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INTRODUÇÃO
Soldar, é o processo de juntar dois metais utilizando um enchimento, uma liga de solda, com um ponto de
fusão inferior a 315 ºC de forma a criar uma continuidade metálica. A formação desta ligação baseia-se na
acção de molhagem conseguida pela solda quando liquefeita. É também uma das técnicas mais antigas para
unir metais.
Presentemente, no campo da Electrónica, soldar já não é uma simples operação que poderá ser executada
por qualquer um, sem qualquer tipo de especialização. Agora, é imprescindível que se tenham, certos
cuidados, experiência e alguns conhecimentos fundamentais. A utilização de PCB’s com elevada densidade
de componentes, a sua miniaturização, o recurso a multicamadas de pistas na mesma placa e
inevitavelmente o uso de furos metalizados na concepção dos seus equipamentos, obrigaram os fabricantes
a uma revisão completa das normas e procedimentos, no diz respeito à Soldadura. A importância de uma
mão de obra altamente especializada, não pode ser subestimada. Soldaduras mal feitas são a causa de
muitas avarias em Equipamentos Electrónicos e apenas não é testemunho de tal facto, quem nunca
trabalhou na Área da Manutenção de Electrónica.
Mas porquê soldar?
Duas peças metálicas podem juntar-se com parafusos e porcas, grampos, rebites, ou qualquer outro sistema
de fixação. Todavia, estes métodos apresentam dois grandes inconvenientes:
 Não podemos garantir um bom contacto físico entre as duas superfícies com o decorrer do
tempo, devido às vibrações ou outros choques mecânicos, não tardará que a junção se solte;
 Por outro lado, a oxidação e a corrosão, actuarão continuamente nas superfícies metálicas,
diminuindo progressivamente a sua condutibilidade eléctrica e originando um mau contacto
eléctrico.
Uma ligação soldada não tem esses problemas. Não há nenhum movimento na junção e nenhuma superfície
interna para se oxidar, pois a solda preenche todos os espaços entre os dois corpos originado uma peça
consistente e muito homogénea. Deste modo, do ponto de vista eléctrico, criamos um caminho contínuo
metálico, ou seja, uma continuidade eléctrica entre as duas superfícies. Isto consegue-se, através das
propriedades invulgares que a solda possui.
A eliminação da oxidação e corrosão anteriormente abordadas, são sem dúvida alguma as principais
vantagens da soldadura. No entanto, nem tudo são vantagens, analisemos a tabela seguinte, onde são
confrontadas soldadura versus ligação mecânica, no que diz respeito a vantagens e desvantagens.
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Ligação mecânica

Soldadura

Oxida com o decorrer do tempo e exposição a

Não oxida independentemente do seu tempo de

agentes atmosféricos adversos;

vida e da exposição a agentes atmosféricos;

Como

consequência da oxidação,

vai

ganhar

Não ganha corrosão;

corrosão;
Quando sujeita a vibrações pode desapertar-se

Uma soldadura jamais se desaperta;

provocando mau contacto;
Pode ocupar um espaço considerável no ponto de

Ocupa um espaço mínimo no ponto de ligação;

ligação;
Exige um espaço mínimo desimpedido no local de

O espaço requerido no local de trabalho para a sua

trabalho;

execução é muito menor;

Não provoca aquecimento dos corpos;

Provoca aquecimento dos corpos, que em dadas
situações

particulares

poderá

ser

necessário

controlar;
Uma ligação mecânica não cria homogeneidade

Uma soldadura, bem executa, cria uma grande

entre os corpos a unir;

homogeneidade entre os corpos unidos, como que
se eles fossem um único;

Apresenta maior resistência eléctrica, pois a área de

A resistência eléctrica resultante de uma soldadura

contacto proporcionada por este tipo de ligação é

é baixa pois a soldadura envolve totalmente os

reduzida;

copos a unir, criando uma boa superfície de
contacto;

Fácil de executar, não requerendo experiência por

É

de execução

mais

exigente,

trabalhosa e

parte do executante;

delicada, sendo a experiência do executante um
factor de relevo extremamente importante no
resultado final;

Não requer a presença de ferramentas e utensílios

Requer

o

uso

e

ferramentas

e

utensílios

dedicados ou outros meios técnicos específicos;

apropriados como seja ferro de soldar, solda, fluxo,
pinças, dissipadores de calor...

Não poluente para o ambiente;

A presença de chumbo na composição da solda,
torna-a poluente e os vapores por esta libertados
insalubres aos seres vivos;

Mais rápida de executar;

Mais morosa de efectuar;

Não requer tempo de solidificação

Requer tempo de solidificação
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MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SOLDADURA
Após a breve introdução anteriormente apresentada, a forma mais correcta de começar consiste numa
abordagem de todos os meios auxiliares e materiais utilizados numa acção de soldadura. Como tal, de
seguida é apresentado um conjunto de utensílios e alguns materiais necessários a uma operação de
soldadura. Mediante as situações e os contextos de trabalho estes poderão variar, mas a sua finalidade
continua a ser a mesma, auxiliar o técnico a executar um trabalho rigoroso, credível e eficiente.

Esta estação permite efectuar trabalhos de
soldadura

com

grande

eficiência

e

profissionalismo, permitindo mesmo soldar e
dessoldar componentes em placas SMD. Para tal
suporta vários apetrechos que lhe conferem uma
grande versatilidade.
Estação de soldar Pace MTB 350

Esta ferramenta permite a extracção de solda em
juntas frias, ou em dessoldadura propriamente
dita em situações que exista a necessidade de

Chupa solda mecânico

troca de componentes.

Este utensílio, funciona como um precioso auxílio
para segurar placas, terminais, ou outros corpos
a soldar. Dispõem de duas garras articuladas para
segurar as peças, bem como uma lupa também
ela articulada que auxilia a visão em trabalhos
mais delicados e precisos.

Terceira mão
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Este utensílio tem como principal aplicação a
medida rigorosa de componentes para efectuar
as dobras dos seus terminais de forma mais
conveniente para a execução do trabalho.

Paquímetro

Este tipo de alicate é projectado unicamente para
o corte de materiais do mais variado tipo,
particularmente

de

cobre

e

em

trabalhos

miniaturizados. Pode apresentar-se sobre um
grande número de modelos, cada um deles com
particularidades bem próprias.

Alicate de corte.

Alicate usado particularmente para auxiliar em
dobras

de

terminais

de

componentes,

ou

condutores onde o esforço requerido não seja
grande. Pode também ser usado como dissipador
de calor durante uma soldadura, pois as suas
pontas permitem criar uma boa superfície de

Alicate de pontas chatas.

contacto com o outro corpo.

A

esta

ferramenta,

podemos

recorrer

frequentemente para auxiliar a execução de
olhais usados em alguns tipos de terminais. O
manuseio do mesmo deve ser feito com cuidado,
uma vez que as suas pontas não suportam
Alicate de pontas redondas.

grandes esforços.
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Esta

ferramenta

é

usada

para

descarnar

condutores. Possui um mordente no qual se
encontram

definidas

várias

secções

para

diferentes, cabos e um selector de distância que
permite definir a distância a descarnar.
Descarnador mecânico.

Em electrónica, um Bisturi pode ter as mais diversas
aplicações. No entanto, a sua principal aplicação
neste curso é eliminar pontes de solda indesejáveis
que

se

possam

estabelecer

entre

soldaduras

adjacentes ou entre pistas. Pode ainda ser utilizado

Bisturi.

para interromper pistas em casos particulares.

Pinça de pontas fortes e estriadas. Este instrumento
pode ser usado para as mais variadas aplicações
como segurar componentes, ou outros, bem como
ser usado como dissipador de calor na soldadura de
semicondutores.

Pinça de pontas fortes e estriadas

Este tipo de pinça é muito diferente de todos os
outros

que conhecemos.

Depois

de fixado

o

componente nas suas pontas o utilizador fica livre
para poder segurar ou agarrar outro utensílio.
Apresenta grande vantagem quando usada como
Pinca de auto-aperto

dissipador de calor.
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Uma tesoura tem as mais variadas aplicações que
todos nos conhecemos do nosso dia a dia.

Tesoura

Para

executar

uma

soldadura

fiável

é

indispensável o recurso a fluxos. Estes podem ser
dos mais variados tipos como podem ter os mais
variados tipos de apresentações. Este é um
desses exemplos, pois além da função de
desoxidação e limpeza funciona também como
verniz isolante.
Fluxo

Apesar da principal aplicação deste spray ser o
diagnóstico de avarias, a sua aplicação em acções
de

soldadura

surge

para

refrigeração

de

componentes, prevenindo o sobreaquecimento
dos mesmos e a sua consequente destruição por
excesso de temperatura.
Congelante Liquido
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Uma das operações mais comuns durante uma
acção de soldadura, é sem dúvida a limpeza final
dos trabalhos, bem como limpezas intercalares
durante o processo de soldadura. O Kontakt PCC
é sem dúvida alguma um excelente produto para
este tipo de acção, podendo no entanto serem
utilizados outros.
Spray de limpeza

Este ferro simples ferro de soldar é um dos tipos
mais vulgares e mais indicados para efectuar
soldaduras em circuitos electrónicos. A sua
potência é de cerca de 30 a 40 W e as suas
pontas são intermutáveis permitindo uma maior

Ferro de soldar de baixa potência.

flexibilidade em alguns tipos de trabalhos.

Esta imagem já apresenta um ferro de soldar
completamente
constatamos

a

diferente.
existência

Observando-o
de

um

grande

reservatório de calor o que permite a sua
aplicação em soldaduras onde as juntas a soldar
tenham massas consideráveis. A sua potência é

Ferro de soldar de alta potência.

cerca de 150 W e a sua ponta também pode ser
mudada.
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A pistola de dessoldar é um instrumento muito
eficiente, pois permite dessoldar junções de
forma muito prática e rápida. Com um pouco arte
e prática pode ser usada também para soldar,
embora essa não seja a sua função.

Pistola de dessoldar.

A malha de dessoldar pode substituir a pistola de
dessoldar ou o chupa solda com algumas
vantagens, dependendo das situações. Outra
aplicação possível é a sua utilização para
estanhar pistas de circuito impresso, permitindo
acabamentos muito mais perfeitos.
Malha de dessoldar

A solda é o apetrecho fundamental numa
soldadura.

Actualmente

são

comercializados

vários tipos de solda, entre os quais se destacam
a 60/40, a 50/50, a 40/60 e a solda Eutética. A
mais usada em electrónica é a primeira, sendo o
recurso às outras para situações particulares
referidas ao longo do curso.
Rolo de solda.
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Cápsula de integrados tipo DIL (Dual In Line) este
tipo de integrado é dos mais utilizados em circuitos
electrónicos e também os que irão ser utilizados ao
longo deste curso.

Cápsula de integrado tipo TO5. Este tipo de
cápsula foi muito usado no passado, estando
actualmente em desuso. Apenas aqui é referido
pois é abordado nos vídeos que complementam o
curso.
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SOLDAR E PROCEDIMENTOS DE SOLDADURA
Como anteriormente já foi referido, soldar é o processo de juntar dois metais utilizando uma liga de solda,
sendo uma das técnicas mais antigas utilizadas.
Esta técnica foi primeiro desenvolvida no antigo Egipto, e desde então foi evoluindo ao longo dos tempos
acompanhando o avanço da tecnologia. Presentemente, no campo da electrónica, soldar já não é uma
simples operação que poderia ser executada por alguém sem qualquer tipo de especialização. Agora, é
imprescindível que se tenham certos cuidados, experiência e alguns conhecimentos fundamentais.
Quer no fabrico quer na manutenção, a utilização do circuito impresso com furo metalizado, a miniaturização
e a sensibilidade dos componentes, bem como, os equipamentos da 3ª geração obrigaram a uma revisão
completa das normas de procedimento no respeitante, ao problema anteriormente quase desprezado, a
soldadura. A importância de uma mão de obra altamente especializada, não pode ser subestimada, pois
soldaduras mal feitas são a causa de muitas avarias em equipamentos electrónicos. Para consolidar esta
ideia, consideremos uma situação bem actual e concreta. Hoje em dia, assistimos à exploração espacial
através de sondas onde está patente a ligação e desenvolvimento tecnológico entre a Electrónica de
Comando e Controlo, as Telecomunicações e a Robótica. Consequentemente, nestas áreas são empregues
milhões de soldaduras que compõem os diferentes módulos dos subsistemas que dão vida a sondas vaivens
usados com esta finaidade. Agora uma questão. Qual seria a reacção de uma comunidade de financiadores,
cientistas, ou outra envolvida num projecto deste tipo, onde estão dispendidos anos de pesquisa, quantias
enormes de fundos, a tecnologia mais recente que os mercados disponibilizam, entre outros factores,....ao
saberem que o mesmo tinha fracassado??!!! Uma avaria técnica provocada por uma simples soldadura, tinha
impedido o correcto funcionamento durante a sua colocação em órbita!!! Como consideramos esta situação,
poderíamos considerar uma outra parecida, como a falha ou mau funcionamento de um equipamento
médico ou de electromedicina do qual dependem vidas humanas, de um sistema automático de disparo de
mísseis, de um servidor informático onde acedem milhões de ligações de Internet, entre muitas outras...
Pelo exposto anteriormente facilmente se conclui que grande parte da tecnologia actual é vitalmente
dependente da segurança e fiabilidade dos milhares de soldaduras existentes nos circuitos electrónicos que
estão presentes no nosso dia a dia auxiliando-nos nas mais variadas tarefas. Deste modo, desenvolveu-se o
conceito de Alta Segurança como forma de obter uma resposta eficiente a este requisito. O seu principal
propósito é minimizar o número de avarias prematuras no mais variado tipo de equipamentos onde se
encontram presentes as soldaduras electrónicas, e abrange áreas tão distintas e vastas como a aeronáutica,
medicina, comunicações, robótica, etc.
As lições teórico-práticas que se seguem descrevem as acções de soldadura básicas em electrónica. Estas
foram compiladas para simultaneamente transmitir os conhecimentos fundamentais e a destreza prática
necessária para resolver a maioria das operações requeridas e envolvidas em acções de manutenção de
módulos electrónicos, ou no fabrico de circuitos electrónicos simples em pequena escala.
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Assim sendo, aprenderá a essência da acção de soldar, bem como a efectuar a selecção e utilização de
ferros e estações de soldar, as normas para manter as pontas dos ferros sempre em bom estado, os
procedimentos correctos para estanhar fios, terminais, fichas e componentes electrónicos a uma placa de
circuito impresso de face simples ou de dupla face, sendo esta preparada com furo metalizado.

