma base sólida para o eletromagnetismo. 

 

2.4.1 A interferência eletromagnética  

 

A interferência eletromagnética é um distúrbio gerado por campos ou ondas elétricas 

ou magnéticas por correntes que passam pelos fios condutores que podem danificar ou causar 



30 
 

mau funcionamento nos equipamentos ou dispositivos, conectores ligados a eles ou causar 

uma degradação no desempenho de dispositivos devido a uma perturbação eletromagnética 

que é capaz de se propagar tanto no vácuo como nos meios físicos. 

 

Ela pode ser de origem natural como, por exemplo, descargas atmosféricas, ventos, 

manchas solares que geram radiação cósmica, ou artificial, como rádios, computadores, 

lâmpadas, etc. Pode ser também de origem proposital ou acidental. 

 

A ocorrência de interferência eletromagnética acontece quando a fonte geradora 

emite radiação eletromagnética por meio de condução, irradiação ou indução até atingir a 

fonte receptora. 

 

 

Figura 10 – IEM, Emissor, Meio e Receptor. 

Fonte: 

http://www.projetoderedes.com.br/tutoriais/tutorial_interferencia_eletromagnetica_01.php - 

Acessado em 10/06/15 – 16:00. 
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2.4.2 Compatibilidade eletromagnética 

 

A compatibilidade eletromagnética é a harmonia com outros equipamentos e 

sistemas no mesmo ambiente magnético (EM), satisfazendo as seguintes condições: 

• Não causa interferências intoleráveis a outros sistemas; 

• Não é susceptível à emissão de outros sistemas; 

• Não causa interferências consigo mesmo.  

  

 A compatibilidade eletromagnética adota a metodologia em analisar os sistemas e 

equipamentos sob o ponto de vista de “emissão” e “susceptibilidade” EM, em função dos 

modos de propagação da energia EM. 

 

 O termo “emissão” é definido como a quantidade de energia EM gerada no ambiente 

conduzido e no espaço pelos sistemas elétrico e eletrônico. Já o termo “susceptibilidade” 

define a capacidade em tolerar as interferências eletromagnéticas (IEM) presentes no meio 

ambiente conduzido e radiado de um determinado equipamento. 

 

 

Figura 11 – Câmara Semi Anecóica. 

Fonte: http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTMNE/laboratorios_e_sessoes - Acessado 

em 10/06/15 - 18:20. 
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2.5 Montagem do chicote 

 
 O chicote elétrico é um produto de montagem manual, onde a maioria dos processos 

fica na mão do operador. Em um processo produtivo em série, primeiro é cortado os cabos 

conforme a especificação do produto, logo após, é realizado e emenda das Splices (cabo 

utilizado para mais de um conector), montado os terminais nos condutores e fixado nos 

terminais. Todo esse processo é realizado em uma bancada, especifica para cada aplicação. 

Logo após essa finalização, os cabos são montados nos dutos, e levado a bancada de teste, 

onde é verificado o comprimento, os conectores e posição dos terminais nos conectores. 

 

 Mas antes de realizar todo esse processo, alguns escopos são definidos antes do 

produto entrar na produção em série. Uma das ferramentas utilizadas é o FMEA (Failure 

Mode and Efect Analisys) ou “análise de modo e efeito de falha”. 

 

2.5.1 FMEA 

  

A Análise de Modo de Falha e Efeitos – FMEA – é um modo que visa identificar 

possíveis falhas de um processo/projeto e com isso, desenvolver sistemas a fim de preveni-las. 

 

A partir de um conjunto de atividades é possível detectar essas falhas e avaliar seus 

efeitos sobre cada item ou uma função específica de um processo. Tendo o conhecimento 

sobre esses efeitos, são tomadas medidas com o objetivo de reduzir ou até mesmo eliminar 

essas falhas. 

 

Deste modo, faz-se uma lista que as organiza por ordem de risco e suas respectivas 

ações, auxiliando na melhoria do processo/projeto e consequentemente, aumentando a 

confiabilidade do produto final. 
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 Após a descrição do modo da falha e a causa da falha, são classificadas as falhas para 

determinar o fator de risco. Esse fator é composto por três elementos: 

• Severidade: Esse ponto é avaliado a severidade da falha, valendo de 0 a 9, sendo que 

quanto maior a nota, maior a severidade da falha. 

• Ocorrência: é um indicador da probabilidade de ocorrência da falha. Quanto maior a 

nota, maior a probabilidade de repetir a falha. 

• Detecção: Esse fator indica a facilidade de percepção da falha. Quanto mais alto o 

índice, maior a facilidade de detecção, indo ao inverso das demais notas.  

 

Abaixo, segue um exemplo de FMEA de produto, na qual realizamos para validar 

quais a principais falhas detectadas no chicote elétrico e suas causas. 

 

 

Tabela 4 – FMEA do Produto. 
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 No FMEA de processo, são avaliadas as principais falhas no processo de montagem, 

também  avaliando os processos e buscando a causa raiz desses problemas. 

