
Nos últimos anos, o mercado mundial de iluminação tem visto um constante 
aumento no uso de luminárias com a tecnologia LED.  De fato, o LED 
apresenta inúmeras vantagens sobre as lâmpadas convencionais, como vida 
útil aumentada (+100.000 horas), baixo consumo elétrico, maior eficiência 
luminosa e outras vantagens estruturais, como maior durabilidade.

Entretanto, luminárias desenvolvidas para operação com o LED, comumente 
enfrentam problemas associados a seu desempenho térmico, já que em alguns 
casos até 70% do total da energia consumida pelo LED é convertida em calor, 
este calor gerado na junção do semicondutor deve ser removido o mais rápido 
possível do componente LED para a PCB e transmitido eficientemente para o 
dissipador que o dispersará no ambiente.

Se não for corretamente gerenciado, esse aumento de temperatura acarretará 
uma diminuição expressiva da vida útil dos LEDs, podendo ainda causar falhas 
no funcionamento adequado do equipamento, alterações no fluxo luminoso, 
mudanças na temperatura de cor etc.

Portanto, a manutenção da temperatura na junção (Tj) do LED, dentro dos 
limites operacionais especificados pelo fabricante é absolutamente crucial para 
um produto confiável e de bom desempenho.

Um sistema de dissipação térmica que envolva o uso do ar, como elemento que 
possibilite a troca de calor com o ambiente é muito importante e está ligado 
ao correto dimensionamento do dissipador que será incorporado ao projeto da 
luminária e será o responsável pela dissipação por convecção ao ar ambiente.

Contudo, tão importante quanto a correta especificação do dissipador, é a 
escolha de uma solução de interface térmica que garanta a transmissão do calor 
gerado na junção do LED, que após passar pela PCB deve chegar à superfície de 
contato da base do dissipador de calor.

Para esse fim, ainda é comum, principalmente nos mercados em 
desenvolvimento, o emprego dos chamados Compostos Térmicos, 
mais popularmente conhecidos como Pastas Térmicas.  

Esse estudo, tem por objetivo demonstrar os sérios problemas associados ao uso 
das Pastas Térmicas em Luminárias de LED, e seus efeitos nocivos à durabilidade, 
confiabilidade e desempenho luminotécnico desses produtos, no médio e 
principalmente no longo prazo.
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Veja como a penetração de ar
entre a PCB e o dissipador de alumínio, 
resultante da degradação da pasta
térmica causa uma elevação alarmante
da temperatura na junção do LED. 



Efeitos do ressecamento e migração das pastas térmicas sobre a temperatura na junção em luminárias de LED.

Modelagem Numérica
Nesse estudo, um módulo de LED composto por uma placa com 36 LEDs foi 
montada sobre um dissipador de calor retangular de alumínio, sendo que na 
área de contato entre as 2 superfícies, foi aplicada uma camada homogênea 
de Pasta Térmica (branca comum), na espessura de 0,20mm e índice de 
condutividade térmica de 2,8W/m.k.

O módulo foi então submetido a sucessivos ciclos térmicos que consistem 
no acionamento dos LEDs até a estabilização térmica de todo o conjunto e 
desligamento destes até que a temperatura do módulo caísse 25°C, sendo 
novamente ligados os LEDs até nova estabilização térmica, com o aumento 
e diminuição da temperatura sobre todos os componentes e consequente 
expansão e contração térmica dos materiais, durante um total de 10.000 horas.

Após esse período, verificou-se a degradação de um conteúdo equivalente 
a 38% da quantidade de Pasta que havia sido aplicada originalmente na 
montagem do Módulo de LED.  Essa degradação foi resultado do chamado 
“dry-out” ou ressecamento da Pasta, que acontece por conta da expulsão 
dos óleos bases que fazem parte da formulação das Pastas brancas comuns.  
Com o ressecamento, apenas a parte sólida da pasta aplicada como interface 
permanece entre PCB e Dissipador, sendo a parte liquida substituída 
gradativamente por ar, aumentando muito a resistência térmica de interface.

A equação que descreve este estudo é a que demonstra o comportamento da 
energia em um estado estável:

Em que K, é a condutividade térmica (W/m.K) e T a temperatura (K).  Para 
solucionar essa equação, foi utilizado o modelo de transferência de calor 
desenvolvido e provido pelo sistema COMSOL Multiphysics.  Nesse sistema 
todas as condições limítrofes foram devidamente estabelecidas de acordo 
com as bibliotecas pré povoadas. Foi aplicada uma potência térmica na 
parte inferior dos LEDs de (1W por LED) e o dissipador foi resfriado através 
de convecção natural, estabelecida com um coeficiente de h=5 (W/m2.K).  
Todas as superfícies exteriores do LED como substrato, conexão elétricas dos 
componentes foram consideradas como adiabáticas.

