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Como fonte de luz mais moderna, os LEDs abrem uma grande 

variedade de opções de iluminação inovadoras. No entanto, as formas 
como os LEDs são utilizados ainda são frequentemente regidas por 
mal-entendidos e uso incorreto das tecnologias associadas à 
semicondutores. Em particular, os requisitos térmicos especiais dos 
LEDs de alto desempenho são frequentemente ignorados durante a 
instalação. Este Guia de informações pretende esclarecer os requisitos 
especiais que regem o design de luminárias que utilizam a tecnologia 
LED e igualmente conscientizar para assegurar o melhor 
gerenciamento térmico. 

1 Comportamento térmico da tecnologia LED 

1.1 Características especiais da tecnologia LED 
Os LEDs são dispositivos baseados em semicondutores que 
operam com correntes de até 1A na categoria de alto 
desempenho. Durante o processo de geração de luz na chamada 
junção P-N, até 80% da energia elétrica aplicada é convertida em 
calor, o que, por sua vez, reduz tanto o fluxo luminoso como a 
vida útil dos LEDs. O excesso contínuo da temperatura máxima 
permitida na junção P-N irá prejudicar de forma irreparável o 
semicondutor. 

 

Durante a operação, o chip atinge rapidamente temperaturas de 
100 °C e mais. Para garantir as propriedades desejadas de uma 
luminária LED em termos de níveis de iluminação e vida útil, a 
junção P-N deve ser mantida abaixo de uma temperatura limite 
definida e todo o calor gerado deve ser dissipado do chip para o 
corpo da luminária e de lá para o ambiente circunvizinho. Por 
essa razão, a atenção já deve ser redobrada para assegurar um 
dimensionamento adequado para o caminho de resfriamento ao 
projetar uma luminária LED. 

1.2 Brilho e vida útil dos módulos LED 
Embora os LEDs prometam a vida útil mais longa de todos os 
tipos de iluminação em condições operacionais favoráveis, as 
propriedades físicas das substâncias fluorescentes 
semicondutoras e inorgânicas deterioram-se ao longo do tempo, 
o que leva a uma degradação do LED. 

A taxa na qual um módulo LED envelhecerá é altamente 
dependente da temperatura na junção P-N e acelerará ao longo 
do tempo. Como resultado, os valores da vida útil apenas serão 
válidos desde que certas temperaturas de junção P-N (Tj-
temperatura de junção) não sejam excedidas.  

 

 

 

Os valores de vida útil são valores estatísticos determinados 
durante as baterias de teste realizadas pelos fabricantes de LEDs 
e não refletem o comportamento preciso de LEDs individuais. 

O mesmo se aplica aos valores de brilho do LED. O calor 
gerado na junção P-N prejudica a eficiência do processo de 
geração de luz e resulta em uma queda mensurável de brilho. 

Os fabricantes de LED normalmente especificam o brilho do 
LED em uma Tj de 25 °C, o que não é uma visão realista das 
condições de operação encontradas por uma luminária.  

Por exemplo, em comparação com o valor especificado para 
Tj=25°C na ficha técnica, uma queda de brilho de 15% já é 
mensurável em Tj= 85°C. 

 

Quanto menos quente a junção P-N de um LED permanece 
durante a operação, melhor e por mais tempo a luminária 
funcionará. Determinar precisamente a vida útil e o brilho de 
uma luminária LED dependem, portanto da disponibilidade de 
dados precisos em relação à temperatura na junção P-N durante 
a operação. No entanto, esta temperatura é extremamente 
difícil de ser medida diretamente na prática. 

1.3 Propriedades do produto definidas devido à temperatura no 
ponto tc 
Devido à complexidade envolvida na leitura direta da 
temperatura na junção P-N (tj) pois não se tem acesso direto à 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
 

 

  
 

 

Funcionamento de um LED esquematizado. 
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junção que está envolvida por um encapsulante, alguns 
fabricantes de luminárias introduzem um ponto de referência tc 
em seus módulos de LEDs na tentativa de simplificar e viabilizar 
as medições. 

Este ponto tc está situado na PCB do LED e a temperatura 
medida neste ponto corresponde a um valor aproximado da tj e 
permite prever o comportamento do LED. O ponto tc é 
facilmente acessível com um sensor de temperatura, facilitando 
assim a leitura. 

