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RESUMO 
 

A necessidade da produção de Placas de Circuito Impresso é visível na área da 

Eletrônica. Entretanto, as dificuldades existentes para concretizar esse processo – 

que se justificam, principalmente, pelo custo elevado – comprometem o avanço de 

pesquisas acadêmicas que requerem a construção de protótipos. O presente trabalho, 

portanto, propõe o desenvolvimento de um processo de fabricação de Placas de 

Circuito Impresso (PCIs) de baixo custo, dimensões e peso reduzidos e baixo 

consumo de potência. Trata-se de uma pesquisa experimental cujo objetivo é 

desenvolver uma metodologia para a montagem de sistemas eletrônicos de baixa e 

média complexidade em pequena escala de produção. Nesta metodologia será 

utilizada a Surface-Mount Technology (SMT) em um processo totalmente manual, ou 

seja, sem a utilização de equipamentos sofisticados e de alto custo. 

 

Palavras-chave: Surface-Mount Technology; Processo de fabricação; Montagem de 

sistemas eletrônicos. 

  



ABSTRACT 
 

The need to produce Printed Circuit Boards is perceptible in the electronics field. 

However, the current difficulty to make this process real – which is mainly justified by 

its high cost – compromise the advance of academic research that requires the building 

of prototypes. Thus, this study proposes the development of a fabrication process of 

Printed Circuit Boards (PCBs) with low cost, reduced weight and dimensions and low 

power consumption. It is an experimental research which aims to develop a 

methodology for the assembly of low and average complexity electronics systems in a 

small-scale production. In this work, the methodology used will be the Surface-Mount 

Technology (SMT) in a completely manual process, in other words, without the use of 

sophisticated and high cost equipment. 

Keywords: Surface-Mount Technology; Fabrication process; Electronic systems 

assembly. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O avanço tecnológico é parte inerente ao desenvolvimento humano. Assim 

como outras áreas, a eletrônica é de grande importância no mundo contemporâneo, 

uma vez que os diversos processos de globalização se relacionam diretamente com 

a descoberta e evolução dos sistemas eletrônicos de comunicação. 

Após a invenção do transistor, que inaugurou a era da microeletrônica, essa 

ciência tem ocupado espaços cada vez maiores nas ações humanas. Equipamentos 

de uso diário, como celulares e computadores, tornaram-se imprescindíveis e 

experimentaram um avanço exponencial nas últimas décadas. A evolução relacionada 

a sistemas eletrônicos torna necessária a redução do tamanho e do peso. Em igual 

medida, esse avanço torna importante o aumento da robustez e o menor consumo de 

potência. 

O custo para aliar essas características às Placas de Circuito Impresso (PCIs) 

é alto. A técnica mais desenvolvida para a produção de PCIs, representada pela 

Surface-Mount Technology (SMT), exige maquinários específicos e grandes 

investimentos que só se justificam na produção em larga escala. Logo, é evidente que 

as técnicas de fabricação utilizadas pelas grandes indústrias são inacessíveis ou até 

mesmo impossíveis de se executar quando se confecciona um protótipo idealizado 

por um desenvolvedor independente ou por grupos de pesquisa acadêmicos. O uso 

tradicional da SMT acaba por se tornar um fator limitante ao desenvolvimento de 

protótipos. Resta a esses pequenos desenvolvedores, então, a utilização de métodos 

elementares, que acabam por baixar a qualidade dos resultados obtidos pela etapa 

de produção das PCIs.  

Com frequência, ideias inovadoras de diferentes ciências necessitam de 

sistemas eletrônicos para a sua implementação. Portanto, é natural que a eletrônica 

voltada para tais soluções acompanhe o seu caráter inovador. Neste sentido, 

observando a grande demanda por circuitos eletrônicos demonstrada por projetos de 

pesquisa desenvolvidos nas diversas unidade do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN), o MINIMIZE definiu como principal objetivo desenvolver e disponibilizar 

um método, de baixo custo, que permita substituir sistemas eletrônicos executados 

em protoboards e/ou em PCIs que utilizam a Through Hole Technology (THT), por 

sistemas fabricados utilizando-se tecnologia SMT, promovendo, dessa forma, 
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significativas mudanças nas dimensões, peso e qualidade das placas fabricadas, 

tornando-as compatíveis com o caráter inovador dos projetos demandantes.  

O segundo capítulo apresenta o embasamento teórico necessário ao 

entendimento do trabalho, assim como o terceiro capítulo expõe a metodologia de 

execução desenvolvida por meio de métodos científicos. A metodologia produzida 

permitiu atingir os resultados descritos e discutidos nos capítulos quarto e quinto. 

  



15 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO 

 

A Segunda Guerra Mundial trouxe consigo a necessidade de garantir o 

funcionamento dos circuitos eletrônicos em situações adversas, levando, 

consequentemente, ao aprimoramento das técnicas de montagem convencionais. 

Para tanto, ao invés de prosseguir a confecção de circuitos utilizando métodos como 

a montagem dead bug1, passou-se a utilizar as PCIs devido à maior confiabilidade e 

robustez. Com o passar do tempo, as PCIs deixaram de ser empregadas apenas em 

equipamentos militares, sendo atualmente o método mais empregado na construção 

dos mais diversos tipos de equipamentos eletrônicos, sobretudo quando da 

construção de circuitos mais complexos (MEHL, 2011). 

Componentes fundamentais da indústria, as PCIs consistem em um substrato 

isolante, normalmente de fenolite2 ou fibra de vidro, onde estão impressas trilhas de 

cobre posicionadas de modo a conectar eletricamente e fixar mecanicamente os 

componentes eletrônicos. As placas podem ser construídas em substratos com uma 

única camada de cobre (single-sided), com duas camadas de cobre (double-sided), 

ou com múltiplas camadas de cobre (multi-sided). A Figura 1 ilustra substratos com 

diferentes tipos de camadas de cobre. 

 
Figura 1 - Demonstração de PCI double-sided e multi-sided. 

 
Fonte: ADVANCED CIRCUITS INC, 2009. Adaptado 

                                            
1 Montagem de circuitos no qual os componentes são grudados em um substrato isolante e as ligações 
são feitas através da soldagem direta entre os terminais ou por meio de fios. 
2 Chapas feitas com a mistura de uma resina fenólica com certa quantidade de papel picado ou 
serragem de madeira (carga). 
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PCIs double e multi-sided geralmente envolvem um grau de complexidade mais 

elevado e, por isso, é necessária a utilização de furos com paredes metalizadas. A 

forma de fixação dos componentes na PCI dependerá da tecnologia utilizada para a 

sua fabricação, sendo possível optar pela tecnologia THT, tecnologia SMT, ou por um 

processo de montagem misto, ou seja, envolvendo simultaneamente as duas 

tecnologias (KHANDPUR, 2005). 

 

2.2 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE MONTAGEM DE PCIs 

 

2.2.1 Through Hole Technology (THT) 
 

A tecnologia THT é a técnica mais antiga e elementar para a produção de PCIs. 

A placa confeccionada por meio desta tecnologia possui furos em seu substrato e os 

terminais dos componentes são inseridos através dos furos e posteriormente soldados 

de forma a conservar os componentes eletricamente conectados às trilhas de cobre 

presentes no lado oposto do substrato (MAHAJAN, 2001).  

Os dispositivos utilizados na tecnologia THT são denominados componentes 

Pin Through Hole (PTH). São dispositivos grandes, que exigem etapas de processo 

adicionais necessárias à preparação do componente para a montagem (CARDOSO, 

SOUZA E TOMYAMA, 2007).  

 

2.2.2 Surface-Mount Technology (SMT) 
 

Evoluída da tecnologia THT, a tecnologia SMT possibilitou a produção de PCIs 

com peso, volume e custo reduzidos (PRASAD, 1989). Ao contrário da tecnologia 

THT, que requer perfuração da placa, a tecnologia SMT se baseia na montagem dos 

componentes diretamente na superfície do substrato. Atualmente, essa técnica é 

dominada e usada em larga escala pela indústria para produzir circuitos de alta 

complexidade utilizando o mínimo de espaço.  