Resultados
Leitura Térmica Inicial 
Nos primeiros ciclos da simulação, foram realizadas leituras do perfil térmico do 
módulo, conforme exibido na figura 2.  A temperatura na junção dos LEDs atingiu 
70°C, graças ao estado ainda intacto da Pasta Térmica e da consequência excelente 
transferência de calor entre a PCB e o dissipador.  Nesse momento, não havia a 
presença de ar entre PCB e Dissipador.

Efeitos Térmicos da Degradação da Pasta 

O efeito da penetração do ar, nas áreas de contato entre a PCB e o Dissipador, como 
resultado do ressecamento da Pasta Térmica durante as 10.000 horas de teste é 
exibido na Figura 3.  Pode ser verificado um expressivo aumento na temperatura 
na junção dos LEDs, que é consequência direta da redução na taxa de transferência 
de calor entre seu ponto de geração (diodo) e seu ponto de dissipação natural 
(dissipador de alumínio).  O ar é um péssimo condutor térmico (0,026W/m.K) e 
assim, o calor não é apropriadamente transmitido ao dissipador, ficando retido na 
PCB causando o aumento de temperatura nos LEDs.

Detalhe curioso, contudo, é que não houve alteração na temperatura média do 
Dissipador de Alumínio ao longo das 10.000 horas de teste. Sua temperatura 
média se manteve, portanto, estável, embora a temperatura na junção tenha 
sofrido intensa elevação.  Essa constatação também nos mostra a importância 
de focar estudos de gerenciamento térmico em luminárias de LED diretamente 
sobre a temperatura na junção e não na temperatura do dissipador, muitas vezes 
simplesmente o calor gerado não está chegando ao dissipador devido a obstáculos 
anteriores no sistema.

Figura 1: 
Módulo com 36 LEDs

Figura 2: 
Perfil Térmico Inicial

Figura 3: 
Evolução Térmica com Degradação da Pasta Térmica



Após as 10.000 horas de testes na simulação e a perda de 38% do conteúdo 
de Pasta Térmica originalmente aplicada no módulo de teste, o aumento 
de temperatura na junção foi de 70°C para 235°C. Ou seja a parte sólida 
remanescente da pasta térmica entre a PCB e o dissipador juntamente com 
a camada de ar se mostrou pior do que se não estivesse sendo utilizada 
nenhuma interface térmica entre os componentes. Comprometeu totalmente 
a performance térmica de todo o sistema.  A figura 4 ilustra a diferença de 
temperatura no conjunto ao longo do teste.

Conclusão
Analisando os resultados obtidos através dessa simulação simplificada 
observamos que apesar da pasta térmica ter apresentado excelente 
desempenho inicial, esse desempenho não se mantem após sucessivos ciclos 
térmicos, à medida que, dada a composição oleosa da Pasta, os ciclos térmicos 
da luminária causaram seu ressecamento e consequente penetração do ar entre 
as superfícies, essa camada de ar, por sua vez, acabou por atuar como isolante 
térmico, dificultando a passagem do calor entre LED e dissipador, fazendo 
aumentar a temperatura na junção do LED, demonstrando que pastas térmicas 
comuns não são interface confiável para aplicações em luminárias LED que 
devem durar.

Podemos concluir que apenas o design adequado do dissipador de calor não é 
suficiente para prover um gerenciamento térmico completo de uma Luminária 
LED, é absolutamente imprescindível garantir através de uma interface térmica 
apropriada o contato integral entre a PCB e o dissipador, garantindo assim um 
caminho de baixa resistência para a passagem do calor, seja na luminária recém 
montada ou depois de muitos ciclos térmicos em campo. 

Para que o seu projeto ofereça qualidade e confiabilidade nos colocamos a 
sua disposição e disponibilizamos uma ampla gama de materiais de interface 
térmica que atendem a todos os tipos de requisitos.

A Celera também conta com o um laboratório para ensaios de caracterizações 
térmicas de semicondutores. Através de nossos ensaios é possível avaliar 
com precisão os parâmetros de operação térmica reais de componentes 
semicondutores, PCBs, Interfaces Térmicas e Dissipadores de Calor, além de 
contarmos com os serviços de simulações computacionais CFD, onde modelos de 
luminárias LED podem ser simulados, fornecendo informações importantes de 
temperatura na junção dos LEDs, condições fluidodinâmicas e termodinâmicas, 
eficiência do dissipador entre outros dados que ajudam na tomada de decisão, o 
que confere segurança e agilidade aos fabricantes no desenvolvimento de seus 
projetos.

Figura 4: Perfil Térmico do Dissipador e na base da PCB em:
      a) t1=0
      b) t2=10.000h
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