O calor é gerado pelo 
chip do LED (tj). 
A tj é crítica para o 
tempo de vida útil e 
brilho emitido! 

Ponto tc onde se fazem as 
medições de temperatura. 

Como uma regra básica, manter a temperatura do tc tão baixa 
quanto possível otimizará todos os parâmetros! 
 
Ex: Um módulo exemplo (XR-E) operando à 700 mASe 
reduzirmos a temperatura do tc de 80°C para 60°C, a vida útil 
esperada aumentará em 19.000 horas e o brilho em 6%! 

 

 
 
 

2 Gerenciamento térmico e seus desafios 

Ao projetar uma luminária LED, o caminho da transferência 
térmica deve ser dimensionado para igualar a carga de energia 
aplicada. Isso é fundamental para garantir que o 
comportamento operacional desejado possa permanecer 
estável a longo prazo.  

Dependendo da quantidade de espaço disponível para a 
instalação e do material em questão, o mesmo brilho pode ser 
alcançado através de uma corrente mais alta e menos LEDs 
(Caso 1) ou corrente mais baixa e mais LEDs (Caso 2). 

Dado o mesmo grau de arrefecimento e condições de 
operação idênticas, a vida útil dos LEDs será certamente 
mais curta no caso 1 do que no caso 2. Dependendo do uso 
pretendido de uma luminária LED e suas condições de 
operação, as prioridades devem ser definidas ao se 
estabelecer as metas do design. 
 Possíveis objetivos: 
- Energia elétrica, 
-  Manter a necessidade de resfriamento o mais baixo 

possível, 
- Aumentar a produção de luz e a vida útil se comportar 

de diferentes maneiras. 
 

 

2.1 Design térmico de luminárias LED 
Tendo determinado o número de LEDs e a corrente de operação 
como parte do design elétrico e óptico, prossegue-se para que o 
gerenciamento térmico de uma luminária LED possa garantir 
que o calor gerado seja dissipado da junção P-N para o corpo da 
luminária e que a temperatura desejada no ponto tc não seja 
excedida, mesmo sob as condições ambientais mais 
desfavoráveis (worst case). No caso de uma luminária 
pendurada, esta será a máxima temperatura ambiente (ta max.). 

 

O calor só será transferido de uma fonte mais quente para um 
material mais frio. Três processos diferentes estão envolvidos na 
transferência de calor: 

• Condução Térmica  
Transferência de calor através de meios estáticos em contato 
físico direto um com o outro, Ex. Da junção P-N através do 
invólucro do LED para a PCB. 

• Convecção 
Combinação de condução térmica e transferência de calor 
através de um meio móvel. As partículas mais quentes são 
transportadas para regiões mais frias. Um dissipador de calor, 
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Exemplo de PCB com ponto de medição tc 

Temperatura tc (°C) 
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por exemplo, funciona transferindo calor para o ar ambiente 
que circula em torno dele. 

• Radiação de calor  
Transferência de calor através de radiação eletromagnética, 
ou seja, não requer um meio de transferência. A radiação 
também atuará em um vácuo completo, Ex. Um dissipador de 
calor ou mesmo o corpo da luminária emitirá calor sob a 
forma de irradiação. 

 

2.1.1 Gerenciamento térmico interno 
A transferência de calor da junção P-N para o corpo da luminária 
ou dissipador de calor pode ser entendida como um sistema de 
gerenciamento térmico interno da luminária LED. 

O mecanismo de transferência de calor mais eficiente é a 
condução térmica. A qualidade da condução térmica é 
altamente dependente dos materiais utilizados e da geometria 
da luminária. Por isso, garantir a utilização de materiais com 
baixa resistência específica ao calor, como cobre ou alumínio, é 
fator primordial para garantir uma baixa resistência térmica 
(Rth) ao longo de todo o percurso térmico desde o junção P-N 
até o corpo da luminária, todos os materiais que são maus 
condutores térmicos e através dos quais o calor deve fluir 
também devem ser mantidos o mais finos possível. 