 

 

Tabela 5 – FMEA de Processo. 
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3 GIGA DE TESTE 

 

Após a avaliação dos componentes, a confecção de um chicote e seus principais 

pontos de falhas, chegou à conclusão de fazer uma proposta de giga de teste para identificar 

tais falhas antes do produto ser entregue ao cliente final. Através de um Brainstorm (chuva de 

ideias), decidimos atuar nos seguintes pontos: 

• Indicar modelo de conector correto no ramal; 

• Indicar pinos a serem verificados nos conectores; 

• Fazer a verificação de continuidade dos condutores. 

 

Idealizamos este projeto da seguinte forma: aplicar um hardware para realizar a 

interface com o computador, onde um software, projetado via LabVIEW, irá apresentar 

graficamente os pontos a serem verificados e indicar aos olhos do operador se está OK ou não 

tais componentes. Este sistema não garante a iminência da falha, porém visa diminuir a 

ocorrência da falha, obrigando o operador a respeitar tais processos e verificar os pontos de 

maior incidência de falhas. 

 

3.1 Hardware 

 

 Para o desenvolvimento do circuito do hardware, observamos que seria necessário 

realizar algo que fosse de fácil visualização para o operador, com isso, ficou como escopo 

aplicar um hardware para realizar a medição no chicote elétrico e fazer a interface com um PC 

onde as visualizações dos resultados ficariam no cluster desenvolvido via LabVIEW. 

 

 
Figura 12 – Diagrama em Blocos do Hardware – Elaborado Por Francisco N. B. Junior. 
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 No diagrama em bloco do hardware, temos os principais componentes para o 

funcionamento, vamos descrever o funcionamento de cada um deles. 

 

• Bancada de teste: Esse é um circuito dimensionado para realizar o teste de 

continuidade nos condutores. Após o teste de continuidade ser validado, este 

circuito envia o sinal para o microcontrolador. 

• Microcontrolador: Responsável por receber o sinal das pontas de prova e fazer a 

comunicação com o LabVIEW, com a comunicação via USB. 

• Porta USB: porta de comunicação do PC/hardware, para enviar a informação 

processada via microcontrolador para o software. 

• PC: Local onde estará instalado o software para fazer a comunicação e dispor 

graficamente os modelos de conectores e exibir o resultado das medições 

realizadas. 

 

Como descrito acima, a bancada de teste tem como objetivo, realizar o teste de 

continuidade dos condutores. A Figura 13 ilustra o circuito que compõe a bancada de teste. 

 

 Este circuito realiza o teste através das pontas de provas P1 e P2, sendo que P1 é 

ligado diretamente no positivo da bateria de 9V e o sinal que chega na ponta é filtrado por um 

capacitor. 

Figura 13 – Bancada de Teste de Continuidade – 
Elaborado por Marcelo Toshio Kamei 
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 Ao conectar as pontas de prova nas extremidades do condutor e a resistência presente 

for baixa, então o sinal que se apresenta na base do transistor fará com que outro sinal seja 

liberado pelo coletor, acendendo um LED ligado ao mesmo. O sinal então, é enviado ao pino 

RC7 do PIC 18F4550. 

 

 

Figura 14 – Esquema elétrico do Hardware – Elaborado por Marcelo Toshio Kamei 

 

 Ao receber o sinal da bancada de teste, o microcontrolador, que é alimentado por uma 

fonte regulada de 5V, fará a comunicação, via USB, com o LabVIEW, e assim, mostrará em 

um painel o conformidade ou não do teste de continuidade. 
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3.2 Software 

 

 Antes de explicar como elaboramos a lógica para a programação, vamos falar um 

pouco sobre a ferramenta para o desenvolvimento do software. 

 

3.2.1. LabVIEW 

 LabVIEW vem de “Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench”, seria 

um laboratório virtual de bancada de instrumentos de engenharia. É uma ferramenta gráfica 

de programação em linguagem “C”, utilizado em larga escala na aplicação de engenharia 

automobilística. Foi desenvolvido no ano de 1976 por Jack MacCrisken, Jeff Kodosky e Jim 

Truchard da National Instruments. Veio como uma forma de facilitar a utilização por 

engenheiros, uma vez que engenheiros mecânicos haviam dificuldade em trabalhar com 

programação em C convencional. 

 

 Os motivos que levam a utilizar LabVIEW são diversos, seguem alguns exemplos: 

• Aumentar a produtividade de programação; 

• Fazer prototipagem rápida; 

• Produção rápida de interfaces HMI (Human Machine Interactive); 

• Programação Gráfica sem erros de Sintaxe. 

• Padrão na indústria automobilística de testes, 

 

Essa ferramenta há uma grande compatibilidade com sistemas operacionais, softwares 

e protocolos de comunicação, facilitando ainda mais a sua aplicação e operação por terceiros. 

