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Introdução
Este guia tem como objectivo demonstrar o processo de criação de placas de circuito
impresso.
Neste guia será abordado o método rápido e o método correcto de fazer uma placa de
circuito impresso.
O processo rápido é usado em ocasiões onde não é possível pré-sensibilizar uma
placa, não é possível obter uma placa pré-sensibilizada ou o circuito é muito simples
de criar e a sua aplicação vai ser temporária.
O processo correcto implica obter uma placa pré-sensibilizada ou sensibilizar uma
placa com o produto adequado e depois usar um stencil, criado por computador, para
criar as pistas e contactos necessários através de uma máquina de exposição por
Ultra Violeta.
De seguida serão enumerados e explicados os passos necessários para se criar uma
placa de circuito impresso.

Algumas considerações sobre segurança
O aluno deve evitar comer ou beber durante o processo de fabrico da placa, deve de
evitar a aproximação dos químicos com os olhos, mucosas, pele e roupa. Qualquer
ingestão acidental ou contacto acidental com os olhos ou mucosas deve ser tratada
com a máxima urgência, lave a zona com bastante água corrente, não induza o
vómito, procure ajuda e telefone imediatamente para o centro anti-venenos, tel: 808
250143. Um contacto acidental com a pele das mãos não é tão grave mas deve ser
tratado o mais depressa possível, dirija-se á casa de banho mais próxima e lave a
zona com bastante água corrente e sabão.
Durante o processo de perfuração das placas deve de usar algum género de
protecção ocular, pode saltar pequenas farpas de plástico ou, em caso acidental de
quebra de broca, uma ponta da broca. Em caso de contacto acidental de resíduos com
os olhos o aluno não deve de esfregar os olhos e deve de procurar ajuda o mais
depressa possível.
Em caso de dano físico o aluno deve de procurar ajuda o mais depressa possível.
O ferro de soldar, em funcionamento, é muito quente e pode provocar queimaduras, o
aluno também deve de evitar inalar os fumos libertados durante o processo e colocar
sempre o ferro no suporte quando este não está a ser utilizado. Em caso de contacto
acidental com o ferro quente o aluno deve tratar a zona com gelo embrulhado em
papel higiénico ou numa toalha de pano, para arrefecer a zona, e logo que possível
aplicar um creme adequado a queimaduras.
Acima de tudo use sempre o senso comum!

Processo
Passo 0: Ler este guia na sua íntegra.
Este guia deve ser lido antes de se começar a fazer a placa, desta forma as pausas
para consultar este guia são mais curtas ou inexistentes.

Passo 1: Obter o material
O material necessário para a elaboração de uma placa de circuito impressa é obtido
falando com os docentes responsáveis.
O aluno deve procurar acesso a:
•

Stencil transparente

•

Recipiente com ácido, neste caso percloreto de ferro. O recipiente
disponibilizado é uma máquina concebida para fazer placas. (*)

•

Recipiente com água ou a função de lavagem da máquina de fazer placas (*)

•

Recipiente com revelador (*)

•

Máquina de exposição por Ultra Violeta (*)

•

Placa de circuito nova

•
•
•
•
•
•
•
•

Componentes electrónicos que vão ser colocados na placa depois de feita.
Caneta de acetato
Luvas de látex (*)
Fita adesiva, de preferência transparente
Bata (*)
Pinça (*)
Toalhas de papel ou papel higiénico (*)
Acesso á sala de fabrico de placas do andar -1. Ao entrar na sala marcar a
hora de entrada no livro de presenças da sala.

(*) este item está disponível na hotte ou nas prateleiras debaixo e ao lado na hotte da
sala de fabrico de placas do andar -1.

Passo 2: Verificar material
Após o material ser obtido deve ser feito uma rápida verificação do estado deste, há
sempre a possibilidade destes estarem danificados.
Verificar:
•

Se o stencil está bem impresso, caso contrário o aluno deve corrigir qualquer
falha com a caneta de acetato.

•

Se há acido no recipiente e se este está bom. Este deve apresentar uma cor
castanho-escura e reagir facilmente com o cobre da placa no passo 6. Deve de
substituir o ácido existente caso este esteja saturado.
Se o revelador está bom. Este deve de apresentar uma aparência translúcida e
reagir quase instantaneamente com a tinta fotossensível no passo 5, caso
contrário pode tornar-se necessário dissolver mais algum revelador ou
substituir o liquido revelador.
Se o acido ou o revelador tiver uma aparência estranha deve de alertar
imediatamente o docente ou o indivíduo responsável pelo material.
Se a placa tem algum defeito, a placa pode ter alguma fenda no material ou ter
algum lado danificado.

