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Resumo: Neste artigo é apresentado um ECAD/EDA 

de Placas, explicando sua utilização e como uma 

ferramenta seguida de uma metodologia, pode 

contribuir com o nível do projeto eletrônico e reduzir o 

seu tempo de execução. Para o desenvolvimento do 

resultado final deste trabalho de iniciação será utilizado 

como projeto base a placa de controle dos robôs 

utilizados pelo Laboratório de Robótica da FEI. 

 

1. Introdução 
O processo de desenvolvimento de uma placa de 

circuito impresso envolvendo sistemas embarcados 

pode tornar-se tão complexo quanto o próprio sistema 

que ela executará. A fim de manter a complexidade e 

garantir a sua funcionalidade, diversas metodologias e 

normas [1] são seguidas pela indústria eletrônica. 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer 

e implementar uma metodologia para desenvolvimento 

de placas de circuitos eletrônicos de sistemas 

embarcados, documentá-la e aplicá-la ao Laboratório de 

Robótica da FEI, utilizando como base de pesquisa a 

placa de controle dos Robôs lá desenvolvidos. 

 

2. Metodologia 
A metodologia empregada para este trabalho visa 

inicialmente estudar a placa de controle dos robôs, 

dividi-la em módulos e determinar as suas influencias e 

dependências. Após isso, importar o projeto da placa 

para o ECAD Altium Designer [2] utilizando todos os 

recursos disponíveis tanto para o esquemático elétrico 

quanto para o lay-out da placa. Nesta etapa, será 

estudado todas as ferramentas e também as regras e 

normas que a indústria eletrônica utiliza para o 

desenvolvimento de placas de circuito impresso.  

Para concluir, com base na pesquisa e na experiência 

adquirida durante este trabalho, será feita uma 

documentação com diretrizes para o desenvolvimento 

de placas de circuito impresso, com o objetivo de 

estabelecer uma metodologia semelhante a utilizada na 

industria, tornando possível aplicá-la ao Laboratório de 

Robótica, contribuindo com o desenvolvimento de seus 

trabalhos. 

 

3. Resultados e Conclusões 
Até o momento foi estudado os recursos disponíveis 

no Altium Designer. Dentre todos os recursos 

disponíveis, pode-se destacar as opções de regras de 

esquemático, onde é possível o usuário estabelecer 

restrições no projeto para o tipo de aviso que o software 

deve dar ao se deparar com uma restrição não cumprida 

que foi pré-estabelecida, evitando assim que os erros 

prossigam para o lay-out sem o conhecimento do 

usuário. Esse recurso é muito importante, pois como o 

software cria um modelo de lay-out baseando-se no 

esquemático, se existir algum erro, este se propagará 

para o lay-out, podendo comprometer o funcionamento 

da placa. O mesmo recurso está disponível para regras 

de lay-out, onde o usuário pode estabelecer, por 

exemplo, a impedância máxima de uma trilha para um 

dado tipo de sinal e se essa regra não for cumprida, o 

software mostra ao usuário. Uma breve ilustração do 

lay-out pode ser vista na Figura 1. 

Espera-se com este trabalho contribuir para o 

processo de desenvolvimento de uma placa de circuito 

impresso de forma a acelerar e aperfeiçoar a execução. 

                    

 

 
Figura 1 – Visualização 3D Altium Designer da placa 

estudada. 
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