
   

EMITIDO POR DEPARTAMENTO TECNICO MONTECNICA Página 1 

Elaborado por: Desenho – Dp. Técnico                             Aprovado por: Controle de Qualidade 

Revisão: 02                                                                                                                   Data:  12/07/2017 

 

 

PARÂMETROS TECNICOS 

 

 

 

 

 

  



   

EMITIDO POR DEPARTAMENTO TECNICO MONTECNICA Página 2 

Elaborado por: Desenho – Dp. Técnico                             Aprovado por: Controle de Qualidade 

Revisão: 02                                                                                                                   Data:  12/07/2017 

1.0 OBJETIVO 

As informações contidas nesse manual são sugestões e tem como objetivo auxiliar no 

desenvolvimento de placas de circuito impresso (PCI). 

Para o desenvolvimento do layout das PCIS devem ser observados alguns parâmetros de 

fabricação para se viabilizar o processo produtivo das placas.  

 

2.0 LEGENDAS 

SMD – Surface  Mount Device (componentes Montados sobre superfície) 

THT – Throught-Hole Technology (Componentes Montados em furos) 

CAD – Computer Aided Design (Projeto auxiliado por computador) 

CAM – Computer Aided Manufacturing (Fabricação auxiliada por computador) 

DRC – Design Rules Checking (verificação das regras do projeto) 

DFM – Design Form Manufacturing (projeto para a Fabricação) 

 

3.0 ISOLAÇÃO ENTRE TRILHAS 

A figura 1 ilustra a isolação mínima entre trilhas 

Figura-1 

 

d= 0,20mm (7,87 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,25mm (9,84 mils) para itens 

face simples e/ ou dupla face 

sem furos metalizados 
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3.1 ISOLAÇÃO ENTRE ANEL DE SOLDA E TRILHAS 

A figura-2 ilustra a isolação mínima entre o anel de solda e a trilha. Essa espessura serve 

também para furos de passagem para itens metalizados. 

 

Figura-2 

 

 

3.2 ISOLAÇÃO ENTRE PAD SMD E TRILHAS 

A figura-3 ilustra a isolação mínima entre o PAD SMD e a trilha.  

Figura-3 

d= 0,20mm (7,87 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,30mm (11,81 mils) para 

itens face simples e/ ou dupla 

face sem furos metalizados 
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4.0 DISTÂNCIA ENTRE ILHAS 

A figura-4 ilustra a distancia mínima entre ilhas. Note que com essa distancia não há isolação 

entre as ilhas. Para haver isolação é necessário que a distancia seja maior que o especificado 

abaixo. 

Figura-4 

 

 

d= 0,20mm (7,87 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,30mm (11,81 mils) para 

itens face simples e/ ou dupla 

face sem furos metalizados 

d= 0,20mm (7,87 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,25mm (9,84 mils) para itens 

face simples e/ ou dupla face 

sem furos metalizados 
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Quando houver PADS SMDS com isolação menor do que 0,15mm (5,91 mils) serão realizados a 

abertura da isolação conforme ilustra a imagem-5 abaixo. 

Imagem-5 

 

5.0 Menor espessura de trilha 

 

A Imagem-6 ilustra a menor espessura de trilha para o nosso processo 

 

Abrir toda a mascara 

d= 0,20mm (7,87 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,25mm (9,84 mils) para itens 

face simples e/ ou dupla face 

sem furos metalizados 
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6.0 ANEL DE SOLDA 

A imagem-7 ilustra o anel de solda e seu respectivo valor mínimo para cada processo.  

 

 

7.0 DISTANCIA ENTRE TRILHA E LINHA DE CORTE DO PAINEL 

Para evitar o afinamento de trilha e até mesmo o rompimento, o ideal é que as trilhas fiquem 

distante da linha de corte conforme especificado abaixo conforme imagem 8. A cor em azul é a 

linha de corte. 

d= 0,15mm (5,91 mils) para itens 

dupla face com furos metalizados 

 

d= 0,40mm (15,75 mils) para 

itens face simples e/ ou dupla 

face sem furos metalizados 
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Imagem 8

 

 

 

8.0 CARBONO 

Para aplicação de carbono observar duas características importantes. A isolação entre PAD de 

carbono e a isolação entre o PAD de carbono e trilhas conforme ilustra a imagem 9. 

d= 0,60mm (23,62 mils) para 

itens dupla face com furos 

metalizados 

 

d= 0,60mm (23,62 mils) para 

itens face simples e/ ou dupla 

face sem furos metalizados 
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9.0 SILK SCREEN (SERIGRAFIA) 

É necessário que as legendas não invadam os PADS (SMD, Through Hole e BGA). As legendas 

devem ficar afastadas dos PADS 0,30mm (11,81 mils). Duas áreas são afetadas quando há 

inscrição sobrepondo PADS: O teste elétrico do fabricante de circuito impresso e a montagem 

de componentes. Isto porque a tinta de serigrafia corresponde a um material isolante. A 

Montecnica disponibiliza de um recurso chamado “Clean Silk Screen”, o qual elimina todos os 

traços da serigrafia que estejam a uma distancia inferior a 0,30mm (11,81 mils) dos pads. As 

imagens abaixo ilustram uma serigrafia com traços sobrepondo pads e como ficou após a 

utilização do “Clean Silk Screen”.  

 

 

ANTES 
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10.0 ESPECIFICAÇÃO DE VINCO. 

 

 

 

 

DEPOIS 
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10- Boas praticas para agilizar o processo de analise critica. 

10.1 Especificações Técnicas 

10.1.0 Assegurar que o arquivo enviado não esta corrompido 

10.1.1 Assegurar que todos os arquivos Gerber e arquivo de furação (DRL) estão sendo 

enviados. Classificar claramente todos os furos sendo metalizados e não metalizados. 

10.1.2 Desejável o envio de um arquivo de desenho mecânico contendo dimensionais e as 

tolerâncias mecânicas. 

10.1.3 Importante não haver divergências entre medidas do gerber e desenho mecânico. 

10.1.4 Enviar um arquivo (bloco de notas) contendo as especificações técnicas abaixo. 

A- descrever qual o material, se é FR-4 – FIBRA DE VIDRO / CEM-1 COMPOSITE / FR-1 FENOLITE 

/ MCPCB METAL CORE. 

B- Informar a espessura do material 

C- Informar a espessura do cobre, se é 1OZ (35um) / 2OZ(70um)... 

D- Informar qual o acabamento superficial, Hot air / OSP / Verniz / Ouro químico / Ouro 

eletrolítico / Níquel... 

E- Para itens metalizados, são 100% testado eletricamente, no entanto, quando se tratar de 

itens convencionais (face simples) passam por inspeção visual, sendo esse testado 

eletricamente mediante solicitação do cliente. 

F- Informar cor de mascara de solda 

G- Informar cor da Serigrafia (legenda de componentes) 
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