•

•
•

Passo 3: Preparar o material
Alguns passos devem ser feitos com o material antes de este ser usado:
•

Colocar as luvas e a bata, isto é necessário de forma a evitar danificar de
forma permanente a roupa ou danificar a pele das mãos caso haja algum
contacto destes com o ácido.

•

Ligar a hotte.

•

Desactivar o aviso sonoro da hotte usando o botão reset no painel frontal.

•

Ligar a máquina de fazer placas, ligar a vibração e o aquecedor e misturar o
líquido com um instrumento adequado, como o pau presente no suporte central
ou por detrás da máquina. Fazer isto de forma prévia vai melhorar a
performance do ácido e reduzir o tempo de criação da placa.

•

Após o dispositivo ser ligado o painel frontal deve ter a seguinte aparência,
note que de regra geral o aquecedor e mecanismo vibratório já se encontram
activados.

Passo 4A: Aplicar stencil UV á placa
Neste passo o circuito é transferido para a placa usando uma máquina de Ultra Violeta
e um stencil adequado.
•

Ligar a máquina de exposição de Ultra Violeta.

•

Abrir máquina de exposição de UV

•

Remover plástico protector da placa e examinar a superfície da placa, há uma
possibilidade do material sensível a UV não cobrir a placa toda, e colocar esta
na máquina de UV com a parte verde virada para cima.

•

Colocar o stencil sobre a placa de forma que a maior parte das zonas pretas
estejam sobre as zonas pintadas com o material sensível a UV, note que foi
adicionado texto ao stencil de forma a ajudar orientar e colocar este de forma
adequada. Verifique se o texto não ficou ao contrário.

•

Fixar o stencil com alguma fita transparente para garantir que esta não se
move durante o processo.

•

Fechar a tampa da máquina e accionar os mecanismos de fecho, esta máquina
usa um vácuo para fixar as peças no seu lugar e impedir a abertura indevida do
aparelho durante o processo.

•

No temporizador da máquina escolher 110 segundos e pressionar o botão
start.

•

Esperar até a máquina completar o processo.

•

Abrir a tampa da máquina e remover o stencil e a placa. A placa deve ser
manipulada pelos lados como mostrado na figura.

Note que agora é possível ver as pistas desenhadas com uma tonalidade diferente de
verde quanto ao resto da placa. É também boa ideia tapar a placa caso demore a
fazer o próximo passo, a luz ambiente vai tender a degradar a tinta fotossensível.

Passo 4B: Desenhar circuito numa placa simples com uma caneta
adequada.
Caso não se tenha tinta sensível a Ultra Violeta ou placa pré-sensibilizada é possível
fazer uma placa de uma forma rápida usando uma caneta de acetato ou caneta
permanente.
•

Aplicar um pouco de lixa fina a placa e limpar com uma toalha de papel
molhada com álcool, desta forma é removida a camada de oxidação e gordura.

•

Usar um marcador permanente para desenhar as pistas e os contactos dos
componentes. Pode usar os componentes em si para ter uma noção de onde
deve desenhar os contactos.

•

Em caso de erro pode sempre usar álcool para apagar o desenho.

Se fez o passo 4B deve de saltar para o passo 6.

Passo 5: Aplicar revelador
A luz UV fragiliza a tinta fotossensível que não está protegida pelo stencil, estas zonas
de tinta danificadas são removidas usando um revelador adequado.
O revelador é corrosivo e nocivo para a pele e pode danificar a roupa, durante este
processo use uma bata e luvas. Deve também evitar ingerir o revelador.
•

Coloque a placa no recipiente do revelador, pode usar a pinça ou as luvas para
este efeito, cuidado para não deixar estes entrarem em contacto com o resto
da roupa ou equipamentos.

•

Mexer a placa no líquido, isto acelera processo de revelação, pode usar as
luvas ou uma pinça para este efeito.

•

Deve de começar a verificar um escurecimento do material nas zonas com tinta
danificada pelos UV.

•

Continuar a mexer até aparecer cobre limpo nas zonas onde antes tinha a tinta
danificada.

•

Após este processo a placa deve ser mergulhada em água de forma a
neutralizar o revelador.

•

Limpar suavemente a placa com uma toalha de papel ou papel higiénico de
modo a evitar remover a tinta fotossensível.

