
Introdução
A principal razão pela qual LEDs são fornecidos como componentes 
encapsulados é a necessidade de proteção da matriz do chip (die) contra danos 
mecânicos e elétricos. Da mesma forma, os encapsulamentos padronizados 
tornam o processo de manuseio e montagem desses componentes, nas 
linhas do tipo SMT (Surface Mount Tecnology – Tecnologia de Montagem 
em Superfície), muito mais simples e ágil. Entretanto, algumas outras 
considerações relevantes precisam ser feitas: de forma geral, os LEDs têm uma 
eficiência em torno de 40%, o que significa que 60% de sua potência total é 
convertida em calor.  

Como todo dispositivo eletrônico, o excesso de calor pode causar danos 
expressivos a seu funcionamento, e, portanto, precisa ser rapidamente removido. 
E é, justamente nesse contexto, que surge a necessidade de endereçar o tema 
do Gerenciamento Térmico.  À medida que os LEDs aumentam sua potência 
e diminuem em tamanho, o gerenciamento adequado da energia térmica 
disponível se estabelece como um fator crítico para o sucesso de novas aplicações.  
A indústria de componentes eletrônicos de estado sólido (SSL) já tem lidado 
com esse tema há alguns anos, mas o recente advento dos LEDs do tipo CSP 
tem criado desafios novos e crescentes, no que diz respeito à remoção do calor.

Embora os LEDs CSP venham ganhando espaço na indústria de 
iluminação, sua adesão maciça e sucesso irão depender, sobretudo, 
da forma como os requisitos térmicos serão tratados ainda na fase 
de projeto e desenvolvimento. Isso inclui a seleção do fornecedor 
do componente, do tipo de PCB, da interface térmica adequada e 
do módulo de dissipador mais adequado. 
As informações disponíveis nas datas-sheets, muitas vezes não
são suficientes e devem ser complementados por investigações 
técnicas adicionais.

A Evolução dos LEDs
Os primeiros modelos de LED usavam um encapsulamento com pinos.
A matriz ativa (die) era montada sobre um contato positivo e um negativo e 
sua estrutura recoberta por uma lente de epoxy.  Os pinos eram então inseridos 
em furos feitos na placa de circuito impresso (PCB) e soldados na posição.  Esse 
tipo de encapsulamento foi predominante durante o estágio inicial de adoção 
dos LEDs, sendo ainda utilizado em algumas aplicações específicas como 
indicadores luminosos.

Com a constante automação dos processos de montagem na indústria 
eletrônica, os fabricantes passaram a demandar LEDs que pudessem ser 
montados mais facilmente sobre superfícies das placas de circuito impresso, 
o que criou as condições para o surgimento dos chips do tipo PLCC (Plastic 
Leaded Chip Carrier) para LEDs de baixa e média potência. Esse novo 
padrão de encapsulamento, rapidamente se tornou vítima de seu próprio 
sucesso, à medida que sua produção massificada gerou uma super oferta de 
componentes no mercado global, trazendo repercussões sentidas até os dias 
de hoje na indústria de LED.
Um efeito secundário desse excesso de oferta é que os fabricantes de LED 
passaram a buscar novos mercados consumidores para seus componentes, e 
encontraram na indústria de iluminação um enorme potencial de consumo.  
Os LEDs PLCC apresentam extrema compatibilidade técnica e aderência a 
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produtos como lâmpadas bulbo, o que rapidamente gerou a redução dos 
preços desse tipo de produto.  A pressão dos fabricantes de LED, providos de 
enormes estoques, associada a novas regulações legais em torno de eficiência 
energética, pavimentaram o caminho para a popularização do LED em escala 
mundial.

LEDs de alta Potência

De igual forma, o amadurecimento e desenvolvimento do mercado de 
iluminação com LEDs passou a exigir componentes cada vez menores e 
mais potentes o que, por sua vez, colocou uma pressão adicional sobre o 
gerenciamento térmico dos componentes e a necessidade de mantê-los 
adequadamente resfriados.

Componentes baseados no encapsulamento PLCC não eram termicamente 
condutivos o bastante, e enquanto os designs de LEDs com pinos eram 
eficientes sob a perspectiva de condução do calor, sua utilização em larga 
escala se mostrou bastante limitada.