NATUREZA DA SOLDA
A solda utilizada em Electrónica, é uma liga metálica composta de Estanho e Chumbo em diferentes
proporções. As designações destes dois elementos na tabela periódica são respectivamente Sn e Pb. Quando
as proporções são iguais, a solda é conhecida como solda de cinquenta cinquenta, isto é, cinquenta por
cento de Sn e cinquenta por cento de Pb, normalmente referida como solda 50/50. Do mesmo modo, a
solda sessenta-quarenta, consiste em sessenta por cento de Sn e quarenta por cento de Pb ou seja 60/40 e
é este tipo de solda o de uso mais corrente. Frequentemente, estas percentagens encontram-se inscritas
nos rolos de solda a comercializar, sendo também técnica corrente inscrever apenas uma delas, que indica a
de estanho. A propriedade notável da solda, é o seu baixo ponto de fusão. O chumbo puro tem um ponto de
fusão a 327º centígrados, o estanho puro, por sua vez, tem o seu ponto de fusão a 232º centígrados. Mas,
quando combinados entre si numa solda de 50/50, o ponto de fusão desce para 216º. Como se pode
constatar, esta é uma temperatura de fusão mais baixa, que qualquer um dos metais sozinhos. Como a
maioria das composições, de estanho-chumbo a fusão não se dá de imediato em toda a liga. A solda
cinquenta-cinquenta começa a fundir a 183ºC, mas não funde completamente até atingir a temperatura de
216ºC. Entre estas duas temperaturas, a solda atravessa um Estado Plástico em que alguma dela está
derretida, mas não toda. Considera-se a temperatura do Ponto de Fusão, aquela em que toda a solda, se
encontra no estado líquido.

Gama plástica da solda 60/40. A fusão inicia-se aos 183 ºC e completa-se aos 191 ºC.

A gama plástica da solda, varia dependendo da percentagem de estanho e chumbo. Assim, com uma solda
60/40 a gama é muito mais pequena do que para uma solda de 50/50. Um caso especial, é uma
percentagem 63/37, ou Sn 63, a que se denomina solda com Composição Eutética, ou resumidamente Solda
Eutética. Esta mistura específica de metais, não tem Estado Plástico e passa de um estado completamente
sólido, para um estado completamente líquido à temperatura de 183ºC também designado por Ponto
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Eutético. A figura seguinte mostra o diagrama de fase das várias combinações de solda de
estanho/chumbo.

Diagrama de fase das várias combinações da solda estanho/chumbo.
Nota:
Eutética - palavra é derivada da palavra Grega euthéktus, que significa de fácil fusão.

A solda vulgarmente utilizada em Electrónica para efectuar soldaduras manualmente, é do tipo 60/40, mas,
é necessário ter muito cuidado, pois a junta não pode ser mexida durante o período de tempo em esta se
encontra no Estado Plástico, até solidificar por completo. Qualquer movimento pode provocar aquilo que se
chama Junta Mexida. Como características principais, este tipo de junta tem uma aparência rugosa,
irregular e baça em vez de brilhante, regular e ligeiramente côncava, como uma boa soldadura deve
apresentar. Este tipo de junta não merece confiança, sendo portanto um dos tipos de juntas inaceitáveis
tendo em conta o conceito de Alta Segurança anteriormente apresentado.
Em algumas circunstâncias é extremamente difícil manter uma junta estável durante o seu processo de
arrefecimento. Por exemplo, quando se utiliza o método de “soldadura por refluxo” numa linha de
montagem o movimento do tapete rolante que as transporta as placas deve ser rigorosamente controlado
para evitar este tipo de juntas. Em outros casos, pode ser necessário aplicar pouco calor, para evitar o
estrago de componentes electrónicos altamente sensíveis à temperatura. Deste modo, em ambas as
situações, a solda eutética será a escolha mais indicada visto que passa do estado líquido ao estado sólido,
sem passar pela gama plástica, e não necessita de uma temperatura superior a 183ºC.

ACÇÃO DE MOLHAGEM
Para quem vai soldar pela primeira vez, parece-lhe que a solda não faz mais do que ligar dois metais, como
se fosse uma espécie de cola liquefeita por aquecimento. Mas o que realmente se passa é bem diferente.
Quando se efectua uma soldadura, após atingir o ponto de fusão, a solda líquida e quente ao entrar em
contacto com a superfície de cobre, isenta de impurezas difunde-se sobre a mesma. As moléculas de

- 17 -

Micro-Soldadura

solda e cobre combinam-se, e formando uma nova liga metálica, uma parte de cobre para uma parte de
solda, com características próprias. Esta acção de expulsão das moléculas de ar ou vapor é denominada
molhagem e origina a formação de um elo intermetálico entre as duas partes.
A molhagem dá-se apenas na superfície de cobre que esteja livre de qualquer contaminação e de qualquer
película de óxido formada por exposição ao ar. Deste modo para conseguir uma boa soldadura, devem-se
eliminar totalmente todos os óxidos antes de iniciar o processo de soldadura. Além disso, requer uma
temperatura óptima por parte de todo o conjunto interveniente na operação (ferro, partes a soldar e solda),
isto é, a temperatura de fusão da solda.

A solda líquida expulsa o ar ou vapor em contacto com superfície de cobre e forma uma química com o
cobre.
Muitas vezes, mesmo que a superfície possa parecer limpa do ponto de vista visual quando se vai aplicar a
solda, ainda existe uma fina película de óxido que a cobre. Então, se a solda for aplicada, o resultado será
igual ao de uma gota de água caindo sobre uma superfície oleosa, pois a película de óxido não deixará a
solda aderir perfeitamente à superfície de cobre, impedindo a realização de uma boa molhagem.

A FUNÇÃO DOS ABRASIVOS, SOLVENTES E FLUXOS
De forma indirecta, já ficou explícito anteriormente que soldaduras de alta segurança só são possíveis em
superfícies totalmente limpas. A utilização de solventes e abrasivos para limpar as superfícies a soldar, é
imprescindível a uma boa soldadura, mas na maioria dos casos é insuficiente. Tal facto deve-se aos resíduos
deixados pelos abrasivos, bem como à grande rapidez com que os solventes evaporam quando as
superfícies metálicas são aquecidas, originando películas que impedem uma soldadura eficiente. A fim de
evitar a formação de películas de óxido, torna-se necessário utilizar na soldadura substâncias chamadas
fluxos, cujas principais funções são:
 Desoxidar as superfícies metálicas, através de uma acção química e mantê-las limpas á
temperatura de fusão, garantindo este modo uma boa estabilidade térmica e impedindo a
formação de novos óxidos;
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 Permitir uma melhor molhagem das superfícies que se pretendem soldar;
 Aumentar a condutibilidade térmica, pois esta é uma forma de garantir que as partes a soldar
atinjam a temperatura necessária para se formar uma ligação metálica num curto intervalo de
tempo;
Os fluxos utilizados em electrónica podem ser divididos em duas categorias:
 Base de resina;
 Solúveis em água.
O fluxo solúvel em água tem esta denominação porque os seus resíduos são solúveis em água. Este tipo de
fluxo não será objecto do nosso estudo, visto não serem os indicados para serem utilizados em Electrónica.
Os fluxos à base de resina têm três componentes, o solvente ou veículo, a resina e o activador (Em fluxos
muito suaves não se utiliza o activador). A função do solvente é simplesmente de actuar como veículo para
o fluxo quando este está no estado líquido. O solvente que utilizamos é o álcool isopropílico. A resina é um
produto natural, sólido à temperatura ambiente, que se extrai dos pinheiros. Para reforçar as propriedades
da resina utilizam-se aditivos chamados activadores. A resina é corrosiva à temperatura de fusão da solda,
removendo facilmente os óxidos da superfície metálica. No entanto, a resina quando se encontra no estado
sólido, por exemplo à temperatura ambiente, não é corrosiva e é má condutora, não afectando o
funcionamento do circuito. É devido à acção da resina, de remover os óxidos e de impedir uma nova
oxidação, que permite à soldadura formar um elo intermetálico sem interrupções.
Como vimos após a reacção química de desoxidação, a resina deve criar uma película protectora das
superfícies metálicas limpas que se encontram à temperatura da solda, estabilidade termal. Doutra forma, as
espelhadas superfícies metálicas expostas, facilmente se reoxidariam, aceleradas pelas elevadas
temperaturas de soldadura. Os activadores permitem melhorar a eficácia da resina, tendo uma temperatura
de dissociação abaixo das temperaturas de soldagem. Quando se dissociam, limpam quimicamente as
superfícies oxidadas e à medida que a temperatura se eleva para a temperatura de soldadura parte do
activador decompõe-se e volatiliza-se mas a maior parte recombina-se no arrefecimento, deixando resíduos
inofensivos mas que devem de ser removidos.
No entanto, visto que a resina se decompõe a 285 ºC derivando em depósitos indesejáveis que não se
dissolvem na solda liquefeita e são difíceis de remover. Temos de ter em atenção a temperatura máxima da
ponta do ferro de soldar que utilizamos.
O nível de actividade do fluxo varia conforme o grau de mistura do activador com a resina. Existem três
categorias:
 Resina (R);
 Resina, moderadamente activada (RMA);


Resina activada (RA).

Para situarmos o tipo de fluxo que iremos utilizar na nossa soldadura electrónica manual vamos classificá-la
pela sua origem química, orgânica, à base de resina, e moderadamente activada - RMA. Este composto
(RMA) está definido nas normas militares dos Estados Unidos MILL-F-l4256D, não pela sua composição
química, mas através de especificações eléctricas e químicas das substâncias em presença antes e depois da
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soldadura. Ao fabricante é, portanto, facultada a escolha das substâncias que melhor satisfazem as
especificações desta categoria moderadamente activada. Segundo este conceito, qualquer tipo de activador
pode ser utilizado sendo a sua composição, normalmente, um segredo do fabricante. O resultado final é um
tipo de fluxo cujos resíduos e fumos condensados não são corrosivos, isolantes eléctricos e não absorvem
água. Diversos tipos de solda com núcleos de fluxo são comercializáveis hoje em dia, estando já está
adicionada de origem a quantidade de fluxo necessário para cada tipo de junção. Por exemplo o fluxo
“ERSIN” da firma Multicore é incorporado num fio de 0,7 mm em 5 almas. A figura seguinte mostra três
diferentes núcleos de solda.

Aplicação de vários tipos de solda nucleada com diversas percentagens de solda/fluxo.

Embora os fluxos moderadamente activados sejam muito mais fortes que o produto original (resina não
activada, tipo R), ainda são relativamente fracos. Necessitam de um certo controle das superfícies das partes
a soldar com vista a obter confiança e economia nas soldaduras a executar. Este composto utiliza-se em
larga escala nos computadores, telecomunicações, e aplicações militares.
Além dos fluxos utilizados em electrónica existem diversas variedades de fluxo conforme o tipo de aplicação
e o fim a que se destinam, na soldadura de folhas de metal são utilizados fluxos ácidos assim como em
canalizações de água. A soldadura de prata (que precisa de temperatura muito mais elevada para fundir do
que as de estanho/chumbo) utiliza pasta de bórax. Atenção que os fluxos ácidos nunca devem ser utilizados
em electrónica, e os fluxos activados da família da RA só devem ser utilizados por alguém altamente
especializado.

FERROS E ESTAÇÕES DE SOLDAR
Em qualquer tipo de soldadura, o primeiro requisito além da solda, é o uso de calor. O ferro de soldar
eléctrico, é o processo que iremos utilizar para aplicar o calor. Existem ferros de soldar de diversos
tamanhos, formas e potências, mas basicamente todos são constituídos por três elementos principais:
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 Resistência Eléctrica – esta é responsável pelo aquecimento da ponta. Normalmente feita de fio
de nicrómio, que devido à sua elevada resistividade liberta grande quantidade de calor, P=R×I2;
 Bloco de Aquecimento – actua como reservatório de calor e corresponde à parte de maior
diâmetro do ferro situada ente o punho e a ponta;
 Ponta – é responsável pela transferência de calor para a zona de trabalho;

Elementos básicos de um ferro de soldar.

Por serem os mais baratos, os modelos mais utilizados, são os de Tensão Constante. Nestes, a
temperatura da ponta apenas depende da capacidade de aquecimento da resistência eléctrica, da massa do
bloco e da própria ponta. Neste tipo de ferro, pode ser incorporado um dispositivo que permita a regulação
da tensão aplicada ao ferro, mediante a aplicação em causa. Este procedimento permite prolongar a vida da
ponta do ferro bem como do próprio ferro. Por outro lado, existem ferros de Temperatura Limitada.
Estes, possuem um dispositivo a fim de limitar a temperatura máxima a atingir pela ponta. Assim, a
temperatura deixa de estar apenas dependente da potência do ferro como no caso anterior, passando a
depender das características de um íman permanente que actua como interruptor quando a temperatura da
ponta desce abaixo de um valor predefinido. Na extremidade superior da ponta, existe um material
ferromagnético que atrai o bloco de aquecimento. Esse material foi seleccionado de forma a perder as suas
características magnéticas a uma determinada temperatura, o chamado ponto de Curie. Quando isso
acontece, uma mola de tracção solidária com o bloco desfaz o contacto do bloco com a ponta e desliga o
interruptor, resultando uma temperatura máxima para a ponta. Quando a ponta arrefece a substância
ferromagnética vai recuperando as suas propriedades magnéticas exercendo uma força de atracção ao bloco
(íman permanente), até o atrair vencendo a força contrária da mola.
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Ferro de temperatura limitada.
Os ferros mais sofisticados, são os de Temperatura Controlada. Um sensor associado à ponta e um
sistema de controle de temperatura actuado pelo utilizador, permitem que este último, seleccione a
temperatura desejada em função do tipo de trabalho que está a realizar. Ao actuar sobre a selecção de
temperatura, o utilizador está a actuar indirectamente sobre um sistema de realimentação em circuito
fechado, que controla a energia fornecida à resistência de aquecimento, sendo a alimentação da resistência
estabelecida e interrompida de forma automática de modo a que a temperatura se mantenha no valor pré
seleccionado anteriormente. Como exemplos deste tipo de equipamentos, podemos referir todas as estações
de soldar actualmente comercializadas no mercado, bem como alguns modelos de pistolas de soldar. As
figuras que se seguem mostram dois desses modelos.