A dificuldade de fabricação desse tipo de PCI constitui a principal barreira para 

difusão desse método em atividades de prototipagem, uma vez que se faz necessária 

a utilização de maquinário de alto custo para obter resultados satisfatórios. 
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2.3 PROJETO DE PCIs 
 

O projeto de PCIs tem como início a determinação da funcionalidade que a 

placa deve ter. Utilizando-se uma ferramenta de Computer-Aided Design (CAD) 

elabora-se o esquemático do circuito idealizado e executa-se uma sequência de 

simulações seguidas de ajustes e novas simulações até que as funções pré-

estabelecidas estejam atendidas pelo circuito. Assim, chega-se a um conceito final, 

que inclui as funções que a PCI deve executar, as conexões dos componentes e as 

dimensões finais aproximadas (SMITH, 2013).  

Isto posto, com o auxílio de uma ferramenta de CAD é possível obter um 

conjunto de arquivos que apresentam os layouts3 que serão utilizados nas etapas de 

fabricação das PCIs, dentre os quais podemos citar os layouts de camadas de metal, 

de legenda dos componentes, de aplicação da pasta de solda (estêncil) e de máscara 

de solda. 

 

2.4 TRANSFERÊNCIA DOS LAYOUTS DO CIRCUITO PARA O SUBSTRATO 
 

Na produção de PCIs faz-se necessário transferir os layouts do circuito para o 

filme de cobre do substrato. A transferência desses padrões se dá por meio de um 

processo chamado fotolitografia, que utiliza os fotolitos4 desenvolvidos na etapa de 

projeto das placas e contém o padrão dos componentes do circuito (trilhas, ilhas, 

máscara de solda e legenda de componentes). Este método garante alta 

confiabilidade, precisão e reprodutibilidade ao processo, principalmente quando 

comparado ao processo artesanal de transferência térmica5. “A fotolitografia faz uso 

de uma versão altamente refinada do processo de fotogravura. Os padrões são 

primeiro transferidos da máscara para um material sensível à luz chamado polímero 

fotossensível” (JAEGER, 1988). 

Para que a transferência ocorra da melhor forma possível, além de uma boa 

limpeza da superfície do filme de cobre, onde o polímero fotossensível será aplicado, 

é necessário que este possua uma espessura característica e bem controlada. Uma 

                                            
3 Padrões projetados a fim de posicionar, em locais definidos, os componentes de um circuito eletrônico. 
4 Máscara formada por um filme transparente em que está gravado o layout produzido na etapa de 
projeto. 
5 Método no qual o padrão é impresso a laser em um papel fotográfico e, com o calor emitido de uma 
prensa quente, a tinta do toner desprende do papel e se deposita sobre a superfície de cobre. 
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técnica que permite a aplicação do polímero com as características desejadas é o 

processo de spin coating, na qual o substrato é rotacionado em velocidades e tempos 

de rotação controlados (MACK, 2007).  

O processo de fotolitografia deve ser realizado em ambientes limpos 

(cleanrooms) com baixo índice de poluentes ambientais, tais como poeira, micróbios 

aéreos, partículas de aerossol e vapores químicos (UNIVERSITY OF KENTUCKY, 

2008). Além do ambiente limpo, o processo fotolitografia também exige iluminação 

amarelada, como mostrado na Figura 2. A característica amarelada da iluminação 

deve-se ao uso de filtros de luz amarelos que são empregados para não permitir que 

fontes luminosas com comprimentos de onda inferior a 500 nm excitem os polímeros 

fotossensíveis e prejudiquem os processos de fotolitografia (MICRO CHEMICALS, 

2015). 

 
Figura 2 - Cleanroom do Center for Nanoscale Science and Engineering da University of Kentucky. 

 
Fonte: UNIVERSITY OF KENTUCKY, 2008. 

 
2.5 CORROSÃO DO FILME DE COBRE 

 

Esta etapa da produção de uma PCI, esquematicamente representada na 

Figura 3, se refere ao processo de corrosão seletiva do filme de cobre existente na 

superfície do substrato.  A seletividade é garantida pelas características do substrato, 

bem como pelo polímero depositado, definido no processo de fotolitografia (máscara), 

no qual as trilhas e ilhas de cobre onde serão conectados os componentes são 
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protegidas do processo de ataque químico. Segundo Nayak, Logeeswaran e Islam 

(2011), a corrosão pode ocorrer por meio de corrosão úmida (wet etching) ou corrosão 

seca (dry etching). 

 
Figura 3 - Esquemático do processo de corrosão. 

 
Fonte: CHEN, 2004. Adaptado 

 

2.5.1 Wet etching 
 

Método comumente utilizado - devido a seu baixo custo, facilidade de 

implementação e ótima taxa de corrosão - a corrosão úmida é um processo que utiliza 

da imersão do substrato em produtos ou agente químicos líquidos para realizar o 

ataque ao filme que deve ser removido (CHEN, 2004).  

 

2.5.1 Dry etching 
 

Em decorrência de sua capacidade de definição superior à corrosão úmida, a 

corrosão seca é empregada quando tem-se a necessidade de reproduzir padrões com 

espessuras nanométricas (CHEN, 2004). Este método consiste no uso de plasmas ou 

gases corrosivos para a remoção do filme por meio de uma reação com o uso de alta 

energia cinética de feixes de partículas, reação química, ou a combinação de ambos 

(NAYAK; LOGEESWARAN; ISLAM, 2011). 
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2.6 APLICAÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA E DA LEGENDA DE COMPONENTES 

 

2.6.1 Aplicação da máscara de solda 
 

A aplicação da máscara de solda se dá pela aplicação de uma camada 

polimérica sobre a superfície do substrato em que estão presentes as trilhas e ilhas – 

definidas na etapa de corrosão do filme de cobre – tendo como principal objetivo 

protegê-las da oxidação (MITZNER, 2009). A utilização desse recurso garante à PCI 

não só preservação de suas características elétricas e mecânicas, mas também uma 

gama de aplicações que dependem da necessidade do usuário. 

 

2.6.2 Aplicação da legenda de componentes 
 

Nesta etapa do processo de fabricação, para facilitar a inserção dos 

componentes quando da montagem, os símbolos dos componentes são inseridos nas 

superfícies das PCIs. A inserção dos símbolos pode ser feita por diferentes técnicas 

como: serigrafia6, impressão por jato de tinta e fotolitografia.  

 

2.7 INSERÇÃO DE COMPONENTES 

 
2.7.1 Inserção de componentes PTH 
 

A montagem de PCIs requer, geralmente, o emprego de um maquinário 

específico para a inserção dos componentes. Robôs convencionais, utilizados para 

manejar componentes eletrônicos, e máquinas insersoras de componentes, 

projetadas especialmente para esta etapa do processo, são comumente encontradas 

no ambiente industrial e dão o caráter automatizado deste processo (RABAK; 

SICHMAN, 2001). 

Entretanto, o posicionamento desta classe de componentes também pode 

acontecer de forma manual, desde que o operador siga risca a legenda dos 

componentes e possua habilidade e boa acuidade visual. Tal fato permite, também, a 

THT ser a técnica mais difundida no âmbito da eletrônica, sendo a geralmente 

                                            
6 Técnica na qual a tinta é vazada, por meio da pressão de um rodo, ao longo de uma tela feita de 
náilon esticada em um bastidor. 
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empregada por desenvolvedores independentes e projetistas de protótipos, devido a 

sua flexibilidade e facilidade de produção. 

 
2.7.2 Inserção de componentes SMT 
 

Em escala industrial são utilizados equipamentos automatizados de alta 

precisão e custo elevado, os chamados Pick and Place (P&P), um maquinário versátil 

que utiliza bicos a vácuo ou garras mecânicas para executar a coleta e o 

posicionamento automático dos componentes, de forma precisa e veloz. Um sistema 

de visão garante o reconhecimento do componente, assim como seu correto 

posicionamento. É necessário, portanto, que as indústrias adotem critérios a fim de 

definir o maquinário mais adequado para cada tipo de atividade a ser desenvolvida, 

bem como para os parâmetros de quantidade e características da escala de produção.  

