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Instrumentação

Combate à  
Contaminação em  
Placas de Circuito Impresso

Uma placa contaminada pode 
transformar um bom projeto em 
um fracasso de mercado. Veja 
neste artigo uma solução inte-
ressante da SMT para análise 
de contaminantes em placas de 
circuito impresso

O acompanhamento de experi-
mentos realizados na área de 
limpeza em placas de circuito 
impresso traz à Engenharia de 

Processos a preocupação do quanto é cri-
tico esse assunto na indústria eletrônica. 
Os montadores, ao utilizarem os químicos 
(pasta, fluxo de solda, etc.), tanto No-Cle-
an quanto Resinoso, acreditam que nas 
superfícies montadas não há impurezas 
que possam, ao longo do tempo, reagirem 
entre si e/ou com os metais das placas e 
nelas causarem danos de dimensões e 
comprometimentos variados.

Mas, e o que sentem os consumidores 
finais, quanto aos efeitos encontrados nos 
produtos eletrônicos? Intermitência de 
funcionamento, ruído excessivo, mau con-
tato de teclados, entre outros problemas 
enfrentados no nosso dia- a- dia.

Ao longo de décadas, participando ati-
vamente nesse mercado, nós, os engenhei-
ros de Processos, sempre seguimos especi-
ficações rígidas de montagens, utilizamos 
o aspecto visual da placa montada, onde 
as conexões de solda, brilhantes e com boa 
formação nas juntas, não garantem que 
as mesmas estejam livres de impurezas e 
contaminantes.

Ao colocarmos os equipamentos para 
funcionar, energizando nossos aparelhos 
domésticos, iniciamos um ciclo, que, depen-
dendo da contaminação, pode apresentar 
defeitos no curto, médio e longo prazos.

Para as indústrias que montam esses 
produtos, onde os investimentos em equi-
pamentos e mão- de- obra são grandes, 
haveria a necessidade de se preocupar 
também com os níveis de limpeza com os 
quais as placas estão saindo das linhas de 
montagem. 

E o que o mercado desenvolvedor de 
soluções teria a nos oferecer como fer-
ramenta para detecção desse problema? 
Caríssimos e complicados sistemas de cro-
matógrafos, e igualmente caros insumos 
para sua utilização.

Esses equipamentos são desenvolvidos 
para medir os íons na superfície da placa, 
onde podemos constatar as partículas 
existentes e, dentro da norma IPC, verificar 
se os limites encontrados estão dentro das 
especificações, entretanto, encontram-se 
fora da capacidade de investimento da 
grande maioria das empresas. 

Portanto, esbarramos aonde? No custo 
elevado deste equipamento para mantê-lo 
disponível e medir as placas durante a 
montagem das mesmas. 

Como alternativa, a empresa americana 
Foresite desenvolveu o equipamento “C3 
- FORESITE”, para uma solução de baixo 
custo e efetividade. (Figura 1)

O C-3 FORESITE proporciona detec-
ção, e coleta de possíveis contaminantes 
que atendem as normas J-STD-004, 
IPC-TM-650, IPC-TM-650, J-STD-001, 
entre outras.

Cassio Massera
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Em menos de cinco minutos, um ciclo 
completo de análise garante se o processo 
de fabricação está livre de contaminação, 
dando ao cliente a certeza que o produto 
não irá sofrer no campo, falhas no seu 
funcionamento.

Funcionamento do C3
O equipamento é de fácil utilização, onde 

a célula de leitura (figura 2) coleta resíduos 
das placas, retirando íons e enviando-os ao 
compartimento de leitura de contaminação. 
São empregados três estágios:

Solução aquecida que toca na super-
fície da placa;
Essa solução preenche e agita a área 
de contato;
Através de vácuo, a cabeça de 
leitura suga a solução em contato 
com a placa.

Esse processo se repete nove vezes para 
garantir a efetiva retirada dos resíduos 
existentes na placa. 

Dentro da célula de leitura, os eletro-
dos são imersos na solução utilizada para 
extração da amostragem de contaminantes 
na placa. Nos eletrodos são aplicados 10 V 
nos polos, e, no algoritmo desenvolvido 
a corrente é medida de tempo em tempo 
na célula.

O limite máximo de corrente medida é 
500 µA para determinar a fuga existente na 
leitura. O ciclo de leitura do teste leva 180 se-
gundos. Se o limite máximo de corrente atin-
gir ou ultrapassar os 500 µA, nos primeiros 
60 segundos ou menos, a amostra coletada 
será considera contaminada e o display do 
equipamento mostrará “Dirty - Suja”. 

Se o limite máximo de corrente não 
atingir os 500 µA nos primeiros 60 segun-
dos, o resultado final da leitura será “Clean 
– Limpo”.

 Quanto mais corrosiva / condutiva 
a solução estiver a solução iônica, mais 
rápida será a fuga de corrente, fazendo 
com que o ciclo de teste seja interrompido 
rapidamente.

Se os resíduos da solução contiverem 
baixa contaminação, haverá maior demora 
para atingir a fuga de corrente, tendo ao 
final um resultado positivo de limpeza 
da placa.

Durante vários anos, o fabricante do 
equipamento buscou parâmetros / méto-
dos para determinar a correta leitura entre 
“limpo e sujo”, havendo uma correlação 

•

•

•

direta entre “C3”, Teste de SIR e os dados 
do Cromatógrafo.

Pós- Teste
Ao encontrar uma placa com o nível 

de contaminação maior que o esperado, 
recolher uma amostra do líquido obtido 
e encaminhar ao laboratório de confiança. 
Será muito importante saber qual é o con-
taminante encontrado para aplicar ação 
corretiva de modo a evitar a reincidência do 
problema no processo produtivo. (Fig. 3)

Conclusão
Ao realizar os testes em diversos 

clientes e processos produtivos existentes, 

constatamos os mais diversos contaminan-
tes possíveis de ser encontrados nas placas 
nuas, populadas e terminais de componen-
tes ou encapsulamentos.

Pelo custo / benefício que o equipamen-
to apresenta, podendo ser usado por vários 
departamentos das empresas, pode evitar 
diversos problemas em campo, ajudando 
assim a diminuir os custos de reparo nas 
assistências técnicas e poupando o cons-
trangimento do cliente em ter que dispor 
do equipamento comprado durante o repa-
ro do mesmo. Evita dores de cabeça, pois 
uma área contaminada na placa montada 
pode ser encontrada novamente em outra 
região do produto. E

F1. Equipamento de 
Bancada.

F2. Célula de Leitura 
e Coleta.

F3. Retirada amostra 
para análise.
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