Existem mais dois modelos de pistolas para soldar muito vulgar de encontrar. Em ambos os casos o seu
aspecto físico e muito semelhante, apenas diferindo o seu princípio de funcionamento.
No primeiro caso o funcionamento é em tudo igual ao já anteriormente referido, apenas que o controlo de
temperatura é efectuado pelo tempo que o utilizado pressiona o gatilho. Como é evidente, este tipo de
controlo é muito difícil e facilmente poderão ser atingidas temperaturas críticas para a soldadura de
componentes mais sensíveis. Na segunda situação temos uma pistola cujo princípio de funcionamento se
baseia em fenómenos de indução, o que durante o processo de soldadura pode provocar danos irreversíveis
em alguns componentes electrónicos, com particular incidência em circuitos integrados. Ambos os modelos
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que anteriormente foram descritos tem um aspecto como o da figura seguinte, e o seu uso de modo algum
é aconselhado na soldadura de circuitos e componentes electrónicos.

Pistola de soldar por indução

CONTROLE DE CALOR NA JUNÇÃO
Há muitos argumentos prós e contra os vários tipos de ferros de soldar indicados no parágrafo anterior, mas
o controle temperatura da ponta do ferro não é o verdadeiro problema em soldadura.
O problema fundamental é controlar o Ciclo de Calor no trabalho, ou seja, a rapidez de aquecimento do
ponto de trabalho, bem como o tempo que é necessário manter essa temperatura. Este ciclo é regulado por
tantos factores que a temperatura da ponta não é o maior problema. O primeiro factor a ser considerado é a
Massa Térmica Relativa da junção a soldar. Esta massa pode variar muito de soldadura para soldadura
como á mais que evidente. Se considerarmos uma simples pastilha num circuito impresso de face simples,
há relativamente pouca massa, então a pastilha aquece rapidamente. Mas se tivermos um circuito de face
dupla com furos metalizados, teremos mais do dobro da massa. As placas de multicamadas usadas em
circuitos muito complexos, como motherboards de computadores, têm ainda uma massa maior, que
aumenta com o número de camadas impressas.
A massa térmica do perno do componente pode variar muito, visto existirem pernos cujas dimensões variam
muito entre si. Por exemplo a massa térmica duma resistência de 1/8 Watt é muito menor do que a de uma
resistência de 10 Watt de dissipação. Além disso, pode haver a necessidade de soldar terminais. Este tipo de
componente, independentemente do seu tipo, apresenta uma massa térmica muito maior que a maioria dos
componentes electrónicos comuns. Ainda de salientar, que se o terminal estiver já ligado a um fio condutor,
a massa térmica aumentará, e será aumentada de novo se forem dois condutores ligados ao mesmo
terminal.
Cada junção tem a sua massa térmica particular e quando esta massa é comparada com a quantidade de
calor que a ponta pode fornecer à massa térmica relativa determina se o tempo e a temperatura necessárias
para executar a operação de soldar. Assim sendo, com uma grande superfície de trabalho e uma pequena
ponta no ferro, o aumento de temperatura será lento. Se invertermos a situação, colocando uma ponta
grande numa pequena massa de trabalho, então o aumento de temperatura no trabalho é muito mais
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rápido, mesmo que a temperatura da ponta seja a mesma. Analisemos a quantidade de calor que a ponta
pode fornecer, considerandos a capacidade própria do ferro e a sua faculdade de manter um certo fluxo de
calor. Os ferros de soldar são essencialmente instrumentos geradores e armazenadores de calor, em que o
reservatório é o bloco e a ponta. A ponta é removível, existindo várias modelos com diferentes medidas e
formas. É como se fosse um “pipeline” que transporta o fluxo de calor para o ponto de trabalho. Para um
trabalho pequeno, uma ponta cónica é a mais aconselhada pois só passa um reduzido fluxo de calor. Para
um trabalho em que é necessário aquecer uma grande massa utiliza-se uma ponta larga.
Se utilizarmos no ferro uma ponta de 3,2 mm em vez de 1,6 mm aumentamos aproximadamente em
quatro vezes a quantidade de calor fornecida por unidade de tempo.
O reservatório de calor é abastecido de calor pela energia térmica obtida na resistência eléctrica, mas
quando é utilizado um ferro com uma ponta de grandes dimensões para aquecer o trabalho, o reservatório
perderá calor (energia) mais depressa do que lhe é fornecido pela resistência eléctrica.
Assim, o volume do reservatório torna-se importante. Um bloco de aquecimento de grande volume poderá
suportar uma maior saída de calor por mais tempo do que um bloco de menores dimensões. A capacidade
do ferro pode ser aumentada utilizando uma resistência eléctrica de aquecimento de maior comprimento, ou
seja aumentando a potência do ferro. Estes dois factores, volume do bloco e potência, associados à
massa térmica da zona a aquecer determinam o tempo de recuperação que o ferro de soldar deve
possuir.
O tempo de recuperação é a quantidade de tempo necessária para a ponta atingir a sua máxima
temperatura, depois de ter sido utilizada numa soldadura, onde foi utilizado parte da energia calorífica
armazenada. Se uma grande quantidade de calor é precisa numa determinada junção, não se pode somente
considerar a temperatura da ponta e a sua configuração, mas também um ferro com uma capacidade
suficiente e que tenha um tempo de recuperação bastante curto. A massa térmica relativa é, portanto o
factor fundamental para controlar o ciclo de calor no ponto de trabalho. Como segundo factor de extrema
importância, são as condições de superfície de junção. Se houver qualquer película de óxido, ou outras
impurezas cobrindo as pastilhas e os pernos existirá uma barreira à propagação do calor. Então, apesar da
ponta do ferro ter a temperatura e a medida correcta, poderá não conseguir fornecer a temperatura
suficiente à junção para fundir a solda. Em soldadura, uma das regras básicas é que não podemos criar uma
boa junção soldada numa superfície que contenha impurezas. Antes de tentar soldar uma junção, a
superfície de trabalho deverá ser totalmente limpa com um solvente como álcool isopropílico com triclorotrifluoretano, ou um spray de limpeza adequado, de modo a retirar qualquer gordura ou película de óleo da
superfície. Então, os óxidos poderão ser removidos através de um abrasivo macio, como um lápis abrasivo.
Todavia, um abrasivo não deve ser utilizado nos pernos dourados, senão a base metálica pode não ser
soldável. Normalmente a forma aconselhável de efectuar a limpeza das superfícies a limpar é iniciar o
processo de limpeza com um abrasivo como uma borracha de tinta ou palha de aço fina e posteriormente
utilizar um solvente para remover as restantes impurezas que ainda se possam encontrar nos corpos a
soldar. Um terceiro factor a considerar é o acoplamento térmico, ou a área de contacto entre a ponta do
ferro e a superfície do trabalho.
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A figura seguinte mostra um corte da ponta de um ferro a tocar um perno cilíndrico. O contacto real dá-se
unicamente no ponto indicado com um “x”, não é mais do que uma pequena linha ao longo do perno. A
área de contacto pode ser substancialmente aumentada pela aplicação de uma pequena quantidade de
solda no ponto de contacto entre a ponta e a peça de trabalho. Esta técnica é conhecida por ponte de
solda, e permite um bom acoplamento térmico e assegura uma rápida transferência de calor ao ponto de
trabalho.

Vista em corte de uma ponta de ferro de soldar a tocar um perno cilíndrico. O ponto “x” indica zona de
contacto. Utilizando uma ponte de solda, à direita, aumenta-se substancialmente a área de contacto e a
velocidade de transferência do calor.
Do descrito anteriormente, poderá agora concluir-se que há muito mais factores, além da temperatura
correcta da ponta do ferro de soldar, a condicionarem a rapidez de aquecimento duma determinada junção.
Realmente, soldar é uma operação complexa, com um certo número de variáveis interdependentes, e o que
a torna tão crítica é o tempo. A regra geral consiste em que nas soldaduras de alta segurança em circuito
impresso, não devemos aplicar calor durante mais de dois segundos. Se uma soldadura demorar
mais tempo poderemos começar a danificar a placa, isolamentos plásticos ou outros corpos sensíveis a
temperaturas elevadas que se encontrem nas proximidades.
Com todos estes factores a considerar, a operação de soldar pode parecer extraordinariamente complexa
para se realizar em tão curto espaço de tempo. Mas há uma solução simples para isso, o indicador do
trabalho. Pode ser definido como os efeitos obtidos no trabalho devido às do executante sobre o mesmo, a
observação dos resultados obtidos que são perceptíveis essencialmente a quatro dos sentidos dos sentidos
humanos, vista, tacto, olfacto e audição. Em termos simples, os indicadores de trabalho são o modo como o
trabalho fala connosco, a maneira como nos diz quais os efeitos que se estão a obter e como controlá-los a
fim de se obter aquilo que realmente queremos.

- 25 -

Micro-Soldadura

Em qualquer tipo de trabalho, somos uma parte dum circuito fechado. Isto começa quando temos qualquer
tipo de acção numa certa operação, então a peça de trabalho reage ao que lhe fizemos, sentimos uma
mudança e então modificamos o modo de actuar para atingirmos o resultado pretendido. É no sentido da
mudança pela vista, tacto, olfacto e gosto onde o indicador de trabalho surge. A figura seguinte
esquematiza as diferentes etapas do conceito de indicador de trabalho de um modo muito fácil e simples de
entender.

Para soldar e dessoldar, um indicador básico é o reconhecimento da velocidade de aquecimento, ou seja, a
observação da rapidez com que o calor flui para a junção. Na prática, isto significa observar a velocidade
com que a solda se funde, o que não deverá ser superior a dois segundos como anteriormente
mencionado. Este indicador engloba todas as variáveis possíveis para fazer uma soldadura satisfatória com o
mínimo efeito de aquecimento, incluindo a potência do ferro, temperatura da ponta, a limpeza das
superfícies, o acoplamento térmico, e a massa térmica relativa.
Para concluir estas noções, basicamente salienta-se o facto de efectuar uma boa escolha da ponta do ferro a
utilizar. Por outras palavras, se a ponta do ferro for demasiado grande para o trabalho, e demasiado quente,
a elevação da temperatura será tão rápida que não é possível controlá-la. Se a ponta do ferro for demasiado
pequena, elevação da temperatura será demasiado lenta, o que provocará uma fusão deformada, irregular,
baça e em alguns casos será mesmo impossível liquefazer a solda. Deste modo a regra geral para se
precaver contra excessos de aquecimento é efectuar a soldadura em períodos de tempo nunca
superiores a dois segundos, significando tal facto, utilizar o ferro o mais quente possível com que se
consiga trabalhar, e retirá-lo imediatamente que a solda esteja liquefeita.
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SELECÇÃO E UTILIZAÇÃO DA PONTA DO FERRO
A finalidade da ponta do ferro de soldar é conduzir o calor do ferro à zona de trabalho, portanto temos que
escolher a forma e a dimensão da ponta conforme o tipo de trabalho que estamos a executar. Além destas
características térmicas, a ponta deve ter uma grande durabilidade para o meio em que foi preparada,
portanto a solda líquida bem como as altas temperaturas a que a mesma esta sujeita não deverão ser
factores de destruição para a mesma.
Antigamente, a maioria das pontas eram feitas de cobre pois este material é um excelente condutor eléctrico
e térmico, possui um elevado índice de calor armazenado por unidade de volume e é de baixo custo.
Infelizmente a liga de solda (especialmente o estanho) ataca o cobre e vai-o dissolvendo quando se solda,
formando-se pequenas saliências nas pontas normalmente designadas por “bocas”. Deste modo havia a
necessidade de limpar as pontas com uma periodicidade muito regular limando-as para a modelar a sua
forma original e correcta. Assim, apesar de baratas, as pontas de cobre duravam relativamente pouco,
embora, o tempo gasto na rectificação as tornasse anti-económicas.
Actualmente, as pontas utilizadas são de cobre revestidas de várias camadas metálicas das quais se
destacam as de ferro e de níquel. pois estes metais resistem aos ataques da solda líquida, apenas
necessitando ocasionalmente uma limpeza da sua superfície. Ao período de vida deste tipo de pontas
também e bem mais longo superior a 400 horas de trabalho, embora o seu preço seja um pouco alto. A
figura seguinte mostra um tipo de ponta que não e exactamente a descrita anteriormente mas a data serve
apara ilustrar a ideia anteriormente transcrita.

Diagrama de uma ponta de ferro de soldar. Repare-se nas duas zonas ampliadas 10 vezes.
Existem vários cuidados a ter em conta relativamente a ponta aquando de uma acção de soldadura, entre
eles destacam-se:
 Verificar sempre se a ponta estabelece um bom contacto térmico com o bloco de aquecimento onde
a mesma é inserida;
 Garantir um bom aperto da mesma através do seu mecanismo de fixação;
 Ao final de um dia de trabalho ou como uma periodicidade assídua, a mesma deve ser retirada e
limpo todo o seu corpo em conjunto com o bloco de aquecimento afim de remover os óxidos ai
criados;
 Uma fina e espelhada superfície de solda deve ser mantida na parte frontal da ponta para assegurar
uma boa transferência de calor e impedir a formação de óxidos;
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 Como já foi referido anteriormente, as pontas de cobre que por vezes ainda são utilizadas, devem
ser rectificadas com uma lima macia, sendo de seguida estanhadas, como descrito na operação
anterior. De salientar que neste caso particular, toda ela deve ser coberta por uma película de
estanho;
 Para complementar as duas acções anteriores, após estanhadas as pontas deverão ser limpas com
recurso a uma escova ou esponja celulósica descontaminadas de modo a retirar os resíduos de fluxo
e óxidos nela depositados originados pelas acções de estanhagem;
 As pontas revestidas a ferro e níquel são limpas enquanto frias recorrendo a uma lixa de agua, até a
superfície estar brilhante. Depois da limpeza, o ferro é aquecido e seguem-se os procedimentos
indicados para acção de estanhagem;
 Antes de iniciar o uso de um ferro de soldar, a ponta deve ser limpa, primeiro esfregando
suavemente uma escova não contaminada, (isto retirará qualquer resíduo de solda que esteja na
ponta) depois, deverá tocar-se rapidamente, e duma forma ligeira, numa esponja celulósica
molhada, que retirará completamente os óxidos que tenham ficado. Quando não está a ser utilizado,
o ferro deve estar pousado no seu suporte próprio, com a ponta limpa e coberta com uma
pequena quantidade de solda.
 Para executar a acção de soldar propriamente dita, a ponta do ferro deve ser aplicada à maior
quantidade de massa da junta a ser soldada. É também aconselhável, que a ponta estabeleça a
maior área possível de contacto com a zona maior da junção e um menor contacto em zonas de
menor massa. Assim será possível um rápido aumento de temperatura nas partes a serem soldadas
sem atingir valores demasiados altos. A solda fundida caminha sempre da zona mais fria para a mais
quente.