A existência de máquinas específicas não inviabiliza a produção de PCIs de 

maneira manual. O posicionamento manual é um método que depende inteiramente 

do operador, visto que destreza e habilidade são fatores de extrema relevância para 

se obter resultados satisfatórios e consistentes. Neste processo, são utilizadas 

ferramentas como pinças ou pipetas a vácuo para posicionar os componentes na PCI. 

Para que o processo ocorra de maneira adequada, deve-se evitar a inversão de 

posição dos componentes, erro comum no processo manual (DS TOOLS, 2011). Para 

isso, utiliza-se a legenda de componentes com a finalidade de nortear o operador do 

devido posicionamento dos componentes. 

 
2.8 SOLDAGEM DOS COMPONENTES 

 

A soldagem é uma etapa fundamental da confecção de PCIs. Todavia, a 

tecnologia empregada, os equipamentos e os métodos utilizados para a conclusão 

dessa fase podem alterar radicalmente a qualidade e o devido funcionamento do 

produto final.  

O processo de soldagem pode ser executado de diversas maneiras. Contudo, 

é importante atentar para o fato de que cada uma dessas maneiras destina-se à 

diferentes tipos de componentes. Portanto, a utilização da técnica de soldagem 

correta pode definir o sucesso ou a falha do método de fabricação (COELHO, 2011). 
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2.8.1 Soldagem de componentes PTH 
 

Procedimento mais difundido no âmbito industrial para a fixação de 

componentes PTH, a soldagem por onda possui três etapas: fluxagem, pré-

aquecimento e soldagem. Transportada por uma esteira, a placa passa pela primeira 

etapa essencial para formação da junta de solda, na qual é aplicado o fluxo7. O fluxo 

pode ser aplicado por espuma (foam fluxer), por onda de fluxo e por spray (COELHO, 

2011).  

Em seguida, a PCI é pré-aquecida permitindo a ativação do fluxo e a redução 

do choque térmico da placa ao chegar ao procedimento de soldagem. Finalmente, a 

PCI tem sua face molhada pela onda de solda. A soldagem, processo que compõe a 

última etapa, se dá pelo mecanismo de capilaridade, o qual provoca o preenchimento 

dos furos onde os componentes foram inseridos. Forma-se, assim, a junta de solda 

(COELHO, 2011). 

Além da soldagem por onda, pode-se utilizar, também, a soldagem manual 

quando da montagem de PCIs com tecnologia THT. Esse procedimento consiste em 

aproximar um fio de solda do terminal do componente inserido no furo do substrato e, 

com um ferro de solda regulado na temperatura apropriada, derrete-se o fio de solda 

promovendo-se a fluxagem e a fixação do terminal do componente na ilha de cobre 

da placa (MEHL, 2005). Devido ao baixo custo dos materiais e equipamentos 

necessários, esse método é predominantemente utilizado em ambientes cujas 

atividades são de baixa complexidade e não demandam grandes quantidades de 

produção. 

 
2.8.2 Soldagem de componentes SMD 
 

A etapa inicial da soldagem de componentes em PCIs que utilizam a tecnologia 

SMT é a aplicação da pasta de solda sobre as ilhas de cobre em que serão assentados 

os componentes. O método de aplicação da pasta varia de acordo com o nível de 

viscosidade da substância utilizada. Essa característica é normalmente especificada 

em cPs e deve ser medida antes da operação de aplicação. Os principais métodos de  

                                            
7 Composto químico que realiza limpeza e remoção de camada de óxido existente na região de contato. 
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aplicação de pasta de solda utilizados são (DS TOOLS, 2011): 
 

● Pin Transfer e Dispensador por seringa: de 200 a 400 KcPs; 

● Impressão por telas tramadas:  de 400 a 600 KcPs; e 

● Impressão por Estêncil de metal: de 600 a 1400 KcPs. 

 

A Impressão por Estêncil de metal é a mais utilizada para a realização desta 

etapa de produção. A técnica utiliza uma impressora serigráfica que posiciona um 

estêncil8 precisamente sobre a placa, de modo que os furos existentes no mesmo 

coincidam com as ilhas de cobre (pads) do substrato. Um rodo de metal espalha a 

pasta de solda depositada sobre o estêncil, preenchendo os furos da maneira mais 

uniforme possível. Finalmente, o estêncil é removido mantendo-se uma camada de 

pasta sobre os pads. 

O estêncil é projetado e produzido segundo o padrão dos terminais dos 

componentes, definido no layout do circuito a ser montado. Um padrão é gravado na 

superfície de uma chapa metálica, de forma que as perfurações se encaixem 

perfeitamente sobre o local onde os componentes serão posteriormente posicionados. 

Após a gravação, a chapa é corroída a fim de criar os furos nos locais predefinidos 

(TRAN, 2007). Quando necessária alta precisão e definição dos estênceis, estes 

podem ser obtidos por processo de perfuração a laser. 

Após a aplicação da pasta de solda, os componentes são posicionados na 

superfície da PCI. A etapa final da montagem de PCIs em tecnologia SMT é a 

soldagem por refusão. Trata-se de uma técnica em que o conjunto PCI, pasta de solda 

e os componentes inseridos são submetidos a temperaturas controladas em um forno 

(ou estufa) com o intuito de fundir a solda e, dessa forma, conectar os terminais dos 

Surface-Mount Devices (SMD) às ilhas de cobre do substrato. 

A temperatura utilizada segue um perfil de reflow (refusão) específico para cada 

tipo de pasta de solda, ou seja, o processo de aquecimento não é aleatório e segue 

zonas de temperatura bem definidas, planejadas segundo os componentes químicos 

presentes na pasta de solda, que pode ou não conter chumbo (CAMILO, 2015). 

O perfil de reflow é representado por um gráfico que relaciona as grandezas 

temperatura e tempo, definindo setores que correspondem a uma faixa de 

                                            
8 Substrato de Alumínio que possui perfurações padronizadas de acordo com o layout. 
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temperatura que atenda a parâmetros pré-estabelecidos (SHILOH; MALBOEUF, 

2009). Conforme mostra a Figura 4, um perfil de reflow apresenta quatro zonas de 

temperatura: zona de pré-aquecimento (preheat zone), zona de ativação (activation 

zone), zona de refusão (reflow zone), e zona de resfriamento (cooling zone).   

 
Figura 4 - Exemplificação de um perfil de reflow. 

 
Fonte: SHILOH; MALBOEUF, 2009. Adaptado 

 

Cada zona é definida pelas temperaturas inicial e final e pelo tempo que o 

conjunto deve estar exposto à variação de temperatura descrita pelo gráfico. Em 

processos industriais automáticos, nos quais as PCIs são transportadas por uma 

esteira, o tempo de permanência do conjunto em um determinado setor de 

temperatura do forno é uma função da velocidade de transporte das PCIs. 

A zona de pré-aquecimento é usada para elevar a temperatura da placa à 

temperatura de ativação desejada, considerando que no início do processo o conjunto 

estava à temperatura ambiente. É importante destacar que a taxa de variação da 

temperatura não deve exceder 2ºC a 5ºC por segundo. 

A zona de ativação, em contrapartida, possui função de expor a PCI a uma 

temperatura relativamente constante – permitindo que a temperatura dos 

componentes seja homogeneizada – e, além disso, de permitir que o fluxo seja ativado 

e que substâncias voláteis sejam removidas da pasta. A temperatura de ativação pode 

variar entre 120°C e 150°C. 

A zona de reflow, também chamada de zona de pico ou zona de rampa final, 

tem como finalidade elevar a temperatura do conjunto do seu valor de ativação para 

a temperatura de pico recomendada. A temperatura de ativação está sempre um 

pouco abaixo daquela em que ocorre o derretimento da liga metálica que compõe a 
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pasta de solda. A temperatura de pico, por outro lado, está sempre acima desta. 