•

Neste momento deve ser feito uma última verificação ao desenho e deve ser
corrigida qualquer falha deste com uma caneta de acetato.

Passo 6: Corroer placa.
Neste passo a placa, com as pistas desenhadas, é colocada num recipiente que
contem um ácido, percloreto de ferro, que corrói o cobre não protegido pela tinta.
•

Colocar placa no suporte de placas do aparelho.

•

Mergulhar a placa no ácido.

•
•

Note que pouco tempo depois de colocar a placa no acido o cobre fica com
uma cor rosada uniforme, isto indica-nos que o acido está a funcionar bem.
Esperar e periodicamente abanar o suporte da placa, cuidado para não deixar
a placa cair, uma boa técnica é encostar a abertura da rede contra a parede do
recipiente, desta forma a probabilidade da placa cair é reduzida.

•

Após alguns minutos vai ser possível notar falhas no cobre, estas falhas são
normais e significam que o processo está quase acabado.

•

Abane periodicamente o suporte da placa dentro do ácido, com cuidado, até o
restante cobre não protegido pela tinta desaparecer.

•

Use a pinça para remover a placa e examine-a, pode também mergulhar esta
em água para ajudar na manipulação e observação, se ainda restar bocados
de cobre, que influenciem no funcionamento do circuito, deve recolocar esta no
suporte e mergulhar no ácido durante mais algum tempo.

•

Quando estiver satisfeito com a aparência deve mergulhar a placa em água
para desactivar o ácido, para ligar a água deve de usar a torneira verde da
esquerda.

•

Verificar uma ultima vez a placa á luz, as zonas sem cobre são claramente
mais transparentes que as com cobre.

•

No evento de uma queda acidental da placa para dentro do ácido o aluno pode
tentar recupera-la usando a pinça, o uso de luvas para esta tarefa não é muito
aconselhado devido a subida do nível do ácido devido a deslocamento do
líquido feito pela mão. Uma subida brusca do líquido pode ser o suficiente para
inundar a luva com ácido e no processo manchar a pele e as mangas da roupa.
Se não for possível ou viável recuperar a placa, o aluno deve de contactar o
docente ou responsável, dizer o sucedido e repetir o processo desde o início.

Passo 7: Limpar e desligar
Após a placa ter sido corroída o aluno deve:
•
•

Limpar qualquer sujidade feita.
Descartar as luvas usadas, cuidado que podem estar sujas com resíduos
químicos do processo de fabrico.

•
•
•
•
•
•

Desligar todos os aparelhos usados.
Desligar a hotte.
Dobrar e guardar a bata
Fechar os armários e a hotte.
Marcar a saída no livro de presenças.
Ao sair garantir que a sala encontra-se bem fechada e com as luzes
desligadas.

Passo 8: Furar placa
Após uma verificação visual deve ser feito os furos para a aplicação dos componentes.
A coluna vertical com o berbequim encontra-se no andar -2 na sala arrumos 2.

Nesta sala também vai estar presente brocas de 0,8mm que devem ser usadas para
criar os furos na placa.
O acesso a esta sala pode ser facultado pelo docente ou pelo engenheiro responsável
que costuma estar presente na sala Telecomunicações 1 do andar -2.

O aluno deve:
•
•

Colocar protecção ocular.
Colocar placa em cima de um bocado fino de madeira ou cartão duro.

•

Iniciar berbequim pressionado no gatilho e no botão ao lado do punho, pode
ajustar a velocidade, de forma suave, usando a rodinha presente no gatilho,
use uma velocidade intermédia, velocidades demasiado altas ou demasiado
baixas são desaconselháveis.

•

Centrar o furo com a ponta da broca e aplicar uma força adequada, cuidado
para não partir a broca e não magoar os dedos.

•

Furar os restantes contactos e observar se falta algum usando uma luz, este
passo é importante no caso de placas com muitos componentes.

•

•

Usar um multímetro em modo de verificação de continuidade (apita em caso de
continuidade) ou na escala ohmica para verificar se há curto circuitos ou
descontinuidades nas pistas e entre contactos.
Os lados da placa podem ter um acabamento áspero, desagradável ao toque e
com a tendência a deixar cair flocos de plástico, o aluno pode corrigir isto
usando uma lima que encontra-se nas gavetas de ferramenta ao lado direito da
mesa.