Antes da solda ser aplicada na junta, deve-se deixar aquecer as superfícies até atingirem uma temperatura
acima do ponto de fusão da solda.

Nunca fundir a solda junto à ponta e deixá-la fluir para uma superfície com uma temperatura inferior à do
ponto de fusão da solda. A solda aplicada numa superfície limpa, com a quantidade correcta de fluxo
devidamente aquecida fundir-se-á e fluirá sem ser necessário um contacto directo com a fonte de calor,
obtendo-se uma superfície lisa, ligeiramente côncava, uma camada fina de solda que acaba em margens
suaves, como é visível pela figura anterior. Soldaduras mal feitas, apresentarão uma configuração irregular
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com altos e baixos e apresentam uma concavidade incorrecta. Para soldaduras correctas, é necessário que
as partes a serem soldadas se mantenham rigidamente no lugar até a temperatura da solda descer à fase
sólida.
Aplique sempre a solda na parte superior da junção de forma a ser a superfície de trabalho a fundir a solda
e não o ferro, e para que a gravidade ajude a solda a fluir. A selecção duma solda com o diâmetro
apropriado ajudará a controlar a quantidade de solda a ser aplicada na junta, isto é, um diâmetro pequeno
para uma junta pequena, um diâmetro maior para uma junta de maiores dimensões.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS A TER COM AS ESTAÇÕES OU FERROS
Não cuidar dos ferros de soldar, além de dificultar a acção do operador, aumenta as possibilidades de uma
má ligação, diminui a preservação dos equipamentos utilizados e em alguns casos mesmo poderão originar
situações menos agradáveis, como pequenos acidentes de trabalho. As sugestões que se seguem ajudarão
a prolongar a sua vida útil e a obter os máximos benefícios da ferramenta.
 Em nenhum caso deixar aquecer o ferro sem a ponta inserida no cano ou na rosca, caso contrário
haverá um sobre-aquecimento, diminuindo-lhe o tempo de vida e aumentando a oxidação do bloco
de aquecimento;
 Quando um ferro novo é aquecido pela primeira vez, molha-se a ponta com fluxo líquido activo ou
estanha-se num pote de solda. Se não existir um pote de solda, pode ser utilizada solda nucleada
para estanhar a ponta. A solda deve ser aplicada logo que a ponta esteja quente para fundir a liga.
Quando o ferro está a arrefecer, a ponta deve ser limpa e bem molhada com muita solda. Esta
preparação, permitirá um reaquecimento simples;
 Quando o ferro é reaquecido, a ponta deve ser tratada como fosse nova a não ser que fosse
arrefecida como se indicou anteriormente. Se não o fizermos, a ponta usada não aceita estanhagem
e terá de se usar o fluxo ácido com papel de esmeris para retirar os óxidos do ferro. Os
procedimentos de estanhagem indicados em anteriormente podem ser seguidos;
 Estando o ferro ligado e durante longos períodos de inactividade, deve-se colocar na ponta mais
solda para impedir a desmolhagem que ocorrerá na ponta a altas temperaturas quando a solda
oxida no ar e deixa de proteger o ferro. Uma vez o ferro oxidado, nem o fluxo tipo RA o consegue
estanhar;
 Independentemente do que os fabricantes afirmam, o ferro nunca deverá sofrer uma pancada,
mesmo para remover os óxidos queimados. Para limpar a ponta, primeiro passa-se por uma escova
não contaminada, para retirar o fluxo deteriorado e a solda queimada; depois passa-se por uma
esponja de celulose molhada para retirar os óxidos. Deve-se ter cuidado para não esfregar a ponta,
porque o ferro oxida-se se toda a solda for retirada;
 Quando arrefece, a ponta deve ser retirada do cano e o buraco limpo com o recurso a um
escovilhão de aço. Nunca se deve deixar a ponta num ferro frio para se impedir a acumulação de
óxidos entre o bloco, a ponta e o parafuso de aperto;
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 Se um ferro se estragar, ou um elemento arder, o ferro não fica inutilizado para sempre, só as
partes defeituosas precisam ser substituídas. Para substituir uma parte defeituosa de um ferro devese consultar as instruções do fabricante.
 Uma boa soldadura manual consiste em, dado os materiais correctos (solda nucleada), as partes a
soldar, e junções bem projectadas, o operador conseguir completar a operação de soldar no tempo
crítico de 21/4 s. O tempo crítico é definido como o tempo em que a solda está liquefeita no estado
plástico.

Algumas montagens específicas podem necessitar de instruções adicionais. Qualquer método é aceitável
desde que permita ao operador soldar a montagem no tempo admissível de 21/4 s. A experiência indicanos que a temperatura das pontas dada na tabela seguinte produz os melhores resultados, sem riscos de
danificar o trabalho. Note que a tabela é específica para ligas eutéticas ou quase eutéticas e que a
utilização de um ferro de soldar com a temperatura controlada permite temperaturas da ponta mais baixas.

Tipo de Trabalho

Temperatura ºC

Micro-circuito em filme

28011 ºC

Circuito Impresso flexível

30014 ºC

Fio de cobre fino

3908 ºC

Circuito impresso multicamadas *

43511 ºC

Circuito impresso *

43522 ºC

Terminais

43028 ºC

Nota:
Nas situações assinaladas por um asterisco, se estiver a usar ferros de temperatura controlada,
deve subtrair 55 ºC.
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REMOÇÃO DE FLUXO E IMPUREZAS
Depois de executarmos a soldadura, o fluxo deve ser removido da cada ligação soldada limpando com
solvente, aguardando posteriormente a evaporação deste último. A montagem completa deve estar
totalmente limpa de fluxo e de resíduos de agentes de limpeza. Mantenha sempre que possível os
recipientes do solvente e de fluxo tapados. Recentes estudos em circuitos impressos de alta segurança
realçam a importância vital da limpeza dos circuitos electrónicos devido ao perigo de corrosão. Mas
estudemos o que de verdade significa corrosão e porque é indesejável. Sabemos, por exemplo, que a
corrosão pode alterar os condutores (pistas condutoras) aumentando a sua resistência eléctrica, o que é
indesejável. Pode, também, formar uma interrupção física dos condutores por os ter tornado frágeis.
Os próprios produtos corrosivos podem provocar correntes de fuga. E as correntes de fuga são um grande
inconveniente, porque não são constantes pois, a humidade do meio ambiente causa variações e por vezes
até fugas intermitentes. Esta avaria é muito difícil de detectar na reparação do circuito. Os produtos
corrosivos podem também, contaminar todo o sistema na forma de depósitos não condutores nos contactos
mecânicos, na superfície dos relés, etc. A corrosão é, em suma, um problema, mas é importante recordar
que a corrosão não é só causada pelos fluxos, existem outras fontes como por exemplo a transpiração
humana.

PONTOS CHAVE PARA UMA BOA SOLDADURA
Seguidamente apresentam-se um conjunto de regras básicas a ter presentes antes de iniciar qualquer
trabalho de micro-soldadura. De salientar que os pontos aqui apresentados apenas se referem a acção de
soldadura propriamente dita. O Anexo A apresenta um conjunto de regras mais completo que este e de
modo algum estas deverão ser esquecidas. Assim sendo sugere-se a sua consulta como complemento aos
tópicos seguintes.
 Antes de começar uma acção de soldadura, deve-se certificar de que as superfícies a soldar se
encontram completamente isentas de qualquer tipo de impurezas, ou seja, muito bem limpas;
 Quando tocar na zona de trabalho, com o ferro, tente que o contacto da parte de maior massa se
faça com a parte mais larga da ponta;
 Logo que estabeleça o contacto da ponta com o trabalho, faça uma ponte de solda, por forma a
permitir uma maior transferência de calor para a junção. Para tal, derrete-se a solda nucleada no
intervalo do contacto entre a ponta do ferro e a junção. Assim, a superfície de contacto aumenta e
permite uma maior transferência de calor e uma molhagem mais eficiente;
 Quando a solda nucleada começa a fundir, contorne a junção se ela não o fizer automaticamente;
 Retire a solda depois de adicionar o metal necessário à junção;
 A seguir, retire o ferro, mas só depois da solda atingir o contorno desejado;
 Deixe a solda arrefecer sem movimentos dos corpos a unir. Deste modo impede-se a formação de
juntas mexidas.
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 Nunca sopre, com a intenção de forçar o arrefecimento da junção. Deve permitir sempre um
arrefecimento natural da soldadura;
 Aplique sempre o calor no lado oposto ao isolamento e aos componentes sensíveis ao calor;
 Não funda a solda na ponta do ferro, transportando-a depois para o trabalho;
 Não puxe ou empurre a junta de solda para inspecção.
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SOLDADURA DE TERMINAIS
Os terminais desempenham um papel fundamentar em circuitos electrónicos. Através deles conseguimos
componentes, ligar diferentes circuitos, etc… Como é de esperar, existe actualmente um enorme número de
modelos de terminais cada um deles com as suas particularidades de aplicação e diferentes exigências
quanto ao modo como são trabalhados na prática. Ao longo deste capítulo, iremos estudar quatro tipos de
terminais diferentes que servirão para aperfeiçoar a soldadura neste tipo de componentes. De salientar que
na prática da electrónica actual alguns destes terminais já estão a cair em desuso, no entanto o seu valor
pedagógico não se encontra ultrapassado.

DESCARNAR O FIO
O primeiro requisito para efectuar a soldadura de terminais, é a existência de um segundo corpo ao qual o
possamos unir. Esse corpo pode ser do mais variado tipo, mas a maior parte das vezes é um fio condutor. É
esse o exemplo que iremos usar ao longo deste curso. Então o primeiro passo a efectuar para que seja
possível a soldadura de um terminal é proceder ao descarnamento do fio, ou seja retirar a sua bainha
isoladora de modo a que possamos aceder a alma do condutor. Os processos utilizados para descarnar um
fio condutor poderão ser vários de entre os quais de destacam:


Recurso a um canivete ou bisturi (este método não é aconselhável a inexperientes);



Descarnador mecânico;



Descarnador térmico;



Processo químico;

No processo mecânico que é o que iremos utilizar ao longo deste curso, faz-se uso de um alicate
descarnador como o já apresentado anteriormente e novamente referenciado na figura seguinte. A
primeira etapa nesta tarefa consiste em determinar o comprimento de fio que pretendemos descarnar
ajustando o batente do alicate descarnador. De seguida coloca-se o condutor na ranhura de corte
correspondente a sua secção e pressionam-se as pegas do alicate. Após tal, o fio deve surgir
imediatamente descarnado, pronto para a próxima etapa.
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Descarnadores mecânicos

As figuras que se seguem apresentam mais dois tipos de alicates descarnadores embora o uso destes
modelos não seja aconselhado pois existe uma maior possibilidade de ferir os condutores a descarnar. A
sua designação é de alicates descarnadores em V, pois ranhura de corte do isolamento apresenta um
entalhe em V.

Descarnadores em V

Muitas vezes as ranhuras em forma de V não coincidem com a forma de um fio redondo e por isso
normalmente fere o fio condutor. De igual modo, quando se utiliza o canivete para cortar o isolamento,
tem que se proceder com grande cuidado, para não diminuir o diâmetro de fio condutor, especialmente
no multifilar. No processo mecânico correcto utiliza-se um alicate ou uma pinça descamisadora calibrada
para o diâmetro do fio que se pretende estanhar. No processo térmico, o isolamento é retirado ou por
um jacto de ar quente, ou utilizando o descarnador térmico como se apresenta na figura seguinte.
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Descarnador térmico

Esta ferramenta tem um par de pontas em lâmina que derretem o isolamento na linha de contacto.
Normalmente é utilizada em isolamentos de poliuretano, teflon e verniz. Começa-se por ajustar o bloco de
encosto, fixando-o para o comprimento desejado. Depois o descamisador térmico é ligado à fonte de
energia e a temperatura é regulada para o tipo de isolamento do fio, alta para teflon, baixa para PVC. Um
interruptor de pé controla o aquecimento das pontas e permite ao operador regular o tempo de
aquecimento. Na prática, inserimos o fio entre as pontas e apertamos ligeiramente, depois prime-se o pedal,
o aquecimento começa a derreter o isolamento e então rodamos o fio dando-se uma penetração das pontas
no isolamento. Esta rotação deve ser sempre feita no sentido, do enrolamento dos fios, com a finalidade de
os manter juntos. Logo que as pontas do descamisador atingem o cobre, desligamos o interruptor,
continuamos a rodar, puxando o isolamento. A vantagem do descamisador térmico é a de reduzir as
possibilidades de ferir o fio, utilizando as mesmas pontas para diversos diâmetros.
Alguns tipos de isolamento, normalmente utilizados pela sua resistência às substâncias abrasivas, podem-se
remover utilizando soluções químicas. Estas soluções são normalmente corrosivas e portanto deve-se lavar e
limpar bem o fio após a sua utilização. Utiliza-se este processo, por exemplo, em revestimentos a verniz
como o fio do transformador.

ESTANHAGEM DO FIO
Na prática existem vários métodos para estanhar condutores. O aqui descrito é um dos melhores mas na
prática não será exactamente o que vamos usar, pois não possuímos em laboratório todo o material
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necessário para tal. Este método faz uso de uma pinça anti-chupa que permite salvaguardar o isolamento de
sobre aquecimentos como também evita que a solda se permeie pela alma do condutor tornando-o inflexível
para além do isolamento.

Estanhagem de condutrores fazendo uso de uma pinca anti-chupa.

A ponta do ferro coloca-se a cerca de 3/4 da extremidade do fio, faz-se uma ponte de solda e passa-se ao
longo do fio, primeiro em direcção ao isolamento e depois em direcção à extremidade. Se a pinça anti-chupa
não for utilizada, que é o nosso caso, devemos inclinar ligeiramente a ponta do fio de forma a drenar o
excesso de solda; procedendo desta forma a solda não passará para debaixo do isolamento. Os condutores
multifilares devem ficar estanhados em toda a extensão do fio que venha a ficar em contacto com a zona da
soldadura. A solda não deve encobrir a textura do multifilar assim como não deve subir para a zona com
isolamento. Se necessário podemos utilizar fluxo adicional, mas devemos aplicá-lo de forma a não fluir
também, para a zona com isolamento. O excesso de fluxo deve ser retirado com o solvente de limpeza, mas
deve-se evitar a entrada de solvente no isolamento, posicionando o fio correctamente de forma à força
gravidade dificultar a entrada do solvente no isolamento. A figura seguinte mostra um fio condutor nas
diferentes etapas do processo de estanhagem.