Valores típicos de temperatura de pico variam entre 205°C e 230°C. A curva na zona 

de resfriamento deve ser uma imagem espelhada da curva na zona de reflow. 

(SHILOH; MALBOEUF, 2009). 

A boa definição dessas etapas em função dos materiais utilizados determina o 

sucesso ou a falha do processo de soldagem por refusão. Para a utilização adequada 

do perfil de reflow, é necessário o uso de maquinário específico e de alto custo, capaz 

de automatizar todo o controle de temperatura e tempo de exposição. 

 
2.9 TESTE DAS PCIs 

 
Estando prontas, as PCIs necessitam passar por um comissionamento, a fim 

de verificar se seu funcionamento condiz com aquele para o qual foi projetado. Esse 

processo possui vários testes, e estes podem variar de acordo com o objetivo final 

para o qual o circuito foi projetado.  

 Dentre os vários testes realizados para comprovar o bom funcionamento das 

PCIs produzidas, o teste elétrico apresenta-se como um teste universal para os mais 

diferentes circuitos. Esse teste consiste na utilização de um aparato, denominado Giga 

de Teste, que possui pontas de prova automáticas que, em contato com as trilhas de 

cobre, testam a continuidade das mesmas, verificam eventuais faltas de componentes 

e/ou a inserção incorreta dos mesmos (KUGLER, 2004). As PCIs também são 

submetidas a inspeções visuais e ópticas em que são detectadas a falta de 

componentes, componentes incorretamente posicionados e inversões de polaridade. 

 
2.10 PROBLEMÁTICAS NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PCIs 

 

A substituição da tecnologia THT pela tecnologia SMT ou por uma tecnologia 

mista que utiliza componentes PTH e SMD na produção de PCIs representa um passo 

fundamental para a redução das dimensões físicas, do peso e do consumo de 

potência em sistemas eletrônicos, além de conduzir a montagem de circuitos de 

melhor desempenho pela minimização de resistências, indutâncias e capacitâncias 

parasitas. 

Entretanto, conforme constatado, as diferentes etapas da tecnologia SMT 

exigem a utilização de equipamentos sofisticados e de alto custo, o que inviabiliza a 
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produção em pequena escala. Tem-se, portanto, uma significativa barreira que 

impossibilita a construção de protótipos que utilizam essa tecnologia. 

Porém, se tratando de pequenos volumes de produção (protótipos), as etapas 

da tecnologia SMT também podem ser desenvolvidas por processos manuais e de 

baixo custo, cujo resultado final pode ser satisfatório se forem utilizados protocolos 

desenvolvidos cuidadosamente com o objetivo de minimizar a influência do operador 

sobre a qualidade das PCIs produzidas. 
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3 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
 

Neste capítulo está apresentada a metodologia adotada durante a execução 

do projeto “MINIMIZE - Método Manual para Redução de Dimensões, Peso e 

Dissipação de Potência Elétrica em Sistemas Eletrônicos”, cujo fluxograma encontra-

se demonstrado na Figura 5. O projeto de pesquisa em Engenharia Elétrica teve início 

no dia 13 de dezembro de 2016 e foi desenvolvido no âmbito do Núcleo de Pesquisa 

em Eletrônica, linha de pesquisa Processo de Fabricação de Sistemas e Dispositivos 

Eletrônicos, certificado pelo IFRN. 

 
Figura 5 - Fluxograma da metodologia de execução. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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3.1 PESQUISA 

 

Partindo da hipótese de que é possível realizar uma técnica manual e de baixo 

custo para a montagem de PCIs utilizando a Tecnologia SMT, foi efetuada uma 

pesquisa experimental a fim de comprovar essa pressuposição.  

Isto posto, executou-se uma revisão bibliográfica com aprofundamento teórico 

em temas pertinentes às tecnologias de fabricação e montagem de PCIs. Para tanto, 

foram utilizados materiais didáticos disponibilizados por universidades, dissertações 

de mestrado, relatórios de estágio e artigos publicados em revistas e em sites 

especializados, ressaltando-se que a característica do material pesquisado é 

determinada pelo segredo industrial que resguarda a temática. 

 

3.2 PROJETO DE CIRCUITOS 

 

Visando aplicar os conhecimentos teóricos previamente adquiridos, foram 

projetados circuitos eletrônicos para serem prototipados em PCIs. Os esquemáticos e 

layouts dos circuitos foram desenvolvidos utilizando-se a ferramenta de CAD 

PROTEUS versão 7.10.  

Para produzir os fotolitos requeridos nos processos de fotolitografia, foram 

realizados testes iniciais com fotolitos impressos em impressoras a laser (que utilizam 

toner), e em impressoras a jato de tinta. O padrão foi impresso em um filme 

transparente de alto brilho tamanho A4, marca Filipaper. Buscando manter as 

dimensões do layout quando da impressão, o projeto do circuito foi exportado em 

formato PDF. Para realizar modificações nesses fotolitos – como a inversão do padrão 

de cores – utilizou-se o programa Adobe Photoshop CC 2017, por este manter 

consideravelmente as características do PDF originalmente gerado. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FOTOLITOGRAFIA 

 

Para uma melhor execução do processo de fotolitografia, idealizado a partir da 

revisão bibliográfica efetuada, o óxido nativo da superfície dos filmes de cobre das 

placas foi removido por processo de polimento, utilizando, primeiramente, lixa d'água 

de granulometria 600, seguido de lixa d'água de granulometria 1200. Para remoção 

de gorduras existentes na superfície do filme metálico, as amostras foram lavadas 
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com detergente neutro, sendo posteriormente enxaguadas e secas usando-se papel 

toalha, procedimento que deve eliminar os vestígios de água resultantes do processo 

de limpeza efetuado. Finalizada a etapa anterior, o filme de cobre foi recoberto com 

uma camada de polímero fotossensível, atentando-se para a espessura e 

uniformidade da camada de polímero depositada. 

A fim de uniformizar a espessura do polímero aplicado, submeteu-se a placa a 

um processo de centrifugação (spin coating). Esse procedimento foi realizado com 

auxílio do equipamento Spin Coater Hard Disk (SCHD), configurado para centrifugar 

o substrato a uma velocidade de 6000 Rotações Por Minuto (rpm) por 30 segundos, 

obtendo-se um filme polimérico com espessura aproximada de 15μm, conforme 

expresso na Figura 6 (DANTAS; SILVA, 2017). Posteriormente, utilizando-se um forno 

marca Unox, modelo XF 003, o conjunto substrato/polímero foi submetido a 

temperatura de 80ºC, durante 20 minutos, para secagem e remoção de solventes. 

 
Figura 6 - Gráfico de espessura do filme polimérico versus velocidade rotação - trinta segundos. 

 
Fonte: DANTAS; SILVA, 2017. 

 

Os fotolitos gerados nas etapas iniciais foram utilizados na transferência do 

padrão para a superfície na qual foi depositado o polímero. Após o correto 

posicionamento do padrão na extensão da placa, o fotolito foi fixado pela sobreposição 

de uma lâmina de vidro que deve garantir o perfeito contato entre o fotolito e a camada 

de polímero. A seguir, o conjunto substrato/fotolito foi posicionado no interior de uma 
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câmara ultravioleta (UV), sendo submetido à radiação por 120 segundos para a 

sensibilização seletiva do polímero fotossensível. Com o término deste procedimento, 

o substrato foi submetido ao processo de revelação, mediante imersão desse em uma 

solução aquosa de Carbonato de Sódio (Na2CO3). 

 

3.4 MÉTODO DE CORROSÃO QUÍMICA DO FILME DE COBRE 

 

Por meio de corrosão química úmida, removeu-se seletivamente os filmes 

metálicos. O ataque químico dos filmes de cobre foi realizado utilizando-se uma 

solução aquosa de Percloreto de Ferro (FeCl3). Para aumentar a taxa de corrosão, a 

solução foi aquecida a 65°C e agitada utilizando-se uma placa aquecedora equipada 

com agitador mecânico marca Thelga, modelo TMA10R. Esse processo de corrosão 

foi realizado em ambiente de capela química equipada com sistema de exaustão. 