Assim, a indústria se voltou para uma nova abordagem fabril: a montagem 
da matriz ativa do LED (die) sobre bases termicamente condutoras, mas 
eletricamente isolantes, recobertas por um encapsulante. Essas bases são 
feitas a partir de alumina (Al²O³) ou nitrito de alumínio (AIN) e atendem 
satisfatoriamente às exigências de condução térmica, mantendo igualmente 
a simplicidade no processo de montagem e solda em larga escala.  Esses LEDs 
passaram a ser chamados de LEDs de Alta-Potência (HP LEDs) e entregam a 
solução perfeita, com uma única limitação: seu custo, sobretudo nos casos de 
utilização de bases feitas com o nitrito de alumínio.

Dessa forma se estabeleceu um novo dilema na indústria: como reduzir o custo 
dos LEDs de média e alta potência, sem comprometer sua eficiência térmica, 
mantendo as vantagens fabris obtidas com o emprego de encapsulamentos 
padronizados, em linhas de montagem em superfície (SMT).

Dos Encapsulamentos Cerâmicos ao CSP’s

A indústria de semicondutores lidou com o mesmo desafio há alguns anos e 
decidiu migrar para tecnologias de encapsulamento do tipo chip-scale. Para se 
produzir um LED CSP, as junções positiva (p) e negativa (n), presentes na base 
de uma estrutura do tipo flip-chip são metalizadas e suas superfícies superior e 
inferior recobertas por uma camada de fósforo.  As figuras a seguir (FIG. 1 e FIG. 
2) exibem as diferentes arquiteturas dos LEDs discutidos nesse artigo.  

O componente CSP não pode ser 20% maior do que o chip em si, para 
que possa ser qualificado e comercializado como tal (o encapsulamento 
seguinte é conhecido como WLP – Wafer Level Packaging – e nesse caso, o 
empacotamento deve ter o mesmo tamanho do chip.  Nesses casos, como seria 
de se esperar, os componentes tradicionais dos LEDs de média e alta potência 
precisam ser removidos, com o objetivo de reduzir o tamanho do componente. 

No caso dos LEDs de alta potência, a base 
cerâmica deve ser removida e no caso dos 
LEDs PLCC (média potência) a estrutura 
completa que envolve o chip (case) deve 
ser eliminada.

Para os LEDs de média potência, a remoção 

do encapsulamento não se mostrou um problema significativo e justamente por 
essa razão, os CSPs têm sido empregados com enorme sucesso em aplicações como 
backlights, já há alguns anos.  

Diferentes fabricantes têm optado por estratégias de comercialização distintas para 
as plataformas CSP, oscilando entre modelos que agregam diversos chips próximos 
um dos outros (clusters) a modelos vendidos individualmente, fato que tem trazido 
boa dose de dinamicidade para o mercado e feito os analistas projetarem um índice 
de participação de 34% para os CSP’s no total de vendas de LEDs de alta potência 
até 2020. Os LEDs CSP têm ganho espaço em uma série de novas aplicações, 
incluindo Luminárias para áreas públicas.

As oportunidades e desafios dos CSP’s

Sob determinada perspectiva, os benefícios e vantagens da abordagem trazida 
pelos LEDs CSP não pode ser questionada, principalmente pelo fato de serem 
menores e mais baratos

Os CSPs permitem que os montadores e integradores de soluções com LED (empresas 
que possuem linhas de montagem do tipo ‘pick and place’ e montam módulos 
completos) desfrutem de alguns dos benefícios que, até hoje, eram exclusividade 
dos integradores capazes de lidar com as matrizes individualizadas (bare dies), 
como os fabricantes de COBs (chip on board).  Isso se deve, não somente ao custo, 
mas principalmente à capacidade técnica de processamento desses componentes.  
Para se montar diretamente matrizes ativas (dies) sobre as superfícies condutivas 
das PCBs há uma demanda significativa em termos de salas limpas, ao passo que 
LEDs CSP podem ser manipulados em processos fabris convencionais.  Esse ganho 
de flexibilidade traz enormes benefícios aos montadores e geram uma alternativa 
altamente competitiva aos LEDs com encapsulamentos convencionais.