Fio condutor nas diferentes etapas de estanhagem.
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FOLGA SEM ISOLAMENTO
Na soldadura de fios a terminais, deve existir um intervalo sem isolamento para evitar que este derreta na
soldadura contaminando a junção. Em equipamentos sujeitos a choques e vibrações, a folga sem isolamento
facilita a inspecção de rupturas no fio junto à soldadura, assim como possibilita uma zona de inspecção para
determinar se houve alguma torção no fio.
Consideramos a folga sem isolamento, o intervalo entre o inicio do isolamento e a borda do terminal. Este
intervalo nunca deve ser menor que duas vezes o diâmetro do fio incluindo o isolamento e nunca maior do
que três diâmetros. Em nenhum caso deve existir um curto-circuito na zona de folga entre condutores
adjacentes. No caso de diversos fios paralelos ligarem ao mesmo terminal, as folgas não têm de ser iguais
se os diâmetros dos fios forem diferentes.

PROCEDIMENTOS PARA SOLDADURA
Apesar de as considerações aqui efectuadas não serem muito diferentes das já referidas anteriormente, irão
ser referidas mais uma vez as etapas consideradas fundamentais neste tipo de soldadura. Claro que cada
terminar terá os seus requisitos fundamentais que na altura serão referidos oportunamente. Assim sendo,
elaborou-se de seguida apenas um conjunto de procedimentos genéricos a não esquecer numa acção deste
tipo. Então o utilizador deverá começar por:
 Aplicar o ferro é no ponto de maior massa térmica;
 Efectuar uma ponte de solda entre a ponta do ferro e o ponto de trabalho de modo a aumentar o
acoplamento térmico;
 A solda é aplicada no ponto oposto ao do contacto do ferro;
 O terminal é “pincelado” com uma ligeira passagem de solda em locais onde esta esteja em défice;
 A solda é retirada;
 O ferro é retirado fazendo um pequeno movimento da ponta para a frente;
Nota:
Quando se soldam fios multifilares, algumas especificações podem exigir a utilização de pinças ou
crocodilos dissipadores para evitar que a solda seja chupada para dentro do isolamento.

INSPECÇÃO FINAL
Depois da solda ter solidificado e arrefecido, a junta deverá ser completamente limpa com solvente de forma
a remover-se todo o fluxo e impurezas antes da inspecção. A aparência de uma junta correcta é brilhante e
luzente, com a solda espalhada suavemente, mostrando uma boa acção de molhagem em todos os
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elementos da junta. Não há pequenos saliências, depressões acentuadas ou poros na superfície da solda,
assim como nenhuns vestígios de bolsas de fluxo. A superfície lateral da junta é denominada frisa, e numa
boa soldadura o friso é sempre ligeiramente côncavo, com uma boa aderência da solda quer ao fio
quer ao terminal. Em soldadura, uma regra básica a respeitar é “soldar para inspeccionar”. Isto quer
dizer que quando se acaba de soldar, nós, ainda conseguimos observar as linhas exteriores dos filamentos
do condutor. Note-se que o contorno inferior do fio vê-se claramente e a extremidade do fio não vai além
das dimensões do terminal, se o terminal tiver mais do que um fio cada um deve estar ligado,
independentemente, ao terminal.
Outro aspecto importante a ter em conta quando da inspecção, prende-se com a quantidade de solda
aplicada. Se a junta tiver menos que o mínimo apresentado, a força mecânica da junta será de pouca
confiança. Se tiver demais, o relevo no exterior do fio fica coberto de solda, e não conseguiremos analisar as
verdadeiras condições da junta.

SOLDADURA DE TERMINAIS TIPO COPO
O terminal em copo é um cilindro oco dentro do qual o perno é inserido e então soldado sem existir mais
nenhuma acção mecânica. Na soldadura deste tipo de terminal o truque é usar a quantidade exacta de
solda, e não em excesso, para evitar que a solda saia do copo quer por cima quer por baixo.
O método recomendado, utiliza uma solda “pré-formada”, que é descrito nos parágrafos seguintes e
complementado através das respectivas imagens.
Estanha-se o fio e introduz-se no terminal para medir o comprimento necessário, corta-se de forma a ter o
intervalo sem isolamento, correcto, de um a dois diâmetro do fio.

Seguidamente uma pequena quantidade de solda de 0,8 mm é bem entrelaçada para fazer a pré–forma, é
introduzida no copo e cortada rente.
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Encosta-se a ponta do ferro à parte superior do terminal e espera-se pelo inicio da fusão da solda. Verificase se o terminal, já têm a solda necessária para obtermos uma junção correcta, se não adiciona-se mais.

Enquanto se mantém o terminal à temperatura de soldadura introduz-se o fio previamente estanhado,
mantendo-o encostado à parte traseira do terminal, e simultaneamente desliza-se a ponta do ferro para a
base do terminal. Mantemos o aquecimento até todo fluxo estar a borbulhar na superfície mas não se tenha
evaporado, e o fio tenha atingido o fundo da cavidade. Qualquer excesso de solda deve ser retirado do
terminal de forma para que na sua superfície externa só exista uma fina película de solda.
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O resultado final desta acção é o apresentado na figura seguinte. A junta correcta será a do meio, pois
temos o fio correctamente introduzido no copo, há um intervalo sem isolamento com as dimensões
correctas, 1 a 2 diâmetros do fio, e a superfície da solda está brilhante reluzente. A quantidade de solda é a
correcta, o friso está ligeiramente côncavo e existe uma boa molhagem da superfície, a soldadura não
contém bolsas de fluxo ou bolhas de gás, e não se babou quer por cima quer pelos lados.
A junta do lado esquerdo, embora aceitável, tem só a mínima quantidade de solda necessária. A solda “préformada” utilizada não era a quantidade certa. A mesma situação pode ocorrer quando o fio não é
suficientemente estanhado absorvendo parte da solda. A junta mais à direita está também aceitável mas
tem o máximo de solda permitida. Os frisos já não são côncavos, e a solda encontra-se quase a sair do
copo.

Soldar os terminais em copo dentro de fichas é muitas vezes difícil porque o espaço de trabalho é muito
pequeno. Pode também haver pouco espaço em torno do terminal, e o aquecimento do ferro pode queimar
ou derreter os isolamentos dos fios em volta.
Perante este cenário, uma pinça de eléctrodos pode ser muito útil. Esta ferramenta tem um par de
eléctrodos que apertam o copo e deixam a corrente passar através dele. A resistência eléctrica do terminal
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cria uma potência de dissipação suficiente para fornecer o aquecimento necessário para que a solda funda.
Os eléctrodos devem manter-se limpos e livres de fluxo. Para isso deve-se utilizar uma lixa de água. A
vantagem desta ferramenta é que os eléctrodos são colocados frios no terminal e assim não há perigo de
aquecer uma zona errada. Então o copo com a solda, já no interior, é apertado, ap1ica-se a energia
premindo o pedal, e o fio é inserido logo que a solda derreta. A energia é então desligada, antes de se retirar os e1éctrodos do terminal. Isto impede a formação de um arco que poderia danificar a douragem.

A figura anterior ilustra o uso de uma pinça de eléctrodos na soldadura dos terminais de uma ficha.

SOLDADURA DE TERMINAIS TIPO TORRE
Os terminais tipo torre apesar de actualmente pouca aplicação prática terem, n deixam de ser um bom
exercício pedagógico num curso de soldadura, pois além da soldadura requerem que o executante aprenda
a fazer olhais para efectuar a ligação entre o fio e o terminal.
Deste modo, após o fio condutor se encontrar devidamente estanhado como descrito anteriormente
procede-se a realização do olhal. Começa-se por definir a distância que deveremos deixar do isolamento e
inicia-se o trabalho do fio fazendo uso de um alicate de pontas redondas. Este processo requer muita
paciência pois quem o executa pela primeira vez dificilmente consegue um olhal perfeito. A curvatura do
olhal irá variar de acordo a especificação do trabalho a efectuar. Como é visível na figura seguinte, poderão
ser realizados olhais com várias curvaturas.
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Quando se necessita de ligar entre si três ou mais terminais em linha, utilizamos um único fio que envolve
os terminais médios a 360 e os liga aos seus adjacentes do mesmo modo. Só nos primeiro e último
terminais da série é que se respeita a regra dos 180 270 como se pode observar pela figura seguinte.

Quando ligamos um único fio ao terminal, deveremos colocá-lo na base do terminal. Desta forma a tensão
mecânica desenvolvida, será transmitida à placa de circuito impresso e não ao terminal, garantindo uma
maior resistência mecânica de todo o conjunto. Quando existe a necessidade de ligar dois ou mais
condutores ao mesmo terminal devem ser posicionados como se indica na figura seguinte.

Ambos os fios entram na mesma direcção e envolvem o terminal no mesmo sentido. Deverão estar
colocados de forma que os isolamentos se toquem, um por cima do outro, mantendo a correcta folga sem
isolamento. Se existirem diversos fios ou pernos ligados aos terminais, todos devem ter as curvaturas
paralelas à base e não deve existir sobreposição de fios.
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SOLDADURA DE TERMINAIS TIPO BIFURCADOS
Mais uma vez estamos perante um tipo de terminal que raramente se usa, no entanto o que foi afirmado
relativamente aos terminais tipo Torre, também continua ser válido neste caso. A ordem de preferência é a
seguinte:
O fio ou perno do componente deve atravessar a ranhura do terminal e envolver uma das bifurcações do
terminal como se pode observar na figura seguinte. O fio ou o perno deve-se manter em contacto com a
bifurcação do terminal em toda a curvatura (90 ou 180 graus) e com a base do terminal. As curvaturas a
180 executam-se em fios de pequeno diâmetro quando é necessário reforçar a ligação mecânica durante a
soldadura e existe bastante espaço entre terminais adjacentes.

A soldadura de dois ou mais fios deve respeitar as seguintes condições:
 Não existir sobreposição de fios;
 O espaço entre fios e entre o fio e a base do terminal deve ser mínimo, de acordo com o diâmetro
do fio isolado;
 As curvaturas dos fios têm sentidos alternados.
Outra forma possível de ligar este terminal e pelo seu orifício de fundo localizado na base do mesmo. Neste
caso o condutor entra pela base do terminal e é curvado a 90º graus ou a 180º graus, mantendo-se em
contacto com o terminal conforme se indica na figura que se segue.
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Abordando mais uma possibilidade diferente para ligar este tipo de terminal, temos a ligação do condutor
pela parte superior do terminal. O condutor deve ser colocado entre as duas bifurcações de forma a ocupar
todo esse espaço. Quando a ranhura do terminal é o dobro do diâmetro do fio, este deve ser dobrado para
facilitar o posicionamento do fio. A figura seguinte ilustra esta possibilidade de ligação.

Os cuidados associados aos procedimentos para este tipo de terminal são diferentes dos anteriores. Assim,
no caso da entrada lateral, deve-se primeiro colocar o condutor para calcular o intervalo sem isolamento
correcto. Faz-se então uma curva de 90º com o auxílio do alicate de pontas chatas, o fio é posicionado e é
cortada a ponta de forma que esta não ultrapasse a área do terminal.
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A sequência na soldadura é indicada na figura anterior. Utiliza-se uma ponta grande no ferro de soldar,
devido a massa metálica do terminal ser relativamente grande e necessitar de uma maior quantidade de
calor, pousa-se na meia lua do terminal e em contacto com o fio. Efectua-se de novo um acoplamento
térmico interligando o terminal, o fio e a ponte e a solda. Com este tipo de terminal, por causa da sua
grande massa, o ferro pode ser retirado antes da solda. N o entanto em terminais bifurcados de menores
massas este procedimento já n é valido. Deve-se retirar o ferro quando a solda esta a fluir e já existe
suficiente calor para executar a junta e cobrir a face do furo do terminal. Este furo não deve ser
completamente cheio de solda mas apenas coberto a sua superfície. Por fim limpa-se a junta. Exemplos de
juntas aceitáveis, com o mínimo e o máximo de solda são indicados na figura seguinte.

SOLDADURA DE TERMINAIS TIPO CAMARÃO
O terminal em tipo camarão foi no passado muito utilizado em relés hermeticamente fechados, podendo
ainda hoje ser encontrado em alguns destes dispositivos. A curvatura do fio deve ser no mínimo de meia
volta, ou seja 180º, e no máximo três quartos de volta ou seja 270º como se pode verificar na figura que se
segue.
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Quando dois condutores se ligam ao terminal, um deve ligar por um lado e o outro pelo oposto. A
extremidade do fio não deve ser mais saliente do que o fio que entra pelo outro lado, assim a manga
isoladora pode ser estendida de forma a cobrir a ligação.
O procedimento para efectuar soldaduras neste tipo de terminal, é apresentado na figura seguinte.Com um
alicate de pontas redondas faz-se uma curva no fio estanhado; depois o fio é posicionado no terminal
conforme se pretender.

Uma maneira de segurar o fio é com um crocodilo e um elástico como se pode ver na figura seguinte. Deste
modo mantém-se sempre o fio esticado enquanto se executa a soldadura.
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Para um melhor controle da quantidade de solda aconselha-se o uso de solda com 0,4 mm de diâmetro ou
de menor diâmetro. De novo a ponte de solda é utilizada para se obter um melhor acoplamento térmico e
com esto tipo de terminal, a solda e o ferro são retirados simultaneamente visto que esta ligação usa muito
pouca quantidade de solda, sendo a massa térmica relativamente pequena.
A junção correcta tem as características que vimos antes, ou seja o friso está ligeiramente côncavo, e a
junta é brilhante e reluzente e existindo uma boa molhagem como se pode verificar na figura seguinte.
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As soldaduras a terminais em olhal como os da figura seguinte, terão normalmente o mesmo aspecto das
soldaduras a terminais em camarão, excepto que este terminal tem um orifício ou furo em vez de um
gancho aberto.

Os fios podem ser ligados lateralmente ou pelo topo do terminal através de uma curva de 90º a 270º. O
orifício pode não ficar cheio com solda mas deverá existir um friso de solda entre o fio e a superfície de
contacto do terminal. A figura seguinte ilustra a ligação deste tipo de terminal.
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SOLDADURA DE COMPONENTES DE TERMINAIS AXIAIS E
RADIAIS
Soldar componentes a um circuito impresso requer bastante cuidado devido a sensibilidade tanto do circuito
como do componente ao aquecimento. A ponta de um ferro de soldar quente pode, rapidamente, deformar
ou levantar as pastilhas e os condutores impressos, se for aplicada durante muito tempo ou com muita
pressão.
Nota:
A espessura média da folha de cobre na placa de circuito impresso é só de 0,035 mm ou de 0,071
mm (1 onça ou 2 onças).
Os técnicos treinados aprendem a ter uma mão muito leve quando soldam. A ponta do ferro nunca deve
fazer pressão na pastilha, apenas apoiar-se nela, devemos aplicar uma pressão idêntica à de um lápis
apoiado na sua ponta.