Concluída a corrosão seletiva do filme metálico, a placa foi lavada em água 

corrente para remoção do Percloreto de Ferro e consequente bloqueio do processo 

de corrosão. Finalmente, o polímero fotossensível que define o padrão foi removido 

pela imersão do substrato em uma solução aquosa de Hidróxido de Sódio (NaOH) 

aquecida a aproximadamente 100ºC. 

 

3.5 APLICAÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA E DA LEGENDA DE COMPONENTES 

 

Foi utilizado o processo de fotolitografia anteriormente descrito com pequenas 

modificações, o polímero foi espalhado pela técnica de centrifugação a uma 

velocidade de 7500 rpm por 40 segundos. Visando aumentar a aderência do polímero 

a superfície da PCI, foi acrescida uma nova etapa de exposição à luz ultravioleta com 

duração de 8 minutos realizada após a revelação do polímero. 

 

3.6 PRODUÇÃO DO ESTÊNCIL 

 

Dada a necessidade de se produzir um estêncil de alumínio para a aplicação 

da pasta de solda, realizou-se um estudo acerca da melhor espessura de chapa de 

alumínio a ser utilizada. Nesse estudo, utilizou-se um micrômetro marca Digimess, 

modelo 110.284 para mensurar a espessura das chapas de testes. 
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Tendo escolhido duas espessuras diferentes de chapas – 90μm e 250μm – para 

realizar a produção dos estênceis, pelo método de fotolitografia, os padrões foram 

transferidos para as chapas de alumínio, que foram limpas utilizando as lixas 

supracitadas no processo de limpeza do filme de cobre.  

Considerando o caráter seletivo da corrosão química realizada (a solução 

utilizada corrói o alumínio, mas não corrói o óxido de alumínio), a completa remoção 

do óxido da superfície do filme de alumínio é imprescindível. Para remoção total dos 

óxidos nativos existentes, também foi realizada a limpeza química das amostras 

usando-se a substância Detergente Desengraxante e Desincrustante Ácido Destroyer, 

composta de Tensoativo aniônico biodegradável, Ácido Duodecil Benzeno (Ácido 

Sulfônico), Ácido Fluorídrico e Conservantes.  

Utilizando papel contact, protegeu-se a parte posterior da lâmina de alumínio 

(não coberta pelo polímero fotossensível) para evitar a corrosão de áreas indesejadas. 

Os filmes de alumínio foram corroídos em uma solução, proposta por MicroChermicals 

(2013), formada por Ácido Fosfórico (H3PO4 - 74%), Ácido Nítrico (HNO3 - 2,5%), e 

Água Destilada (H2O - 23,5%).  

A fim de aumentar a velocidade da reação de corrosão, a solução foi aquecida 

a 65°C utilizando-se uma placa aquecedora marca Nova Instruments, modelo NI 1109. 

Por fim, as chapas de alumínio foram lavadas em água corrente, bloqueando a 

corrosão e removendo os resíduos de solução e o papel contact foi removido. Ao 

término dessa etapa, o polímero fotossensível que define o padrão foi removido por 

processo de polimento utilizando-se uma esponja abrasiva. 

 

3.7 APLICAÇÃO DA PASTA DE SOLDA E POSICIONAMENTO DOS 

COMPONENTES  

 

A pasta de solda foi aplicada por processo de serigrafia. O estêncil obtido da 

corrosão do filme de alumínio foi cuidadosamente posicionado sobre o substrato da 

placa de circuito impresso, cujas trilhas e ilhas de soldagem foram definidas durante 

o processo de corrosão do filme de cobre.  

Com os furos do estêncil devidamente alinhados às ilhas, a pasta de solda foi 

aplicada e espalhada sobre o conjunto estêncil/substrato, garantindo-se o 

preenchimento adequado de todos os furos, quando, então, o estêncil foi 

cuidadosamente removido para que a pasta de solda permanecesse apenas sobre as 
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ilhas. Na etapa de inserção, com o intuito de garantir o correto posicionamento e 

alinhamento dos componentes SMD sobre as ilhas cobertas por pasta de solda, foram 

empregadas pinças e lupa para manusear os componentes. 

 

3.8 PROCESSO DE SOLDAGEM POR REFUSÃO 

 

Com a finalidade de reproduzir o perfil de reflow recomendado para a pasta de 

solda de composição 63% de estanho e 37% de chumbo (liga Sn63/Pb37), um sensor 

de temperatura do tipo termopar JK e um multímetro marca Alfatest, modelo ADM 128, 

foram empregados para a aferição da temperatura do forno marca Unox, modelo XF 

003 - o qual foi utilizado no processo de soldagem. 

Então, produziu-se um perfil de reflow adequando as temperaturas do perfil 

recomendado para a pasta de solda utilizada à valores de tempo possíveis de serem 

reproduzidos no forno disponível, ou seja, o tempo total de processo foi dividido 

proporcionalmente considerando os valores percentuais sugeridos pelo fabricante. 

Desta forma, o conjunto formado pelo substrato, a pasta de solda aplicada e os 

componentes posicionados foram introduzidos no forno e, em seguida, reproduziu-se 

a curva temperatura versus tempo por meio de ajustes manuais no seletor de 

temperatura previamente demarcado. 

 

3.9 CONSTRUÇÃO DE CIRCUITOS EM TECNOLOGIA THT E SMT 

 

Uma vez estabelecido o processo de fabricação das PCIs em tecnologia SMT 

de baixo custo, foram projetados e construídos 2 (dois) diferentes circuitos eletrônicos: 

um Amplificador de Instrumentação com ganho regulável e um Retificador de Precisão 

de Onda Completa. Os circuitos também foram previamente fabricados em tecnologia 

THT com o objetivo de comparar parâmetros específicos.  

Os circuitos eletrônicos foram pesados e medidos utilizando-se uma balança 

analítica marca BGL Engineering, modelo UMARK 250A e um paquímetro marca 

Starret, modelo 125MEB-6. Foram medidas, ainda, as características elétricas dos 

circuitos como tensões de entrada e saída, ganho, resposta em frequência, distorção 

harmônica total e potência elétrica dissipada. As medidas elétricas foram realizadas 

utilizando-se um osciloscópio digital marca Agilent Technologies, modelo DSO-X 

2012A, uma fonte de tensão DC marca Minipa, modelo MPL 3303M, um gerador de 
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funções marca Agilent Technologies, modelo 33210A, e um multímetro digital Agilent 

Technologies, modelo U3401A.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1 PROJETO DE CIRCUITOS 

 
4.1.1 Esquemático e layout dos circuitos 
 

 Conforme observa-se na Figura 7, elaboraram-se os esquemáticos dos 

circuitos Amplificador de Instrumentação e Retificador de Precisão de Onda Completa, 

os circuitos foram convenientemente simulados e, após constatado o correto 

funcionamento dos mesmos, foram produzidos os respectivos layouts. Os layouts 

obtidos foram utilizados na produção dos fotolitos, fundamentais para a etapa de 

fotolitografia. 

 
Figura 7 - Esquemáticos e layouts desenvolvidos para os circuitos. (a) e (b) Amplificador de 
Instrumentação e (c) e (d) Retificador de Precisão de Onda Completa em tecnologia SMT. 

   

      
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.2.1 Produção de fotolitos 
 

Na produção de PCIs, a construção de um bom fotolito é imprescindível para a 

realização de um processo de fotolitografia satisfatório. Os testes realizados indicaram 
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problemas relacionados ao processo de fotolitografia que utiliza fotolitos impressos 

em impressoras a laser. Ainda que enegrecidos através de longas exposições ao 

vapor de thinner, os fotolitos apresentaram falhas decorrentes da baixa resolução do 

processo de impressão (Figura 8), causando a exposição indevida de regiões do filme 

fotossensível, resultando em imprecisões no processo de transferência do padrão. 

