
O Proteus PCB Design combina a Captura do Esquemático e 
os módulos de Layout da PCB, fornecendo uma suíte poderosa 
de ferramentas, simples e integrada para um projeto de PCB 
profissional. 

“O projeto de PCB é o nosso negócio. Revisamos constantemente o software de 
projeto de layout e a Labcenter tem estado no topo durante os últimos 10 anos. 
Certamente é o mais produtivo e muito, muito acessível. Temos licansas de outros 
produtos muito mais caros, porém não os usamos tanto”
                                                                                                         Donald Kay - Don Alan Pty
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Ferramentas produtivas para o projeto da PCB
A gama de produtos Proteus para 
projeto de PCB é uma escolha 
profissional para o Layout moderno 
da PCB. Com mais de 25 anos 
de desenvolvimento contínuo e 
inovação, e um foco permanente 
em novas funcionalidades, 
busca manter uma interface 
simples e integração precisa 
com o projeto do esquemático.
O Proteus consiste de uma única 
aplicação estruturada com vários 
módulos (BOM, Esquemático, 
Layout, Visualizador 3D, etc). 
Cada módulo pode ser aberto em 
uma aba na janela do aplicativo, 
mas também pode ser aberto em 
janelas adicionais para permitir 
a visualização lado a lado. Isto 
permite que trabalhar não somente 
com as janelas tradicionais do 
esquemático e de layout, mas 
também combinando módulos 
adicionais conforme a necessidade 
do momento. Por exemplo, 
pode-se unir o Esquemático e 
a BOM para gerar relatórios, o 
Layout e o Visualizador 3D para 
checagens, e assim por diante.
O objetivo da estrutura unificada 
da aplicação é melhorar e suportar 
melhor o fluxo de projeto. As 
mudanças feitas no esquemático 
durante o projeto serão visualmente 
refletidas no layout, podendo-se 
confirmar as mudanças pendentes 

ou voltar e novamente editar o 
esquemático. De forma similar, 
mudanças feitas na notação da 
PCB irão alterar o esquemático. 
Por exemplo, a notação da 
PCB pode ser automaticamente 
alterada e o esquemático será 
atualizado de acordo. Isto 
permite ao engenheiro ter o total 
controle do projeto em suas mãos

O foco da Labcenter está na 
funcionalidade e na adição de valor 
para nossos clientes. Adicionamos 
continuamente novas ferramentas 
à suíte do Proteus para assegurar 
toda a capacidade requerida pelas 

modernas técnicas de projeto. 
Para que nossos clientes recebam 
o melhor valor, equipamos todos 
os nossos produtos de PCB 
Proteus com um conjunto amplo 
de funcionalidades, incluindo um 
roteador automático baseado em 
formatos. Características mais 
avançadas como a capacidade de 
equiparação do comprimento de 
trilhas de alta velocidade podem 
ser adicionadas aos produtos de 
mais alto nível. O Upgrade de 
sua Suíte Proteus pode ser feito 
apenas pagando-se a diferença, 
pois lhe daremos crédito de 
100% sobre sua compra anterior.



O gerenciador de empilhamento 
permite que você especifique o 
número de camadas na placa, 
a espessura de cada camada 
e a ordem na qual deverão ser 
montadas para obter a PCB final. 
O Proteus pode então organizar 
as operações de manufatura e 
o número de passes de fresa 
para obtenção do layout. Pode-
se adicionar ou remover passes 
sobre um conjunto de camadas. 
Ao rotear as trilhas e posicionar 
uma via, o software pode escolher 
automaticamente a menor via para 
a ligação entre camadas. Em sinais 
de alta velocidade, pode-se utilizar a 
profundidade da via para equiparar 
o comprimento das trilhas. Para a 
manufatura, tanto a informação do 
empilhamento das camadas como 
a tabela de furação são exportadas 
no conjunto de arquivos Gerber X2. 

Durante o posicionamento de trilhas 
a rota seguirá o mouse, sempre que 
possível, movendo-se em torno dos 
obstáculos de forma inteligente e, 
simultaneamente, obedecendo às 
regras de projeto. Pode-se adicionar 
trilhas curvas simplesmente 
apertando a tecla CTRL e marcando 
a rota com o mouse. Com um 
comando pode-se adicionar 
junções de trilhas / pads em formato 
de lágrima (teardrops). Pode-se 
equiparar o comprimento de trilhas 
de sinais de alta velocidade entre si 
ou a um comprimento definido. Isto 
possibilita equiparar segmentos de 
trilha em diferentes grupos, o que 
é necessário para rotear topologias 
como DDR3 fly-by. Também 
incluímos como padrão um roteador 
automático baseado em formatos 
possibilitando o roteamento 
rápido de circuitos não críticos.

O Proteus apresenta a melhor 
solução ao suporte de planos 
de tensão – Regiões poligonais 
delimitadas pelo usuário na qual 
pads e trilhas obedecem a regras 
de projeto. O usuário tem pleno 
controle sobre alívios térmicos 
(termal reliefs), placas no painel 
(nested zones) e supressão de 
áreas de cobre. Através de simples 
comando no menu os planos 
podem ser totalmente costurados 
automaticamente (stitched), ou em um 
perímetro de vias. Pode-se também 
especificar áreas no gerenciador 
de empilhamento (stack up). O 
Proteus evitará automaticamente 
o posicionamento de trilhas nestas 
áreas durante o roteamento manual 
ou automático. O Proteus também 
irá assegurar o afastamento 
das bordas para estas regiões, 
quando estas forem alteradas.

O visualizador 3D do Proteus 
permite extrair de um layout a 
visualização da placa em 3D, 
como que na realidade. Isto é 
extremamente útil para o projeto 
durante o layout e a checagem. A 
navegação é extremamente intuitiva 
(orbital e fly by) e controlada pelo 
mouse. O usuário pode especificar 
um “plano de altura” correspondente 
ao chassis, que será mostrado 
como uma caixa semitransparente 
ao redor da placa, permitindo 
verificar interferências de forma 
visual e rápida. As livrarias Proteus 
vem com footprints 3D e podendo-
se importar formatos STEP / IGES. 
Pode-se ainda exportar projetos 
finalizados para ferramentas 
MCAD, tais como Solidworks e 
Autodesk, para o projeto do chassis.

Customize as 
limitações da 
placa utilizando o 
Gerenciador das 
Regras do Projeto

Ajuste o comprimento 
de trilhas 
automaticamente 
utilizando uma interface 
de usuário simples 
(Selecione e equipare)

Reutilize circuitos 
e esquemáticos 
projetados 
previamente com os 
Project Clips

Use as Variantes 
de Montagem para 
gerenciar diferentes 
configurações de 
produto. 
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