PREPARAÇÃO DOS TERMINAIS
Os terminais das resistências, díodos e outros componentes de pernos axiais devem ser limpos antes de
serem soldados. Há várias maneiras de os limpar, uma delas é a utilização de um 1ápis de borracha abrasiva
para retirar todos os óxidos densos da superfície dos pernos. As pastilhas da placa também devem ser
limpas fazendo uso de um método similar. Outro processo consiste em utilizarmos a pinça de limpeza de
pernos. Os sais e as gorduras devem ser removidas com solvente antes e depois de utilizar o abrasivo. Os
pernos dourados devem ser limpos só com um pano embebido em solvente, para evitar a remoção da
película dourada e o aparecimento de uma base metálica não soldável. A dobragem dos terminais é então
feita, utilizando ou uma ferramenta especial para dobragem de pernos ou alicates com pontas não estriadas.
Nota:
Alicates com pontas estriadas podem ser utilizados se as pontas forem primeiro cobertas com
manga retráctil ou um material similar para evitar danificar os pernos.
Se utilizar a ferramenta de dobragem dos terminais, esta deverá ser primeiramente ajustada de acordo com
a distância entre os dois furos como se mostra na figura seguinte.
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Então o corpo do componente é colocado entre as ranhuras da ferramenta como mostrado na figura abaixo
e os terminais dobrados um de cada vez. Assim, fica assegurado o encaixe exacto do componente nos furos.
Depois da dobragem e antes de inserir o componente, os terminais são novamente limpos com solvente
para retirar quaisquer sais ou gorduras deixada pelos dedos.

INSERÇÃO DO COMPONENTE NA PLACA
Os componentes devem ser montados na placa de circuito impresso com o corpo do componente do lado
oposto às pistas de circuito impresso, a não ser que se trate de uma placa de dupla face ou que a própria
placa tenha sido concebida excepcionalmente para os componentes serem ligados na face onde se
encontram desenhadas as pistas do circuito impresso.
Os terminais dos componentes, após atravessarem o furo, podem sair a direito ou serem inclinados. Para
um acabamento com a ponta do perno inclinado, os pernos são primeiro meio dobrados e então cortados a
um comprimento igual ao diâmetro da pastilha como é visível na figura que se segue.
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A ponta do perno é premida com uma ferramenta não metálica na direcção da pista, colocando-a centrada
como mostra a figura seguinte.

O procedimento anterior é uma opção de trabalho que por vezes não e muito aconselhada, no entanto não
deixa de aqui ser apresentada. O seu uso tem essencialmente a ver com a facilidade de imobilizar o
componente no local de soldadura. Também existe a opção de deixar o terminal perpendicular ao plano da
placa, e neste caso a dificuldade para o manter imobilizado será maior. No entanto em acções de
dessoldadura esta técnica torna a libertação do componente mais fácil e sem correr o risco de danificar a
própria placa. Neste caso a altura de corte do terminal deverá ser igual ao raio da pastilha.

PROCEDIMENTOS PARA SOLDAR
O primeiro procedimento é trazer a ponta do ferro de soldar limpa, pousá-la num lado do perno e fazer a
ponte de solda. A ponta deve estar em contacto simultaneamente com o perno e a pastilha, pois este
conjunto representa a massa térmica da junta a executar como se ilustra na figura seguinte.
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A solda é aplicada no lado oposto à ponta e depois contorna-se a junta, retirando-se de seguida a solda.
Então o ferro é retirado movendo-o no sentido da ponta do perno, ou seja com um movimento ascendente,
para que este seja totalmente coberto de solda. A figura seguinte mostra alguns exemplos de juntas
aceitáveis.

Repare-se que a superfície da solda é lisa e acompanha o terminal até à ponta, sem buracos nem picos e
sem vestígios de fluxo. O aspecto da superfície é brilhante e luzente e apresenta uma ligeira concavidade
típica, ou seja frisos côncavos.
Na figura seguinte, encontram-se exemplos de junções aceitáveis com os terminais inclinados. De notar a
configuração côncava da soldadura e que o contorno do perno é bem visível debaixo da solda.
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Numa junta com o terminal inclinado, o indicador de trabalho é a forma como a solda acompanha o terminal
do condutor. Se o terminal está muita à vista é sinal de que houve um tempo excessivo de aquecimento
podendo ter-se deteriorado quer a junção quer o componente.

TIPOS DE SOLDADURAS
Depois de uma acção de soldadura, obtemos uma junção soldada que poderá apresentar um conjunto de
características que a permite classificar e consequentemente inferir se o resultado final do trabalho
efectuado é ou não aceitável. Assim sendo, vamos de seguida classificar as junções soldadas mediante eas
suas características.


A JUNTA RESINOSA – O calor aplicado não foi suficiente e ainda existe algum fluxo solidificado
entre o fio e o terminal. Às vezes o fluxo surge à superfície da solda. Uma junta resinosa é todo o
tipo de ligação que contém restos de fluxo.



JUNTAS FRIAS – São causadas por o ferro ter sido retirado demasiado cedo. Neste tipo de junta
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a solda não se liquefez totalmente. Tal como uma gota de água que cai numa superfície acabada de
encerar, a solda apresenta um aspecto de gotas distorcidas e podem aparecer picos. Neste tipo de
junta não se completa a acção de molhagem de forma correcta.


JUNTA MEXIDA - Tem um aspecto granulado e gretado, provocado por um movimento relativo
entre o perno e a pastilha durante a solidificação da solda. Neste tipo de ligação além de um
contacto eléctrico deficiente, a ligação mecânica também está comprometida.

 JUNTA SOBREAQUECIDA - Tem um aspecto baço ou cristalino, áspero e pode apresentar buracos
na superfície. É muitas vezes o resultado de repetidos esforços para reparar uma junta por
reaquecimento, que não se formou correctamente devido à contaminação por impurezas ou à falta
de fluxo.
As figuras seguintes retratam os diferentes tipos de juntas anteriormente apresentados.

INSPECÇÃO DE UMA SOLDADURA
Depois duma junta estar bem limpa, uma boa maneira de a inspeccionar é rodá-la debaixo de uma luz que
lhe incida. Este movimento dirige a luz para qualquer ponto e revelará todas as irregularidades da superfície.
Juntas que tenham sido soldadas sem o auxílio de lentes de aumento, deverão ser inspeccionadas
inicialmente sem este tipo de ajuda, as lupas deverão apenas ser usadas para verificar defeitos óbvios ou
que se suspeitem.
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SOLDADURA DE CIRCUITOS INTEGRADOS DIP
Na maioria das linhas de montagem e na manutenção de equipamentos electrónicos, surgem soldaduras,
em diversos tipos de circuitos integrados, e em placas de dupla face com furo metalizado. Aqui a dificuldade
é assegurarmos que aplicamos a solda necessária para encher o furo e molhar as superfícies do perno, em
ambos os lados da placa. Quando se solda circuitos integrados, o tempo é o nosso factor mais crítico, eles
podem ser facilmente danificados devido ao excesso de calor, sem nos apercebermos desse facto. A única
certeza de termos feito uma soldadura de ALTA SEGURANÇA é executá-la em dois segundos.
Os integrados normalmente utilizados têm um encapsulamento tipo DIP (DUAL INLINE PACK), isto é,
possuem duas filas de pernos planos e paralelos. Se o DIP tiver uma abertura de pernos excessiva o que
extremamente comum, devemos em primeiro lugar dobrá-los um pouco para dentro para que possam ser
introduzidos mais facilmente nos furos. A dobragem faz-se segurando o corpo do DIP com um alicate de
pontas chatas e compridas, ou então pressiona-se cada das fila de pernos numa superfície plana. Deve-se
fazer só a pressão suficiente para se obter a abertura correcta. A figura seguinte mostra essa acção.

Depois de corrigida a posição dos pernos, o DIP é montado do lado dos componentes na placa e seguro
enquanto a placa se vira ao contrário. Então dois pernos em diagonal são dobrados para evitar que o
componente se mova durante a soldadura. A dobragem deve ser feita no sentido exterior ao corpo do
componente. Outro método é utilizar uma mola DIP ou pinça, ferramenta que segura o componente pelos
pernos, aplicando a pressão suficiente de modo que os pernos atravessem os furos sem esforço. Quando a
mola ou a pinça é retirada, os pernos comprimem-se nas paredes dos buracos, suportando o componente na
posição correcta enquanto a placa é virada para se fazer a soldadura manual. Ao longo deste curso não será
utilizada esta técnica. Visto que os pernos do DIP são pequenos, devemos utilizar uma ponta de ferro
pequena (1,6 mm), para uma apropriada dimensão e massa termal relativa. Novamente, a ponta deve ser
aplicada de um lado da junta entre a pastilha e o perno, enquanto a solda é aplicada do lado oposto. Ao
soldarmos uma fila de pernos, devemos alternar a colocação da ponta de forma a nunca soldar,
construtivamente, dais pernos adjacentes. Desta forma o aquecimento pontual nunca será excessivo,
diminuindo-se a possibilidade de levantar o circuito impresso ou estragar o componente. Em furos
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metalizados durante o primeiro segundo ou segundo e meio depois da aplicação da solda, forma-se um
monte de solda na pastilha parecendo que o furo está cheio. Na realidade não está, há apenas solda de um
lado da placa de circuito e por dentro só em parte do furo como se pode constatar pela figura seguinte.

O ferro e a solda devem-se manter na junta até que a bola de solda desça e então se forme um novo monte
mas com os frisos ligeiramente côncavos como a figura seguinte.

O tempo total gasto desde o contacto inicial do ferro na junta até à remoção do ferro pode exceder os dois
segundos devido às diversas características térmicas que a massa deste novo tipo de junta apresenta. No
entanto, em circuitos impressos de dupla face não deve exceder o tempo total de três segundos.
Resultados aceitáveis são apresentados na abaixo. Note-se o aspecto de cada terminal, estão correctamente
molhados e apresentam frisos de solda em ambos os lados da placa. Não têm bolhas de ar, de fluxos ou
buracos onde se possam armazenar impurezas.
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Nota:
O processo é essencialmente o mesmo quando se solda DIP em placas de rnulticamadas. Todavia,
em placas de uma só face o procedimento é análogo ao de soldar componentes de pernas axiais
direitos.

SOLDADURA DE CIRCUITOS INTEGRADOS TO-5
Diversos circuitos integrados têm um encapsulamento similar ao TO-5, embora o seu uso esteja actualmente
em decadência, apenas aparecendo em circuitos mais antigos. Dentro da família deste tipo de cápsula
poderemos encontrar vários tipos de integrados cujo número de terminais varia de caso para caso
dependendo das suas funções e aplicações. Existem também transístores discretos, que utilizam um
encapsulamento idêntico mas com um número de terminais mais reduzidos, normalmente três.
Como o DIP, o encapsulamento tipo TO-5 apresenta um elevado número de terminais para soldar, mas é
necessário prepará-los devidamente antes da montagem de modo que a sua inserção na placa se possa
efectuar sem problemas. A figura seguinte ilustra as diferentes etapas desse processo preparativo.

Uma técnica correcta consiste em começar por “abrir” os pernos com a tampa duma esferográfica de
plástico, depois com um alicate de corte, e enquanto se roda o componente, corta-se cada um dos pernos
de forma a ficar ligeiramente mais pequeno do que o anterior. Junto da ponta de cada perno, dobra-se de
forma a ficar perpendicular à base do encapsulamento, para facilitar a inserção dos pernos nos furos.
Coloca-se primeiro o perno mais comprido, roda-se o componente para alinhar e insere-se um perno de
cada vez. Quando estiverem todos os pernos colocados, são cortados no comprimento correcto para serem
soldados. Finalmente, o ferro e a solda são aplicados na placa, deve-se fornecer a solda necessária para
assegurarmos uma boa molhagem. Quando se retira o ferro do perno o movimento deve ser para cima de
forma à ponta do perno ficar coberta com solda. Resultados correctos são indicados na figura que se segue.
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Quanto aos transístores que usam cápsulas semelhantes a TO-5, a sua fixação na placa é feita de modo em
tudo igual. Os terminais podem atravessar os furos na placa e saírem a direito na face do circuito sendo
soldados com a mesma técnica utilizada no TO-5. Outro método que se utiliza, consiste em colocar um
espaçador por baixo do corpo do transístor, os terminais atravessam o espaçador e só depois é que entram
nos furos da placa. Um terceiro método consiste em dobrar os pernos depois de atravessarem a placa, este
tipo de ligação superficial é conhecido como montagem planar. A figura seguinte ilustra as diferentes
possibilidades anteriormente descritas.
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MÉTODOS DE DESSOLDADURA
A rápida evolução tecnológica da indústria electrónica, bem como a sua progressiva sofisticação, exige da
parte dos técnicos de manutenção uma permanente actualização no que diz respeito ao estudo de novos
dispositivos e processos. Muitas vezes um técnico qualificado e dispondo dos mais modernos variados meios
ao seu redor, consegue diagnosticar uma avaria, mas acaba por deteriorar o circuito aquando da
substituição do componente danificado. Nas lições anteriores aprendeu-se como executar as soldaduras de
alta segurança, a verificar quais as soldaduras incorrectas, mas para poder substituir um componente e
obter um acabamento de alta segurança tem que se conhecer e saber aplicar correctamente vários
métodos de dessoldadura. O técnico deve também, ser capaz de discernir o campo de aplicação de cada um
doa métodos, conhecer as suas limitações de forma a realizar uma intervenção fiável e segura em cada um
dos casos com que se depara.