 
Figura 8 - Microscopia óptica de falhas apresentadas pelos fotolitos impressos em impressora a laser. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

O uso de fotolitos impressos em impressora jato de tinta levou a uma 

considerável melhora na qualidade do processo fotolitográfico. Os fotolitos obtidos 

apresentaram redução do número das falhas, aumento da nitidez e melhor definição 

das trilhas e ilhas, como exposto na Figura 9. 

 
Figura 9 - Microscopia óptica dos fotolitos impressos em impressora jato de tinta. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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Na Figura 10 são mostrados os fotolitos finais utilizados nos processos de 

fotolitografia das PCIs dos circuitos de teste. A boa qualidade dos fotolitos permitiu a 

continuidade do processo de fabricação das placas. 

 
Figura 10 - Resultado final dos fotolitos obtidos. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.2 FOTOLITOGRAFIA 

 

O resultado do processo de fotolitografia desenvolvido é evidenciado pelas 

Figuras 11 (a) e (b). Observa-se que o processo de fotolitografia proporcionou a 

transferência sem falhas e nítida dos layouts dos circuitos Amplificador de 

Instrumentação e Retificador de Precisão de Onda Completa. 

 
Figura 11 - Transferência de padrões realizadas por processo de fotolitografia. (a) Amplificador de 

Instrumentação e (b) Retificador de Precisão de Onda Completa.   

  
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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4.3 CORROSÃO DO FILME DE COBRE 

 

Por intermédio de estudos acerca das propriedades do FeCl3, concluiu-se que 

a agitação e o aquecimento da solução aquosa ocasionam um aumento da taxa de 

corrosão do filme de cobre, reduzindo o tempo necessário para a realização do 

processo. A Figura 12 exibe o arranjo experimental desenvolvidos para a execução 

do processo de corrosão descrito. 

 
Figura 12 - Arranjo experimental desenvolvidos para corrosão úmida do filme de cobre em solução 

aquosa de FeCl3. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

Testes comprovaram a aceleração do processo de corrosão, possibilitando 

fazer com que processos muito demorados (com horas de duração) fossem realizados 

em 10 minutos. As Figuras 13 (a), (b) e (c) mostram a evolução do processo de 

corrosão da PCI do circuito Retificador de Precisão de Onda Completa, observada 

aos 03 (três), 06 (seis) e 10 (dez) minutos. 

 
Figura 13 - Evolução do ataque químico (corrosão úmida) pelo FeCl3. (a) Situação da corrosão aos 03 

minutos; (b) Situação da corrosão aos 06 minutos; (c) Situação da corrosão aos 10 minutos. 

   
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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4.4 APLICAÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA E DA LEGENDA DE COMPONENTES 

 

As Figuras 14 (a) e (b) mostram, respectivamente, os resultados obtidos dos 

processos de aplicação da máscara de solda e da legenda de componentes. Como é 

possível observar, os resultados foram satisfatórios, obtendo-se o completo 

recobrimento das trilhas pela máscara de solda e uma boa resolução dos textos e 

símbolos impressos na legenda de componentes. Testes indicaram que a serigrafia 

produzida possui uma alta durabilidade.  

 
Figura 14 - Resultados da aplicação da máscara de solda (a) e da legenda de componentes (b). 

  
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.5 PRODUÇÃO DO ESTÊNCIL 

 

Constatou-se que quanto maior for o tempo de exposição à solução ácida, 

maior será o desgaste do polímero fotossensível. Consequentemente, chegou-se à 

conclusão de que o aquecimento da solução usada no processo é crucial para a 

obtenção de um bom resultado, uma vez que o aquecimento, assim como com ocorre 

com o Percloreto de Ferro, proporciona o aumento da taxa de corrosão, ou seja, 

garante o menor tempo possível de exposição da amostra à solução corrosiva. A 

Figura 15 exibe o arranjo experimental desenvolvido para a execução do processo de 

corrosão da chapa de alumínio. 
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Figura 15 - Arranjo experimental desenvolvidos para corrosão úmida do filme de alumínio em solução 
de Ácido Fosfórico (H3PO4), Ácido Nítrico (HNO3), e Água Destilada (H2O). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

Inicialmente, constataram-se falhas nos resultados da corrosão em decorrência 

do tempo excessivo de exposição da chapa ao processo de ataque químico, cuja 

duração foi de 3 horas. O processo foi realizado usando-se uma amostra com 

espessura média de 256,6 µm cuja limpeza foi realizada apenas pelo processo de 

polimento mecânico com lixas, seguido de desengraxe com detergente neutro, 

enxágue e secagem. Finas camadas de óxido não removidas bloquearam o processo 

de corrosão do alumínio, levando ao resultado indesejado apresentado na Figura 16. 

 
Figura 16 - Corrosão incompleta do estêncil após 3 horas de exposição ao ácido. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

A realização de novos testes – utilizando a chapa de alumínio mais fina, cuja 

espessura média é de 90 µm, e utilizando a chapa de espessura de 250 µm – 

apresentou resultados satisfatórios. Nesses testes, adicionou-se a etapa de limpeza 
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química descrita no item 3.6 da metodologia de execução a fim de remover totalmente 

o óxido de alumínio nativo existente na superfície da chapa de alumínio. A Figura 17 

mostra o resultado obtido, no qual o processo de corrosão das amostras foi 

completado em tempos que variaram de 15 a 30 minutos. 

 
Figura 17 - Estênceis fabricados com resultado bem-sucedido do processo de corrosão da chapa de 

alumínio. (a) Chapa com espessura de 250 µm e (b) Chapa com espessura de 90 µm. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.6 APLICAÇÃO DA PASTA DE SOLDA E POSICIONAMENTO DOS 

COMPONENTES 

 
4.6.1 Aplicação da pasta de solda 
 

Testes permitiram identificar o estêncil mais adequado ao processo de 

aplicação da pasta de solda. Foi possível constatar que, ao utilizar o estêncil com 

espessura média de 256,6 µm, ocorre uma deposição em quantidade excessiva de 

pasta de solda sobre a superfície dos pads, ocasionando, em algumas aplicações, o 

curto-circuito entre pads.  

A deposição excessiva de pasta de solda também é um agente causador do 

efeito tombstone9, somente observado na etapa de soldagem por refusão. Por outro 

lado, como pode ser observado na Figura 18, os testes realizados com o estêncil 

fabricado em chapa de alumínio mais fina demonstraram a resolução total do 

problema da deposição excessiva, possibilitando a aplicação de uma quantidade 

uniforme do produto em todos os pads. 

                                            
9 Erro no processo de refusão decorrente da aplicação de diferentes quantidades de pasta de solda em 
pads do mesmo componente. Causa o tombamento do componente, ou seja, a suspensão de um dos 
lados do dispositivo e a consequente abertura do circuito, defeito de circuito aberto. 
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Figura 18 - Resultado da aplicação da pasta de solda realizado com o estêncil de espessura de  
90 µm. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.6.2 Posicionamento dos componentes 
 

Os resultados satisfatórios obtidos no processo de aplicação da pasta de solda 

permitiram a continuidade da fabricação das PCIs. Os componentes foram 

posicionados sobre seus respectivos pads, nos quais a pasta de solda fora aplicada. 

Conforme pode ser observado na Figura 19, o procedimento desenvolvido para o 

posicionamento manual dos componentes SMD permitiu o correto posicionamento 

dos mesmos. 

 
Figura 19 - Posicionamento manual de componentes SMD sobre os pads com pasta de solda. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.7 PROCESSO DE SOLDAGEM POR REFUSÃO 

 

O procedimento de calibração executado conforme descrito no item 3.8 e 

mostrado na Figura 20 permitiu o controle adequado das temperaturas e tempos de 
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exposição das placas, produzindo como consequência excelentes resultados de 

soldagem por refusão. 

 
Figura 20 - Aferição do forno de refusão utilizando multímetro e termopar tipo JK. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

O perfil de reflow obtido como resultado do procedimento de calibração 

executado é mostrado na Figura 21. O gráfico define as diferentes temperaturas em 

graus Celsius e os respectivos tempos em segundos, estando subdividido em: zona 

de pré-aquecimento, cuja temperatura vai de 25°C a 150°C e tem uma duração de 

198 segundos; zona de ativação e a zona de refusão, que possuem temperaturas que 

partem de 150°C e chegam a 220°C com tempos de 91 e 194 segundos, 

respectivamente; e finalmente uma zona de resfriamento em que o forno é desligado 

e sua temperatura diminui de 220°C até 25°C em um tempo que varia entre 60 e 90 

minutos. 

