
Fabricação de placas com a JLCPCB a partir do Kicad 

Acesso a página do fabricante: https://www.jlcpcb.com/see 

 O objetivo deste tutorial é ensinar a encomendar a fabricação de suas placas na JLCPCB a partir do layout 

produzido no Kicad 6.0. 

 Como exemplo vou utilizar uma placa já finalizada no Kicad, pois não é objetivo deste material ensinar a 

desenhar placas. A figura a seguir apresenta o circuito para o qual se deseja fabricar uma placa.  

 

 A partir deste projeto foi realizado desenho do layout da placa.  

É importante ter em mente que para que a placa possa ser fabricada corretamente algumas restrições de 

projeto devem ser respeitadas. No caso da fabricação na JLCPCB, as principais restrições podem ser observadas no 

link: https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities 

As principais são: 

• Número de camadas de trilhas; 

• Grossura da placa; 

• Grossura da camada de cobre; 

• Diâmetro dos furos; 

• Mínima distância entre as trilhas; 

• Mínima largura das trilhas; 

Porém, normalmente nossas placas atendem facilmente a estas restrições. 

https://www.jlcpcb.com/see
https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities


Para nosso exemplo, o layout da placa ficou como apresentado na figura a seguir.  

 

 Após finalizarmos a edição do layout da placa e verificarmos se todos os requisitos de projeto foram atendidos 

é necessário exportar os arquivos de fabricação da placa. 

 Estes arquivos utilizam uma formatação específica chamada GERBER. 

 No próprio site da JLCPCB é possível encontrar suporte sobre a exportação de arquivos GERBER de fabricação 

a partir de várias ferramentas diferentes, no link: https://support.jlcpcb.com/category/23-technical-support porém 

tudo em inglês. 

A seguir irei ilustrar os passos para gerar os arquivos GERBER a partir do KICAD 6.0, para a placa apresentada 

anteriormente. 

O primeiro passo é, no editor de placas clicar em Arquivo -> Arquivos para fabricação -> Gerbers (.grb)  veja 

a figura a seguir  

 

https://support.jlcpcb.com/category/23-technical-support


Será apresentada a janela de exportação de GERBER, como na figura a seguir.  

Este passo é muito importante, todas as opções devem ser ajustadas exatamente como está na figura, ou a 

JLCPCB não conseguirá interpretar corretamente os arquivos. Com exceção da pasta de destino, que pode ser 

escolhida livremente. Se tiver mais camadas de trilhas você deve adicionar os arquivos correspondetes.  

 

 Após fazer os ajustes conforme a figura clique em Plote, para criar os arquivos GERBER na pasta selecionada. 

Se pedir para preencher novamente as áreas de cobre, você deve aceitar. 

 Feito isso é necessário exportar os arquivos de furação. Para isso clique no botão Criar arquivos de 

perfuração na parte inferior direita da janela. Será apresentada a seguinte janela: 

 



 Ajuste os parâmetros exatamente como apresentado na figura, com exceção da pasta de saída, que deve 

corresponder a pasta que você escolheu na janela passada, e clique em Gera um arquivo de perfuração.  

 O último arquivo a ser gerado é o arquivo de mapeamento de furação, ele não é absolutamente necessário, 

mas permite a JLCPCB verificar se a furação está correta. 

 Para gerar este arquivo, basta clicar em Gerar um arquivo de mapeamento. 

 Se tudo aconteceu como deveria você deve possuir, na pasta selecionada, um conjunto de arquivos parecido 

com o da figura a seguir. 

 

 Antes de enviar estes arquivos para a JLCPCB fabricar sua placa é importante fazer uma verificação dos 

arquivos gerados. Isso pode ser realizado com a ferramenta de visualização de arquivos GERBER do próprio KICAD, 

veja a figura a seguir. 

 

 A próxima figura mostra a tela do visualizador de arquivos GERBER. 

 É possível ativar ou desativar cada camada individualmente para facilitar a visualização.  



 

 

 Após garantir que está tudo correto é necessário criar um arquivo .zip com todos os arquivos exportados 

anteriormente. Este arquivo .zip será então enviado a JLCPCB para a fabricação da placa.  

 O próximo passo é acessar o site da JLCPCB, no link: https://jlcpcb.com/ se você ainda não possui cadastro 

na JLCPCB realize o cadastro, se já possui faça o login. 

 Na página inicial da JLCPCB clique no link Order now, como na figura a seguir. 

 

 Será exibida uma janela como da figura a seguir. 

https://jlcpcb.com/


 

 No centro da janela tem um ícone Add gerber file, você deve arrastar e soltar sobre este ícone o arquivo .zip 

criado nos passos anteriores. 

 O sistema da JLCPCB irá carregar os arquivos GERBER do arquivo .zip e apresentar uma renderização da 

placa, como na figura a seguir. 

 

 Para verificar se a JLCPCB interpretou corretamente seus arquivos GERBER é possível clicar em Gerber 

Viewer e será apresentado um visualizador online de arquivo GERBER, veja a figura a seguir.  

 



 Se estiver tudo certo com os arquivos e a visualização da placa, o próximo passo é escolher os detalhes de 

produção da placa. 

 São vários parâmetros, desde a cor da placa até seu acabamento. Faça as escolhas que desejar. As 

configurações padrão, são geralmente apropriadas para a maioria dos projetos. Veja a figura a seguir.  

 

 Aqui deve-se dar especial atenção ao número de placas que se deseja fabricar (PCB Qty). 

 Para finalizar o orçamento é necessário escolher o tipo de frete desejado, isso considerando que você 

informou seu endereço no momento que se cadastrou no sistema da JLCPCB. Essa etapa é muito importante, pois 

os valores de frete e o tempo de entrega variam realmente muito de um tipo para outro. 

 Feito isso, é possível verificar o orçamento (preço) para a fabricação das placas. Veja a figura a seguir.  

 



 Estou considerando que apenas se deseje fabricar a placa, se for necessário também montar a placa ou 

produzir o stencil as opções correspondentes devem ser selecionadas para compor o orçamento, veja a figura a seguir.  

 

 Se tudo estiver correto clique em SAVE TO CART, e você será direcionado a janela de pagamento, veja a 

figura a seguir. 

 

 Avançando é necessário novamente selecionar o método de envio, observe que os valores e prazos são 

radicalmente diferentes entre os diferentes métodos. 

 

 Antes de finalizar o pedido, confira os dados de entrega, principalmente o endereço, pois se o endereço não 

estiver correto, o pedido pode ser extraviado pelo correio. 

Finalize o pedido escolhendo o método de pagamento mais apropriado para você, são disponibilizados vários 

métodos. 



Após a confirmação do pagamento é possível acompanhar a produção e o envio de suas placas pelo próprio 

sistema da JLCPCB, como na figura a baixo. 

 

 Agora é só aguardar o correio entregar suas placa. 