MÉTODO DE TRANÇA
Neste método, utiliza-se um fio de cobre multifilar ou uma trança embebida em fluxo que se aplica entre a
junta que queremos dessoldar e a ponta do ferro de soldar quente. A combinação de calor, solda fundida e
os espaços de ar entre os fios criam um fenómeno de atracção por capilaridade passando a solda para o
fio. Retirar a solda pelo método da trança é recomendado em juntas superficiais, pois a força da capilaridade
do fio multifilar só consegue vencer a tensão superficial da solda fundida. Igualmente, pode-se aplicar a
circuitos de dupla face sem furos metalizados, pois também só têm que vencer uma tensão superficial.
A forma correcta de aplicar este método consiste em embeber o fio multifilar, ou trança em fluxo,
colocando-a seguidamente sobre a junção. De seguida aplica-se o ferro de soldar por cima de forma que a
fusão da solda seja feita pelo contacto com o fio quente e não devido ao contacto da ponta do ferro como
se pode observar na figura seguinte.
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No caso de juntas de maiores dimensões, é preciso usar trança larga bem como uma maior quantidade de
calor para se poder limpar toda a solda existente na superfície, com um único aquecimento.
Certifique-se que o fio multifilar ou a trança estão embebidos em fluxo e utilize sempre uma nova ponta de
fio ou trança em cada aplicação. Para tal deve cortar a parte que anteriormente foi utilizada e que tem
restos de solda.
Nota:
O método de trança é contra-indicado nas juntas soldadas em furos metalizados, porque a força de
atracção por capilaridade para o furo, na maioria dos casos, é maior do que a força de capilaridade
para a trança. Este facto leva a que fiquem resíduos de solda no interior furo e como consequência
o terminal do componente não fica completamente dessoldado. A figura seguinte ilustra essa
situação.

MÉTODO DO CHUPA-SOLDA MECÂNICO
O método do chupa-solda mecânico, baseia-se no uso de um dispositivo que possui uma bomba de vácuo
manual. Uma simples descompressão do mecanismo gerador de vácuo cria um fluxo de ar ascendente
dentro do dispositivo, que suga a solda para seu interior deixando a superfície limpa. Este dispositivo possui
um embolo e um gatilho que originam o vácuo e a descompressão de uma mola respectivamente, criando
deste modo o fluxo de ar ascendente.
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Mas vejamos mais detalhadamente o funcionamento deste sistema. O utilizador começa por aplicar
simultaneamente a ponta do ferro de soldar e a ponta do chupa-solda na soldadura a trabalhar. Uma vez
liquefeita a solda o gatilho do chupa solda mecânico é pressionado fazendo accionar o embolo que cria uma
corrente de ar ascendente arrastando com ela a solda liquefeita. Como e facilmente perceptível este método
só e aplicável em circuitos com baixa densidade de componentes pois o espaço para operara os dois
dispositivos pode não ser suficiente. A figura seguinte ilustra este procedimento.

No entanto, nos equipamentos electrónicos militares modernos, as juntas são de pequena dimensão e tornase impossível aplicar simultaneamente as pontas do ferro e do chupa-solda. Neste caso, as juntas devem ser
primeiro aquecidas pela ponta do ferro, depois retira-se rapidamente o mesmo e aplica-se a ponta do chupasolda. Esta operação é difícil de executar em tempo real e metodicamente, além disso, existe a possibilidade
de acontecer um descuido de elevar a temperatura da solda a um ponto superior ao ponto de fusão para
compensar o intervalo de tempo necessário à colocação do chupa-solda. Para evitar estas situações, deve-se
fazer um compasso de espera a fim de permitir o arrefecimento da junta a trabalhar, voltando
posteriormente a repetir a acção ate conseguir o efeito desejado. Um pormenor extremamente importante
consiste em garantir que a solda depositada no chupa-solda seja retirada fora da zona de trabalho por forma
a evitar contactos indesejáveis ou curto-circuitos.
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Nota:
Este método nem sempre é aplicado devido ao tipo de junta que existe no furo metalizado. O perno do
componente no furo metalizado fica normalmente ligado às paredes do furo e mesmo que a solda liquefeita
seja retirada por este método, a estanhagem residual do terminal e da parede do furo provocarão uma nova
junta devido à tendência mecânica do perno se encostar à parede do furo. Esta nova junta pode ser
suficientemente resistente e levar à destruição total ou parcial da metalização do furo. Devido a este
inconveniente, o chupa-solda mecânico tem uma utilização limitada a circuitos de face simples e a juntas
superficiais, onde se poderá aplicar simultaneamente as pontas do ferro e do chupa-solda.

MÉTODO DO FERRO CHUPA-SOLDA
Este método, consiste na incorporação de um chupa solda num ferro de soldar, originando uma ferramenta
semelhante a um ferro de soldar só que possui uma ponta tubular aquecida e utiliza um dispositivo de vácuo
como um êmbolo de aspiração ou uma pêra. As aplicações e limitações deste método são idênticas às
referidas no método do chupa-solda mecânico, excepto o facto de utilizar a mesma ponta para aquecer e
retirar a solda, tornando-o acessível a juntas mais pequenas, além de a maioria dos casos serem capazes de
disponibilizar um maior poder de sucução.

MÉTODO DO AQUECE-TIRA
Estes métodos baseiam-se no aquecimento e fusão de juntas individuais ou múltiplas retirando-se o
componente do circuito enquanto a solda estiver liquefeita. Pode-se operar com um ferro de soldar, um
bloco de aquecimento de multiterminais, uma ferramenta que agarra, aquece e puxa simultaneamente,
potes de solda especiais ou máquinas complexas de dessoldar por onda.
Nota:
Estes métodos não são normalmente indicados para componentes de multiterminais, portanto, a sua
utilização deve-se limitar a componentes com dois terminais.

MÉTODO DO FERRO DE SOLDAR OU DO BLOCO DE AQUECIMENTO
Este método foi utilizado durante anos, com sucesso, em componentes de terminais axiais com juntas
soldadas em circuitos de uma só face. Mas quando se aplica a furos metalizados surgem alguns
inconvenientes, nomeadamente resíduos de solda nos furos que têm de se retirar antes do novo
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componente ser colocado. Maiores falhas surgem quando se tenta utilizar este método para retirar
componentes multiterminais de juntas com furo metalizado em placas de multicamadas. Os blocos de
aquecimento podem ser rectangulares, circulares ou com um formato em copo para se adaptarem as
diversas configurações de terminais.

Nota:
O uso de blocos de aquecimento em componentes multiterminais não é indicado. Está provado ser
perigoso e ineficiente na maioria dos casos devido a não ser possível aquecer múltiplos terminais
uniforme e simultaneamente. Como resultado, algumas juntas serão sobre ou sob-aquecidas
causando a deterioração do furo metalizado e/ou o estrago da pastilha.

MÉTODO DA SOLDA EM FUSÃO
Este método utiliza vários modelos de potes de dessoldar ou ondas onde a solda fundida é o veículo para
fundir todas as juntas dos componentes multiterminais simultaneamente, logo que a fusão ocorra, o
componente fica livre na placa.

Nota:
Embora este método seja uma forma aperfeiçoada de aquecer todas as juntas simultaneamente,
apresenta as seguintes deficiências:
 A aplicação duma concentração de calor numa área considerável da placa para fundir todas as
juntas que ligam um componente multiterminais podem criar pontos brancos e/ou empenar a placa
causando estragos, com maiores consequências em placas multicamadas.
 Quando se retira um componente por este método, a solda do pote ou da onda enche os furos
vazios por acção da capilaridade. Isto obrigará a uma operação subsequente para limpar cada um
dos furos antes do novo componente ser instalado. Esta situação pode ser evitada se a substituição
do componente na placa se fizer no mesmo ou noutro ciclo de aquecimento.
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MÉTODO DO AGARRA-AQUECE-PUXA
Este é outro método tipo aquece e tira para componentes multiterminais que utiliza vários tipos de
dispositivos. Têm todos em comum agarrarem, aquecerem e puxarem o componente mas variam na
configuração e na maneira do calor ser conduzido aos terminais dos componentes como se pode observar
na figura seguinte.

Estes dispositivos são normalmente aplicados aos terminais na face dos componentes da placa do
circuito. Quando a solda está fundida, o componente é puxado e retirado da placa. No entanto há que
deixar aqui algumas chamadas de atenção relativamente a este método:
 Alguns destes dispositivos não funcionam em circuitos com grandes densidades de DIP’s por falta de
espaço, nem podem ser utilizados em componentes montados com terminais inclinados sem se
primeiro endireitar cada perno;
 O revestimento na placa impede a distribuição uniforme de calor. Portanto, este método fica limitado
a placas não revestidas, ou então é preciso retirar todo o revestimento das zonas a dessoldar;
 A aplicação duma tensão sobre o circuito antes da solda estar completamente fundida pode levantar
pastilhas ou pistas, pois o calor enfraquece muito a aderência do cobre ao substrato;
 Como na maioria dos métodos do aquece-tira, há resíduos de solda que permanecem nos furos
metalizados devendo ser retirados numa operação subsequente de aquecimento, normalmente por
trança. Esta limpeza torna-se difícil, porque o perno que é o principal caminho para transferir o calor
para dentro do furo foi retirado;
 Sem o perno, a aplicação de um aquecimento para retirar a solda residual do furo é crítica pois o
único caminho para fundir a solda residual é a pastilha cuja espessura e de 0.035mm a 0.070 mm e
as finas paredes do furo com 0.0125mm a 0.025mm de espessura, que se podem deteriorar
facilmente devido ao calor;
 O contacto uniforme entre os aquecedores das multijuntas e as juntas soldadas, pode ser difícil de
obter, resultando um aquecimento desigual, o que provoca vários tipos de estragos por
aquecimento.
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MÉTODO DO AQUECE-SACODE
O método do aquece-sacode consiste em fundir a solda liquefeita da junta sacudindo-a posteriormente de
forma segura. Nalguns casos, a acção de sacudir pode incluir dar leves pancadas com a placa de circuito
impresso numa superfície de forma a retirar a solda líquida.
Nota:
Neste método não é possível controlar a saída da solda liquefeita sendo pessoalmente perigosa e
pode originar curto-circuitos ou outras deficiências operacionais. O bater com a placa de circuito
impresso para retirar a solda líquida é uma prática inaceitável que nunca deve ser utilizada.

MÉTODOS COM O EXTRACTOR DE SOLDA
Este método obriga a um controle combinado de calor, pressão, vácuo, fluxo de ar e manuseamento, mas
permitem remover qualquer tipo de junta soldada.
O extractor de solda é um dispositivo coaxial eléctrico, com uma configuração semelhante à de um ferro de
soldar. Compreende uma ponta furada tubular, uma zona de aquecimento, um tubo de passagem e uma
câmara colectora localizada dentro do punho que capta e solidifica os restos de solda e dos terminais. Este
dispositivo está ligado a uma fonte de alimentação que permite o controle do vácuo/pressão e fornece a
energia eléctrica. A figura seguinte ilustra um destes dispositivos.

As principais vantagens desta ferramenta são o seu fácil manuseamento e o facto de ser totalmente
controlada pelo utilizador. Basicamente tem três modos de funcionamento:
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 Calor e vácuo;
 Calor e pressão;
 Jacto de ar quente;

A fonte de alimentação permite um controle variável sobre o nível de pressão e vácuo assim como a
temperatura na ponta tubular.
O extractor de solda admite várias medidas de pontas tubulares. Estas são intermutáveis para satisfazerem
às diversas configurações das juntas, e têm as seguintes funções:
 É o meio de aquecer a junta para fundir a solda nos funcionamentos de pressão e a vácuo;
 É por onde primeiro passa a solda fundida quando é aspirada no funcionamento a vácuo;
 Dá a orientação ao jacto no funcionamento a jacto de ar quente;
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ANEXOS
ANEXO A – PROCEDIMENTOS PARA UMA BOA SOLDADURA
No seguimento deste anexo, apresentam-se de forma sequencial um conjunto de acções que enumeram os
procedimentos a respeitar, de modo a obter uma soldadura fiável do ponto de vista eléctrico e mecânico.
Deste modo deve-se começar com uma:
 Familiarização com o local de trabalho e meios existentes:
 Verificar a presença de todo o material que este disponibiliza a fim de definir uma estratégia de
trabalho;
 Proceder à sua organização e ordená-lo se assim se entender, de modo a facilitar toda a acção
a ser executada;
 Seleccionar o tipo de solda a usar;
 Seleccionar o tipo de ferro a usar;
 Seleccionar o tipo de ponta a usar no ferro;
 Seleccionar a temperatura a aplicar de acordo com o ferro, a ponta e o trabalho;
 Preparar os componentes, (Limpar e dobrar);
 Limpar as superfícies a soldar com abrasivo;
 Retirar os resíduos do abrasivo fazendo uso de solvente;
 Colocar os componentes nos locais de soldadura (Aqui deve ser tido em atenção as dimensões dos
componentes, os componentes de maiores dimensões físicas e maior peso, deverão ser os últimos
a soldar, pois o executante pode manipular a placa mais facilmente e trabalhar de uma forma mais
cómoda);
 Aplicar fluxo nas superfícies a soldar;
 Efectuar a soldadura;
 Encostar a ponta do ferro na junção;
 Encostar a solda à junção;
 Efectuar a ponte de solda;
 Retirar a solda;
 Retirar o ferro com movimento ascendente;
 Deixar solidificar a solda sem soprar e evitando movimentos bruscos dos corpos a unir;
 Inspeccionar visualmente o trabalho efectuado quanto à:
 Forma da soldadura, que deve ser ligeiramente concava;
 Cor da soldadura que deve ser brilhante
 Quantidade de solda;
 Existência de pontes de solda;
 Outros defeitos indesejáveis;
 Correcção de anomalias caso haja necessidade;
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 Limpeza final do trabalho efectuado;
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ANEXO B – ESTAÇÕES DE SOLDADURA PARA USO PESSOAL
Pelo exposto anteriormente, verifica-se que os ferros de soldar são indispensáveis em qualquer bancada
de trabalho, quer se trate de um profissional, ou amador. Esta é uma ferramenta de trabalho essencial
e fundamental para construir ou modificar circuitos e como tal, merece a nossa devida atenção.
Seguidamente, apresentam-se alguns modelos de estacões de soldadura mais conhecidas, avaliando o
desempenho de cada uma delas.
Sabemos que existem vários tipos de ferros de soldar, começando pelos ferros de soldar que se ligam
directamente a rede, passando pelos que são alimentados por uma estacão de soldadura, até aos
ferros de soldar que funcionam a partir de baterias ou gás. E claro, existem também estações de
soldadura que utilizam ar quente.
As estacões de soldadura permitem controlar a temperatura do ponta do ferro de soldar com
precisão, o que apresento várias vantagens das quais se destacam:
 Um menor aquecimento dos componentes e da ponta do ferro;
 Menor oxidação da ponta;
 Menor desgaste de todo o conjunto;
 Ajuste da temperatura em função das diferentes etapas do trabalho;
Claro que existem estações de soldar para todos os gostos e bolsas, algumas delas com funções
referidas anteriormente incorporadas de fábrica como seja a entrada automática em Stand-by. Deste
modo, foi esquecida a apresentação de uma estação bastante acessível, cerca de 40 Euros destinada
a utilizadores amadores. Certamente que os profissionais pretendem algo mais robusto, projectado
para suportar vários anos de utilização contínua. Mas sem dúvida alguma que a escolha mais correcta
é aquela que seja o reflexo de uma relação preço/qualidade ponderada a cada necessidade particular.
Actualmente ao adquirir uma estação uma coisa que não deveremos descuidar são as novas normas
RoHS vieram introduzir algumas alterações no processo de soldadura. A mudança mais importante,
no que diz respeito as estações de soldadura, é que as soldas compatíveis com a norma RoHS têm
pontos de fusão mais altos. Isto implica que as estações de soldadura deverão suportar uma gama de
temperaturas adequada.
Em muitos casos, vale certamente a pena investigar que acessórios e que pontas estão disponíveis
para cada estação ou ferro em particular. Logicamente, deve ter em conta a utilização que pretende
dar ao equipamento. Se pretende soldar componentes SMD, o melhor será seleccionar uma ponta
fina, enquanto que uma ponta um pouco mais grossa é mais adequada para componentes
tradicionais. Uma ponta adequada a ambos as tipos de componentes é sempre uma solução de
compromisso.
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Antex 660 TC – 190 Euros