 
Figura 21 - Perfil de reflow obtido da calibração do forno utilizado. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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Conforme observa-se na Figura 22, o êxito no processo de refusão permitiu 

constatar que a precisa execução do perfil de reflow, definido pela calibração, leva 

consequentemente a resultados satisfatórios no processo de soldagem.  

 
Figura 22 - PCI SMT após etapa de soldagem por refusão. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.8 CIRCUITOS ELETRÔNICOS DESENVOLVIDOS 

 

 A conclusão de todas as etapas relacionadas aos processos de fabricação e 

montagem de PCIs permitiu o desenvolvimento de circuitos testes que apresentaram 

resultados positivos quanto ao funcionamento. As Figuras 23 e 24 exibem, 

respectivamente, o Amplificador de Instrumentação de ganho variável e o Retificador 

de Precisão de Onda Completa fabricados em um misto de tecnologia SMT e PTH. 

 
Figura 23 - Resultado final da produção do circuito Amplificador de Instrumentação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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Figura 24 - Resultado final da produção do circuito Retificador de Precisão de Onda Completa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.8.1 Amplificador de Instrumentação 
 

4.8.1.1 Características Físicas 

 

Quando comparado com uma PCI fabricada em tecnologia THT, o processo em 

tecnologia SMT conduziu a resultados positivos em relação à redução das grandezas 

físicas de peso, área ocupada e volume. Os valores da Tabela 1 foram determinados 

através de cálculos e medições realizados para comparar os resultados obtidos pela 

aplicação das tecnologias THT e SMT. Observa-se uma redução de aproximadamente 

62,05% no peso, 71,76% na área e 78,51% no volume da placa construída em 

tecnologia SMT. 

 
Tabela 1 - Parâmetros físicos do circuito Amplificador de Instrumentação. 

Dados do Circuito 
Amplificador THT SMT 

Peso 11,57 g 4,39 g 
Área da placa 4.224,32 mm² 1.192,62 mm² 

Volume da placa 83.219,10 mm3 17.880 mm3 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

4.8.1.2 Características Elétricas 

 

Testes realizados acerca do funcionamento do Amplificador de Instrumentação, 

produzido em tecnologia SMT, apontaram para resultados positivos no que diz 

respeito à mensuração do ganho de tensão. A Figura 25 exibe a tela do osciloscópio 
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que mostra os sinais de entrada, em amarelo, e de saída, em verde, evidenciando o 

ganho de tensão do amplificador. 

 
Figura 25 - Sinais de entrada e de saída durante o funcionamento do Amplificador de Instrumentação 

em tecnologia SMT em configuração de resistência mínima (ganho máximo). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

A partir dos sinais coletados na entrada e na saída do Amplificador de 

Instrumentação, obteve-se, por meio da Equação 1, o ganho de tensão fornecido pelo 

circuito.  

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝑣𝑣
𝐴𝐴𝑣𝑣

→
1,07 𝑉𝑉

107 𝑚𝑚𝑉𝑉
→ 10

𝑉𝑉
𝑉𝑉

 

          (Equação 1) 

 

O Amplificador de Instrumentação desenvolvido apresenta ganho de tensão 10 

(20 dB). Demonstrando, consequentemente, comportamento compatível com o 

estipulado nas etapas de projeto e simulação. 

O Amplificador de Instrumentação manteve o ganho constante em frequências 

muito baixas, inclusive para níveis de tensão DC. Entretanto, como pode ser 

observado na Figura 26, para frequências da ordem de 125 KHz o sinal de saída foi 

atenuado por um fator de 0,707 (3 dB), indicando que o circuito tem um 

comportamento de amplificador diretamente acoplado ou passa-baixa. O resultado 

obtido está, então, de acordo com a abordagem de Sedra e Smith (2007). 
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Figura 26 - Comportamento do Amplificador de Instrumentação para sinal de entrada com frequência 
maior que sua frequência de corte. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

Possuindo bom desempenho nos parâmetros anteriormente citados, a placa 

mostrou-se funcional quando comparada a características comuns dos Amplificadores 

de Instrumentação, apresentando valores medidos próximos daqueles que foram 

idealizados no projeto do circuito. Uma comparação entre as características elétricas 

dos circuitos obtidas para as tecnologias THT e SMT é mostrada na Tabela 2.  

 
 Tabela 2 - Parâmetros elétricos do circuito Amplificador de Instrumentação. 

Dados do Circuito 
Amplificador THT SMT 

AMC 1,03 V/V 1,14 V/V 
Ad 9,87 V/V 10 V/V 

CMRR 13,01 V/V 11,10 V/V 
Largura de banda ≈ 124,85 KHz ≈ 125,02 KHz 

Dissipação de potência 42,87 mW 38,59 mW 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 

Observa-se que os valores de ganho de tensão em modo comum (AMC), ganho 

diferencial (Ad), rejeição em modo comum (CMRR) e largura de banda não sofreram 

alterações significativas. Além disso, nota-se uma redução de 9,98% da potência 

dissipada, um resultado satisfatório, uma vez que o layout ainda possui em sua 

construção um potenciômetro PTH. O resultado obtido é coerente, também, pelo fato 

dos dispositivos utilizados nas duas técnicas de montagem serem da mesma 

tecnologia, mudando-se apenas o tipo de encapsulamento. 
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A avaliação dos dados obtidos através de medições, bem como a aplicação do 

circuito Amplificador de Instrumentação em um contexto usual demonstrou a 

viabilidade do método de fabricação. 

 
4.8.2 Retificador de Precisão de Onda Completa 
 
4.8.2.1 Características Físicas  

 

A PCI do Retificador de Precisão de Onda Completa desenvolvida em 

tecnologia SMT apresentou resultados semelhantes aos exibidos anteriormente no 

item 4.8.1.1 em relação a grandezas físicas de peso, área ocupada e volume. Como 

mostrado na Tabela 3, o peso sofreu uma redução de 21,42%, a área de placa uma 

redução de 35,97% e o volume, por sua vez, apresentou uma redução de 38,96%. 

Sendo assim, os resultados obtidos satisfazem o objetivo do projeto apresentando um 

aumento da robustez por consequência da redução das grandezas citadas. 

 
Tabela 3 - Parâmetros físicos do circuito Retificador de Precisão de Onda Completa. 

Dados do Circuito 
Retificador THT SMT 

Peso 11,39 g 8,95 g 
Área da placa 11,39 g 8,95 g 

Volume da placa 27.869,4 mm3 17.010 mm3 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 
4.8.2.2 Características Elétricas 

 

Testes elétricos realizados nos circuitos Amplificadores de precisão, 

produzidos nas tecnologias THT e SMT, resultaram características elétrica 

semelhantes. As Figuras 27 e 28 exibem a tela do osciloscópio e mostram os sinais 

de entrada, em amarelo, e de saída, em verde, evidenciando o comportamento elétrico 

dos retificadores fabricados. 
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Figura 27 - Sinais de entrada e de saída do Retificador de Precisão de Onda Completa fabricado em 
tecnologia THT. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 
Figura 28 - Sinais de entrada e de saída do Retificador de Precisão de Onda Completa fabricado em 

tecnologia SMT. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 
Como mostrado nas Figuras 27 e 28, o funcionamento dos circuitos está de 

acordo com os parâmetros pré-estabelecidos no projeto do Retificador de Precisão de 

Onda Completa. Ou seja, os circuitos estão retificando sinais cuja amplitude é menor 

que a altura da barreira de potencial característica dos diodos de junção comerciais, 

resultado que não seria possível com circuitos retificadores convencionais (SEDRA; 

SMITH, 2007). 
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Conforme observa-se na Tabela 4, o retificador fabricado em tecnologia SMT 

demonstrou resultados positivos quanto a dissipação de potência, apresentando 

20,95% de redução deste parâmetro. O uso de componentes exclusivamente SMD 

permitiu uma redução das resistências, capacitâncias e indutâncias parasitas 

presentes no circuito, levando, então, a redução da dissipação de potência em relação 

à PCI em THT e à PCI em SMT do Amplificador de Instrumentação.  