 

Para a utilização desse software, é muito importante conhecer as suas funções, 

baseadas em três fatores: “Aquisitar, Analisar, Apresentar”. Aquisitar é a forma de receber os 

dados do meio externo, através de hardwares específicos colhendo dados de sensores ou 

demais fontes de sinais. Analisar, essa é a operação na qual analisa, filtra e processa as 

informações recebidas do meio externo, através da programação efetuada pelo usuário, 

realizando as operações pré-definidas. Apresentar,  em LabVIEW, é um dos pontos chave 

dessa programação, pois apresenta de uma forma visual de fácil entendimento ao usuário, em 
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forma de gráfico, resultado numérico ou animado as informações recebidas, processadas e 

analisadas.  

 
Figura 15 – Cluster elaborado em LabVIEW – Prof. Dr. Edson Kitani. 
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3.3.2 Fluxograma 

 
 Para o desenvolvimento da lógica de programação, o conhecimento do grupo de 

desenvolvimento observou alguns itens importantes para a detecção das falhas, tais como os 

processos para a solução de problemas. Como podemos ver na figura 15, após a verificação de 

continuidade não estar conforme, vamos primeiramente analisar os pinos e cavidades, pois em 

um chicote elétrico finalizado, é mais fácil verificar as falhas nesses pontos e onde há maior 

incidência. Após a verificação e correção, se necessário, iremos testar novamente. Em caso de 

reincidência de falha, atuaremos no corpo do chicote elétrico, na verificação de seus 

condutores, pois em alguns retrabalhos são necessárias emendas no comprimento dos 

condutores ou mesmo instalação de novos ramais, onde as possíveis falhas de Splices 

(Emenda de dois ou mais condutores no mesmo ponto).  

 

 
Figura 16 - Fluxograma proposto – Elaborado por Abner Titico 

   
 

Este fluxograma é a base para o software do projeto apresentado neste trabalho. 

Vamos descrever quais os passos para a verificação , e posterior implementação do software 

via LabVIEW. 

 

Ao iniciar, o programa deverá pedir ao usuário, um modelo de chicote a ser conferido 

pela bancada de teste de acordo com o protótipo desajado. Realizando este processo, o 
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software mostrará em um painel, via LabVIEW, os tipos de conectores disponíveis para o 

modelo escolhido, assim, o usuário deverá indicar qual o tipo e, também, qual o pino e 

cavidade que ele deseja testar a continuidade.  Em seguida, o programa indicará a saída deste 

condutor, informando qual o pino de qual conector deverá ser posta a ponta de prova. Se o 

painel indicar “Continuidade OK”, o software perguntará se o teste está finalizado, e caso não 

esteja, todo o processo de teste do chicote, a partir da indicação do conector, será repetido. 

 

Se, em algum momento, o software acusar falha de continuidade, então deverá ser 

verificado pelo usuário, de acordo com que o software pede se não há deficiência no pino 

testado e se a cavidade é a indicada pelo programa. Se ainda houver falha de continuidade, o 

usuário deverá reposicionar as pontas de provas nas posições que o programa pede. Assim, 

após a verificação do pino e da cavidade e o usuário não identificar falhas, o software 

perguntará se os condutores estão de acordo com o esperado, e se não houver defeitos no 

componente, novamente será pedido para reposicionar as pontas de provas no conector. Nesse 

caso, se for verificado falhas, o programa pedirá a correção do chicote, para o prosseguimento 

dos testes de continuidade dos outros condutores. 

 

Após a verificação de todos os conectores e pinos desejados, o programa indicará no 

painel a finalização dos testes e a validação do chicote. 
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4 CONCLUSÃO 

 
Através do conhecimento adquirido no desenvolvimento deste trabalho, chegamos a 

conclusão de que o chicote elétrico, responsável pela comunicação e alimentação entre os 

componentes do veículo, pode se tornar uma variável de falha após a implementação no 

veículo, dificultando a detecção do problema devido a complexidade dos elementos 

envolvidos (sensores, atuadores, ECU’s e etc.). Observamos também que as ferramentas da 

qualidade atuam nos processos produtivos com a finalidade de minimizar os problemas de 

processo e falhas de produto, uma vez que o chicote elétrico é um produto confeccionado 

totalmente manual. A giga de teste propõe evitar que o chicote seja uma variável de falha, 

avaliando os pontos críticos de qualidade antes da montagem no veículo, validando assim a 

conformidade do produto.  
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5 PROPOSTAS FUTURAS 

 

• Implementação do hardware: Confeccionar a placa para comunicação com o 

computador e instalar as pontas de prova para medição. 

• Implementação de software via LabVIEW: Desenvolver o software conforme as 

premissas propostas no algoritmo de concepção. 

• Set para verificação de susceptibilidade eletromagnética: Se tratando de um meio com 

uma susceptibilidade a interferências eletromagnéticas, seria ideal avaliar os efeitos 

das interferências no chicote elétrico e em seus módulos interligados. 
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