Esta estação de soldadura, de fabrico inglês e design fora do comum, e fornecida com um Ferro de
soldar de 50 W, razoavelmente fácil de manipular. O cabo e um pouco curto, mas flexível. O ferro e
ligado a estacão através de um conector DIN, que faz também a ligação do ferro a terra. A ponta de
soldadura está ligada a terra da tomada da rede eléctrica.
A ponta de formas redonda e achatada obliquamente, lembra os ferros de soldar antigos. Hoje em dia,
espera-se mais de uma ponta de um ferro de soldar.
O ferro 6 fácil de operar, mas isso não é surpreendente, uma vez que esta estação não tem qualquer
controlo avançado. Uma espécie de selector rotativo permite ajustar a temperatura. Dois LED’s dão a
indicação do estado, mas a temperatura do ferro não é apresentada em nenhum lado. A estação tem dois
buracos na sua traseira, de modo a poder ser encaixada verticalmente, libertando espaço na área de
trabalho.
Antex 690 SD – 280 Euros
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Embora o ferro de soldar desta estação pareça diferir do da 660TC apenas na cor do cabo, eles não são
nada semelhantes. Tem sensores de temperatura e fichas diferentes (DIN 180º vs DIN 270°). A escala
de temperatura está em graus Fahrenheit podendo ser alterada para graus Celsius através do menu.
Possui também duas memórias de temperatura integradas. O cabo de ligação apesar de boa flexibilidade
não apresenta um comprimento razoável, e curto. Esta estacão também liga a ponto do ferro de soldar à
terra através da ligação da rede eléctrica. A ponta é ligeiramente grande, não sendo propriamente
adequada para a soldadura de componentes SMD. Para além das pontas de soldadura normais, existem
ainda muitas outras pontas disponíveis para este ferro.

Conrad Toolcraft ST-50D – 80 Euros

Esta estação de soldadura de aspecto moderno tem um suporte para o ferro de soldar separado e
muitos outros pequenos compartimentos para armazenamento. É relativamente acessível em termos
de preço, dado que tem um bom conjunto de funções. Possui um mostrador LCD de duas linhas com
uma agradável iluminação de fundo azul, e um potenciómetro para ajustar a temperatura. Possui
ainda vários valores predefinidos. O funcionamento e bastante intuitivo, sendo que o único ponto
negativo o facto de o mostrador LCD apresentar alguma cintilação, isto porque a leitura de
temperatura é actualizada com demasiada frequência.
O ferro de soldar fornecido permite bons resultados com componentes relativamente pequenos, mas a ponta
e demasiado fina para as componentes maiores e a capacidade de fornecer calor torna-se algo limitada. O
cabo do ferro fica bastante quente após várias horas de utilização. Infelizmente, a temperatura indicada pelo
mostrador revela-se bastante optimista e na prática a temperatura efectiva flutua bastante mais do que a
indicada no mostrador.
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ELV LS50 e LA50 – 69 Euros

Esta estação tem um grande mostrador e é um produto desenvolvido internamente pela empresa alemã
ELV. O suporte para o ferro de soldar (LA50) peca par ser um pouco leve e, como tal, vagueia pela
bancada com alguma facilidade. Contudo, o ferro assenta de forma segura no suporte e é em muito
semelhante aos usados pelas estações Velleman. O cabo de alimentação, curto e rijo, liga a estação de
soldadura através de um conector DIN. Junto ao terminal para o ferro, existe uma ficha para ligar o ferro
a terra, de modo a proteger alguns componentes sensíveis a descargas estáticas.
Esta estação e fácil de operar, a temperatura pode ser ajustada usando dois botões de pressão. Existem
também três botões que podem ser usados para escolher três temperaturas predefinidas pelo utilizador.
A ponta fornecida com este ferro não e adequada para usar com componentes SMD.

Ersa RDS80 – 180 Euros

Junto com a Weller, a Ersa e provavelmente o fabricante mais conhecido no mundo dos ferros de soldar.
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Este modelo tem uma boa aparência, com um suporte separado da estação de soldadura. A estação
possui um grande mostrador, muito fácil de ler e de operar.
O ferro de soldar fornecido com tem uma potencia de 80W, mas esta equipado com uma ponta fina e
achatada. Uma ponta diferente ajudava muito para na soldadura SMD. O cabo do ferro e razoavelmente
fina e confortável, mas o cabo de ligação não apresenta grande flexibilidade.
Ersa Digital 2000A – 320 Euros

A estação Digital 2000A tem um aspecto bastante moderno, graças ao seu painel frontal. Pode optar entre
diversos ferros para esta estação. O cabo eléctrico do ferro e suficientemente flexível, mas em certas
ocasiões revelou-se um pouco curto. Infelizmente, o interface com o utilizador não e muito bom. O menu
não está muito bem organizado, logo a sua utilização não e intuitiva. As pontas são variadas o que torna
ainda mais versátil este equipamento. A ponta fina é especialmente adequada a placas densamente
povoadas por componentes SMD. O desenho do suporte do ferro deveria ter sido mais cuidado, uma vez
que o ferro fica pendurado de forma bastante solta se não for colocado exactamente no posição correcta.
Há até o risco da ponta do ferro tocar no plástico do suporte. O tempo de aquecimento e razoavelmente
bom.
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Star Tec ST081 – 40 Euros

O ferro desta estação cabe praticamente num bolso. No painel frontal, para além do botão para ligar a
estação, o potenciómetro para regular a temperatura e o respectivo LED, existe ainda um conector para
igualização do potencial. Contudo, não existe qualquer circuito de realimentação em função da temperatura,
o que se torna bastante evidente ao medir a temperatura do ferro. O potenciómetro ajusta apenas a
quantidade de tempo em que é aplicada energia ao ferro. Quanto mais alto o valor seleccionado, mais
tempo a estação fornece energia ao ferro. Apesar do seu desenho económico, o ferro é confortável de se
usar. O cabo de ligação é flexível e suficientemente longo, e a ponta foi muito boa. Contudo, o suporte e
demasiado simples, sendo classificado como "muito pobre". O conector para ligar o ferro a estação
também não e dos melhores, sendo usado um conector vulgar. Como e óbvio, o pequeno ferro de 7 W
não consome muita corrente, e portanto esta ficha não representa um problema. Uma falta importante
á a ausência de uma esponja para limpeza. Considerando o seu preço, o ST081 e um bom ferro para
uso portátil e para a soldadura de pequenos componentes. A estação não tem potência suficiente para
fazer um trabalho decente na soldadura de componentes de dimensões normais...
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Star Tec ST301 – 40 Euros

Parece estranho que este modelo da StarTec tenha o mesmo preço que o anterior de menor potencia.
Mas isso explica-se por serem de fabricantes distintos. A ST301 e uma estação razoavelmente completa,
fornecida com dois ferros de soldar, um grande e outro pequeno. A aparência desta estação é bastante
simples. Uma vez mais, o controlo de temperatura é feito com uma espécie de modulação de largura de
pulso, cujo tempo de actuação é determinado pelo potenciómetro. Os ferros são ligados a estação através
de uma ficha normal. O suporte para o ferro carece do mesmo problema que o anterior. Ambos os ferros
apresentados são razoáveis, embora o ferro mais pequeno possua uma construção um pouco frágil.
Nota-se ainda que o punho do ferro maior fica bastante quente após algum tempo de uso.
O baixo preço deste modelo faz com que seja atractivo para quem se esta agora a iniciar no mundo do
electrónica, não devendo contudo esperar-se muito dele. O seu ponto forte para os curiosos do
electrónica e o facto de ser fornecido de série com dois ferros, permitindo efectuar algumas
experiencias com componentes SMD, para além dos componentes normais.
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Velleman VTSSC40N – 70 Euros

Esta estação de soldadura tem o suporte para o ferro do lado esquerdo, o que faz com que seja um pouco
complicado de utilizar, uma vez que o cabo de ligação fica sempre no caminho. Contudo, o suporte pode
ser separado da estação com um pouco de esforço, de modo a ser colocado noutro sítio.
A estação tem uma aparência bastante simples, com dois botões de pressão para configurar a
temperatura e um mostrador LCD que indica de forma clara a temperatura configurada e medida. O ferro
de soldar é um modelo de dimensões razoáveis com uma ponta pesada, e o cabo e pouco flexível e curto.
Este ferro de soldar está destinado principalmente a soldadura de componentes de grandes dimensões. A
ponta não e adequada para soldadura SMD. O ferro não é fácil de utilizar devido às suas dimensões. O
punho do ferro fica um pouco quente ap6s um longo período de utilização, mas isso não é problema. O
suporte podia ser melhor, dado que o ferro par vezes escorrega para fora.
Em conclusão, esta e uma estação fiável e económica para um trabalho de soldadura convencional.
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Velleman Lab1 – 130 Euros

A Velleman Lab1 é mais do que apenas uma estação de soldadura. A caixa, um pouco sobredimensionada,
inclui também uma fonte de alimentação simples de 3-12 V, e um multímetro digital, alimentado par uma
pilha de 9 V e isolado electricamente do resto do circuito. A temperatura pode ser configurada usando um
potenciómetro. Não existe mostrador e a estação não indica a temperatura do ferro. Se a temperatura
seleccionada for acima dos 350 °C, a lâmpada de aquecimento permanece continuamente acesa, pelo que
aparentemente deixa de ser feito qualquer controlo de temperatura. O ferro de soldar é muito semelhante
ao do modelo anterior, excepto o conector, que foi substituído por uma ficha DIN de 5 pinos
convencional. O suporte foi considerado razoável. Debaixo do suporte existe uma gaveta para a esponja,
mas é um pouco instável. A economia de espaço resultante de ter três num único aparelho é um ponto a
seu favor. Se considerarmos a estação de soldadura par si só, a conclusão é que se trata de um ferro
razoável para use amador, mas não e adequada para use profissional.
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Weller WD1M – 420 Euros

Esta é uma estação de soldadura atraente, com um mostrador LCD de grandes dimensões e um elegante ferro
WMRP muito ergonómico e com boas capacidade de soldadura. Devido à sua ponta fina é especialmente
dedicado a soldadura de componentes SMD, que em contrapartida o torna adequado a componentes maiores
devido à sua limitada capacidade de aquecimento. O cabo de ligação é flexível e não é demasiado longo nem
demasiado curto. O suporte para o ferro é fora do comum, mas que se revelou muito prático, pois permite à
estação detectar se o ferro aí está colocado, e em caso afirmativo esta reduz a temperatura para um
valor de repouso predefinido. O tempo de aquecimento é muito reduzido, cerca de cinco segundos
até atingir a temperatura de funcionamento. A estação de soldadura tem um menu de operação
extenso e uma porta USB. Para além de permitir o controlo da estação através de um computador,
esta suporta o registo e apresentação do histórico de temperaturas. Apesar do seu preço, esta e uma
das melhores e mais fiáveis estações de soldadura apresentadas, mostrando-se particularmente útil
na soldadura de pequenos componentes.
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Weller WSD81 – 325 Euros

O ferro de soldar fornecido com a WSD81 foi também classificado como fácil de usar. O cabo eléctrico foi
classificado como bom, sem excepção. O desempenho em soldadura foi avaliado de razoável a bom,
embora a ponta fornecida apenas seja adequada a componentes não muito pequenos.
Contudo, a Cooper Hand Tools tem uma ampla gama de pontas de soldadura no seu cat6logo, de modo
que pode sempre seleccionar uma ponta que seja adequada às suas necessidades específicas. Um anel de
plástico facilita a troca de pontas enquanto o ferro ainda está quente. O suporte para o ferro é simples,
mas suficientemente pesado para evitar instabilidades pela área de trabalho.
A aparência mais contida da estação é compensada pelo toque profissional dos botões e pela sensação de
solidez que emana do conjunto. Esta e simplesmente uma excelente unidade feita para ser usada todos os
dias e durar anos. O nosso único comentário negativo é que a ficha para ligar o ferro podia ser um pouco
mais robusta.
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GLOSSÁRIO
Eutética – Palavra derivada do Grego, Euthéktus, que significa de fácil fusão.
Fluxo – Palavra de origem Latina, cujo significado poder ser torrente, enchente das aguas do mar.
Pierre Curie (1859-1906) – Ganhou uma grande reputação pelo seu trabalho no campo da piezo
electricidade e nas propriedades magnéticas dos materiais a diferentes temperaturas, em colaboração com o
seu irmão Jacques. Demonstraram que todos os materiais perdem ferromagnéticos perdem as suas
propriedades magnéticas proeminentes quando atingem uma temperatura crítica, agora conhecida como
Ponto Curie. O processo é no entanto reversível, surgindo essas mesmas propriedades quando o material
desce abaixo da temperatura do Ponto de Curie
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LISTA DE PÁGINAS EM VIGOR
PÁGINAS

EM VIGOR

CAPA (Verso em branco)

ORIGINAL

CARTA DE PROMULGAÇÃO (Verso em branco)

ORIGINAL

REGISTO DE ALTERAÇÕES (Verso em branco)

ORIGINAL

1 (Verso em branco)

ORIGINAL

3 a 12

ORIGINAL

13 (Verso em branco)

ORIGINAL

15 a 78

ORIGINAL

79 (Verso em branco)

ORIGINAL

81 (Verso em branco)

ORIGINAL

83 (Verso em branco)

ORIGINAL

LPV-1 (Verso em branco)

ORIGINAL

LPV -1