 
Tabela 4 - Parâmetros elétricos do circuito Retificador de Precisão de Onda Completa. 
Dados do Circuito 

Retificador THT SMT 

Dissipação de Potência 42,32mW 33,45 mW 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 

 
4.9 COLABORAÇÃO COM OUTROS PROJETOS 

 
A prestação de serviços para outros projetos da comunidade acadêmica 

enriqueceu o desenvolvimento do processo evolutivo da pesquisa. Dentre os projetos 

atendidos pode-se citar o SAUVA – Sistema de Auxílio Contra Violação Sexual à 

Mulher e o SISADEV – Sistema Sonoro Interativo de Auxílio aos Deficientes Visuais 

no Transporte Público, cujas PCIs resultantes estão expostas nas Figuras 29 (a) e (b), 

respectivamente. 

 
Figura 29 - PCIs fornecidas pelo MINIMIZE à projetos da comunidade acadêmica do IFRN. (a) PCI do 

projeto SAUVA e (b) PCI do projeto SISADEV. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Os procedimentos envolvidos na aplicação da tecnologia SMT são amplamente 

exploradas pelas grandes indústrias de equipamentos eletrônicos. Entretanto, tais 

procedimentos não estão disponíveis para utilização em ambientes acadêmicos e de 

pesquisa. Logo, o desenvolvimento de métodos que permitam utilizar a tecnologia 

SMT na fabricação de sistemas eletrônicos de baixa e média complexidade, baixo 

custo, com dimensões e peso reduzidos, bem como baixo consumo de potência, 

representa uma importante expansão nos horizontes da elaboração e execução de 

atividades na área de Eletrônica.  

Os métodos desenvolvidos e apresentados evidenciam a concretização da 

hipótese inicial do trabalho, isto é, demonstram a possibilidade da fabricação de PCIs 

utilizando tecnologia SMT, sem necessariamente usar equipamentos sofisticados e 

de alto custo.  

Vários testes de impressão de fotolitos demonstraram que o método de baixo 

custo mais adequado para a aplicação foi a impressão por jatos de tinta. A qualidade 

dos fotolitos determina o sucesso ou falha do processo de fotolitografia, uma vez que 

a correta exposição à luz UV da tinta fotossensível sobre o substrato define a 

qualidade das trilhas que irão ser expostas ao processo de corrosão. Isto posto, é de 

suma importância para o futuro do projeto que haja o desenvolvimento de um método 

de produção de fotolitos de alta qualidade.  

A etapa de fotolitografia – etapa determinante para finalizar todo processo – em 

si obteve resultados positivos através da utilização de uma fotoexpositora alternativa. 

Nesse sentido, a utilização de recursos alternativos se prova viável mesmo nas etapas 

mais importantes do processo. Entretanto, o desenvolvimento do processo de 

fotolitografia em um ambiente de sala limpa poderia vir a agregar ainda mais 

confiabilidade no processo ao eliminar o contato do polímero fotossensível com 

qualquer agente poluente ambiental e evitar exposição indevida do polímero com o 

uso de filtros. 

Durante o processo de corrosão do cobre, as trilhas demarcadas de forma 

correta pelo polímero serão protegidas do ataque químico. Vale salientar que a 

temperatura correta da substância corrosiva é determinante para manter a velocidade 

da reação constante e consequentemente minimizar a ocorrência de corrosão lateral 

(under etch). Os bons resultados desse processo também são decorrentes da boa 



51 
 

limpeza das placas de cobre, uma vez que, a ausência de contaminantes garante a 

adequada aderência do fotopolímero na superfície do filme de cobre ou alumínio.  

A aplicação da máscara de solda e das legendas feitas pelo processo de 

fotolitografia se mostraram eficazes em cumprir as suas funções. A meta de produzir 

esses dois itens de maneira a torná-los duráveis às intempéries foi alcançada.  

A corrosão da chapa de alumínio para a produção dos estênceis comprovou a 

eficácia da solução de Ácido Fosfórico (H3PO4 - 74%), Ácido Nítrico (HNO3 - 2,5%) e 

Água Destilada (H2O - 23,5%). Entretanto, evidenciou a importância dos 

procedimentos de limpeza do filme de alumínio para completa remoção do óxido de 

alumínio nativo existente na superfície da amostra.  

Sem a etapa anterior, não é possível a produção dos estênceis que servirão 

para aplicar de forma precisa a pasta de solda sobre os locais predeterminados na 

PCI. Tendo em vista a necessidade de evitar defeitos que podem ocorrer no processo 

de soldagem por refusão, como curto-circuitos e efeito tombstone, os resultados 

obtidos permitiram determinar a correta espessura dos filmes de alumínio a serem 

usados na fabricação dos estênceis, garantindo como consequência a aplicação das 

quantidades corretas de pasta de solda sobre os pads de contato das PCIs. 

O posicionamento dos componentes, feito de maneira completamente manual, 

não alterou o resultado final do processo de soldagem. Entretanto, a viabilidade desta 

etapa está diretamente relacionada com a habilidade daquele que executa a tarefa. 

Os resultados positivos obtidos na reprodução do perfil de reflow em um forno 

de convecção convencional, permitiram constatar a possibilidade de execução do 

processo de solda por refusão por processos manuais. O êxito desta etapa, portanto, 

comprovou que é possível traçar perfis de temperatura e, assim, desenvolver o 

processo de soldagem, ainda que não se utilize métodos de grande complexidade. 

Visto isso, é importante que, em um trabalho futuro, seja desenvolvido um perfil de 

reflow adequado para utilização com pastas de solda sem chumbo (lead free), uma 

vez que essas apresentam menores impactos ambientais a longo prazo.  

Os circuitos desenvolvidos em tecnologia SMT mostraram desempenho 

superior ou igual ao daqueles produzidos em tecnologia THT, visto que apresentaram 

redução substancial nos parâmetros peso e dimensões físicas com também 

resultados positivos quando da dissipação de potência elétrica. Nota-se que a 

utilização de componentes SMD favorece a redução do parâmetro de dissipação de 

potência, mas não é suficiente para reduzir de forma considerável este parâmetro 
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quando se trata de componentes com tecnologias iguais, mas com encapsulamentos 

diferentes, sendo, portanto, necessário o uso de outras estratégias, tais como fazer 

um dimensionamento criterioso dos componentes utilizados no circuito, para atingir 

determinado fim.  

O MINIMIZE alcançou os objetivos inicialmente propostos. Porém, é importante 

ressaltar que muitas outras tecnologias para construção de PCIs ainda podem, e 

devem, ser desenvolvidas e divulgadas para todos os interessados. Por exemplo, a 

utilização de uma PCI com múltiplas camadas, e com o uso de furos metalizados, 

possibilitará aplicações que podem expandir ainda mais os horizontes das pesquisas 

que envolvem sistemas eletrônicos. Faz-se necessário também o desenvolvimento de 

uma técnica de baixo custo que permita encapsular as PCIs, ocultando os 

componentes e trilhas do circuito, e mantendo, como consequência, a 

confidencialidade de projetos específicos.  

A relevância deste trabalho pode ser demonstrada pelo conjunto de métodos e 

procedimentos desenvolvidos e disponibilizados para a comunidade acadêmica. Tais 

métodos já demonstram serem capazes de possibilitar o desenvolvimento de 

protótipos e a consequente melhoria da qualidade de projetos de sistemas eletrônicos 

desenvolvidos pelos grupos de pesquisa do IFRN. 
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ANEXO A - Perfil de Reflow 
 

Figura 30 - Perfil de reflow utilizado como referência para o desenvolvimento da pesquisa. 

 
Fonte: AIM/David Suraski 
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