Passo 9: Soldar os componentes
Também na sala arrumos 2 é possível encontrar um ferro de soldar com controlo de
temperatura, solda e vários outros acessórios para ajudar no acto de soldar.
•

Ligar o ferro de soldar e ajustar a temperatura para os 295 graus para solda
com chumbo (carreto de solda vermelho) e 305 graus para solda sem chumbo
(carreto de solda verde), caso note que a solda não derrete de forma adequada
pode sempre aumentar estes valores, tenha sempre em atenção os limites de
temperatura dos componentes.

•

Pode também ligar o ventilador de mesa, este tem um filtro que absorve alguns
dos fumos nocivos.
Colocar os componentes nos respectivos lugares, cuidado com as polaridades
de certos componentes e tenha também o cuidado de os fixar no lugar usando
algum género de adesivo temporário ou a superfície de trabalho.
Antes de começar a soldar deve de limpar a ponta do ferro na esponja
molhada, caso esta esteja seca o aluno deve molha-la de forma ligeira na casa
de banho, ou no esfregão de metal de modo a limpar a ponta de contaminantes
indesejáveis.

•

•

•

Para começar a soldar “molhe” a ponta do ferro com um pouco de solda, isto
permite uma melhor eficiência na passagem de calor para os contactos a
serem soldados.

•

Colocar a ponta do ferro na no ponto entre o contacto do componente e o
contacto da placa, a solda na ponta do ferro vai ajudar a transferir calor para
estas duas peças, não deve demorar muito tempo pois corre o risco de
danificar os componentes com o calor do ferro. O aluno pode escolher limpar a
superfície de tinta verde, no entanto esta serve como camada protectora
durante esta fase e o calor do ferro é o suficiente para remover a tinta dos
contactos a serem soldados.

•

Adicionar um bocadinho de solda a este ponto, pode usar o fio de solda para
ajudar a cobrir mais da superfície do contacto.

•

Retirar a o fio de solda e de seguida o ferro de soldar, se fizer ao contrário
corre o risco de ficar com o fio de solda preso.
A aparecia final do ponto de solda deve de ser a de uma montanha, se a
aparência for a de uma bola pode sempre remover a solda usando o chupa
solda e aplicar mais uma quantidade mais correcta de solda, o processo de
soldar torna-se mais fácil devido a existência de uma superfície já coberta com
uma fina camada de solda.

•

•

Na figura é de notar que a solda da direita está um pouco mal feita, usando o
ferro de soldar aquecemos este ponto, de seguida, com a solda ainda liquida,
usamos o chupa solda para remover a solda em excesso. Para usar o chupa
solda basta pressionar o botão no topo para armar o mecanismo, para disparar
o mecanismo basta pressionar o botão no lado do dispositivo, o êmbolo sobe
de forma rápida criando um vácuo que vai remover a solda liquefeita presente.

•
•

Soldar os restantes componentes.
Usar alicates de corte para remover o comprimento dos contactos em excesso.

•

Uma boa ideia é o acto de aplicar uma fina camada de solda nas superfícies
que vão estar em contacto com os conectores crocodilo, isto evita a oxidação
dos contactos.

•

Testar

•
•
•
•

•
•

Limpar a zona de trabalho.
Arrumar as ferramentas.
Verificar se o ferro de soldar encontra-se desligado.
O aluno pode limpar a tinta verde das zonas de cobre e pintar o circuito com
um verniz em spray e deixar este secar bem, isto serve para evitar a oxidação
do cobre. Em certos casos basta deixar a tinta verde, esta também protege
contra oxidação mas é mais frágil que o verniz.
Desligar as luzes, fechar e trancar bem a porta.
Entregar as chaves ao docente ou ao engenheiro responsável pelo material.

Observações finais
Este processo também é adequado para placas de dupla face, sendo que basta criar
uma “bolsa” com as duas faces do stencil, alinhar estas bem e colocar a placa dentro
desta.
Deve ser sempre respeitado as regras de segurança, esta é a diferença entre o
sucesso e o fracasso.
Em caso de dúvida deve-se sempre perguntar, dúvidas estúpidas são aquelas que não
são tiradas devido a vergonha ou falta de vontade.
O método rápido só deve ser usado em caso de estrita necessidade, a qualidade
deste é claramente inferior ao do processo correcto.
Este guia é um trabalho em progresso, qualquer dica ou ideia é sempre bem-vinda.
Os meus agradecimentos vão para todos os indivíduos que me ajudaram a elaborar
este guia.