Um outro benefício dos CSP’s é que seu tamanho reduzido permite a montagem 
em módulos de tamanho reduzido, o que viabiliza novos produtos de altíssima 
densidade de potência (alta potência em área reduzida).  A desvantagem, por outro 
lado, é que esses agrupamentos combinados de LEDs de alta potência, destituídos 
de sua base cerâmica termo-condutora, geram uma enorme quantidade de calor 
que, como se sabe, é um algoz mortal de componentes eletrônicos.  

FIG. 2 
As diferentes 
arquiteturas dos 
LEDs de média 
e alta potência.

FIG 1.
Exemplo
de LED CSP 
mostrado em corte
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Nosso laboratório realiza ensaios térmicos em luminárias 
      inteiras, revelando informações como medição direta
                   da Temperatura de Junção (Tj), Curva Térmica 
                                 Característica as quais eram, até hoje, 
                                         exclusividade dos laboratórios dos 
                                                              grandes fabricantes de 
                                                                    componentes LED. 

O desafio térmico que havia sido mitigado pelos fabricantes de LEDs de 
encapsulamento comum, por meio da adição de bases de cerâmica, recai 
agora sobre os montadores e integradores, deixando-os com uma única opção: 
utilizar PCB’s com um desempenho térmico superior.

A demanda por novas Soluções Térmicas

Já há alguns anos, a indústria de LED vem utilizando PCBs do tipo “metal core”, 
que são termicamente eficientes (MCPCBs), em grande parte de módulos e 
conjuntos ópticos.  As MCPCBs são tipicamente construídas a partir de uma 
folha de alumínio (eventualmente cobre) com uma espessura de 1,5mm 
colada por meio de um adesivo epoxy a uma fina camada de cobre, de 
normalmente 30 microns de espessura.  Esse adesivo é composto de partículas 
termo-condutoras, como o nitrito de alumínio (AIN) com o propósito de 
otimizar sua performance térmica sem, contudo, comprometer sua capacidade 
de isolamento elétrico.

No melhor dos casos, essa abordagem resulta em substratos com uma 
condutividade de aproximadamente 100W/mk – embora, normalmente, os 
valores sejam substancialmente menores.  Embora essa performance seja 
aceitável para a maior parte dos módulos de LED, a demanda térmica com os 
CSP’s é expressivamente aumentada, em função de seu padrão de produção e 
condução de energia térmica.  Os CSP’s podem, de determinada forma, serem 
considerados como blocos geradores de calor pontuais, ou mesmo, fontes 
concentradas de calor.  Isso significa que, em função de sua alta potência e 
tamanho reduzido, os CSP’s levam a uma rápida saturação de qualquer 
substrato que não exiba um altíssimo desempenho na captação e condução do 
calor, deixando o componente vulnerável ao sobreaquecimento.

O custo de um projeto térmico inadequado pode ser claramente visto na 
redução significativa no desempenho global do módulo LED, o que inclui a 
redução de sua vida útil, a queda de sua confiabilidade, a baixa qualidade de 
luz e por fim, o final de vida prematuro do produto.

Conclusão

Embora os LEDs CSP venham ganhando espaço na indústria de iluminação, 
sua adesão maciça e sucesso irão depender, sobretudo, da forma como os 
requisitos térmicos serão tratados ainda na fase de projeto e desenvolvimento.  
Isso inclui a correta seleção do fornecedor do componente, do tipo de PCB, da 
interface térmica adequada e do módulo de dissipador mais adequado.  Muitas 
vezes, os dados trazidos pelas especificações técnicas dos fabricantes, em seus 
data-sheets, não são suficientes nesse processo e devem ser complementados 
por investigações técnicas adicionais.

A Celera conta com o mais moderno laboratório na América do Sul para ensaios 
de caracterização térmica. Através de nossos serviços é possível avaliar com 
absoluta precisão os parâmetros de operação térmica reais de LEDs do tipo 
CSP, além de PCBs, Interfaces Térmicas e Dissipadores de Calor, o que confere 
segurança e agilidade aos fabricantes no desenvolvimento de seus novos 
projetos.

Pensando em utilizar LEDs CSP?
Entre em contato conosco e veja como podemos ajudá-lo.
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