Há diversos tipos de Materiais de Interface Térmico que podem 
ser empregados, com o objetivo de diminuir a resistência 
térmica de contato entre a PCB e a base do Dissipador da 
Luminária.  As Fitas Térmicas Adesivas, por exemplo, estão 
disponíveis para a fixação de módulos LED a outros 
componentes, sem necessidade de ferramentas adicionais como 
parafusos e presilhas. Como o ar não é um bom condutor de 
calor, deve-se ter cuidado para evitar bolhas de ar ao longo do 
caminho térmico. 

 

2.1.2. Gerenciamento térmico externo 
Se refere à dissipação de calor do corpo da luminária ou 
dissipador de calor ao ar ambiente. Neste caso, os principais 
processos são a radiação e convecção de calor. A convecção 
depende principalmente da taxa de fluxo do ar ambiente, bem 
como da área de superfície em torno da qual circula o ar. Uma 
grande área de superfície e circulação de ar livre são os 
principais critérios a este respeito. 

 

A radiação de calor, por outro lado, depende principalmente da 
temperatura e nível de acabamento mecânico da superfície da 
luminária. Quanto maior a temperatura e maior a superfície, 
mais calor será descarregado sob a forma de irradiação. Em 
geral, esse processo só se torna notável acima de uma 
temperatura de 60°C.  

As superfícies de metal altamente polidas irradiam baixas taxas 
de calor, enquanto as superfícies pintadas permitem uma 
irradiação de calor mais eficiente. 

Exemplo de um dissipador de 
calor / corpo da luminária com 
aletas de refrigeração para 
uma melhor dissipação de 
calor para o ar ambiente 

Tendo assegurado uma ligação térmica consistente entre um 
módulo de LED e o corpo da luminária, o calor é então 
principalmente dissipado no ar ambiente por meio de 
convecção. O volume de fluxo de calor é influenciado pela área 
de superfície da luminária / dissipador de calor. 

Como regra geral aproximada, uma área superficial de 25 cm² é 
necessária para dissipar 1 Watt de carga térmica. 

A área de superfície disponível para garantir a transferência 
térmica pode ser ampliada pela adição de aletas e aumentando 
o fluxo de circulação do ar, Ex. Forçando o fluxo de ar através da 
adição de coolers que irão aumentar ainda mais a eficiência do 
resfriamento no dissipador. 

 

2.2 Exemplos de Design Térmico de Luminárias LED 

2.2.1 Design térmico incorreto 
Nesta luminária, o módulo foi instalado sem garantir uma 
conexão térmica direta entre o módulo LED e o corpo da 
luminária. Como resultado, os LEDs superaquecerão. Após 50 
minutos de operação a apenas 350 mA, a temperatura do tc já 
atinge 105°C, o que excede claramente a temperatura máxima 
especificada do módulo. Isso pode danificar outros 
componentes, como por exemplo a lente. 
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Neste caso, o principal processo de transferência térmica dentro 
da luminária é a convecção, o que é insuficiente para garantir a 
dissipação efetiva de todo o calor gerado. Em vez disso, o calor 
acumula e sobreaquece o módulo LED e o driver do LED, o que 
reduz consideravelmente a vida útil do produto. 

Conexão térmica 
insuficiente de um 
módulo LED instalado em 
uma luminária 
 

 
 
 
 

2.2.2 Design Térmico correto 
 

O design térmico de uma luminária pode ser significativamente 
melhorado simplesmente garantindo uma conexão térmica 
contínua do módulo LED ao corpo da luminária metálica. Isto 
pode ser alcançado utilizando uma chapa adicional de alumínio a 
qual o módulo LED está ligado através de um pad adesivo 
termocondutivo. O componente de alumínio é então montado 
na luminária para garantir uma boa conexão com o corpo da 
luminária. 
Devido ao equilíbrio térmico alcançado neste caso, a 
temperatura da PCB atinge apenas 46°C após 45 minutos de 
operação, o que, por sua vez, melhora consideravelmente o 
comportamento operacional da luminária. 
 

 

 

Como resultado, o principal processo térmico que ocorre da PCB 
para o corpo da luminária é a condução térmica. Isso constitui o 
processo mais eficiente para o projeto térmico interno, pois 
assegura uma dissipação de calor muito melhor através do 
corpo da luminária. Nesse caso, nem o módulo LED nem o driver 
LED superaquecem. 

 

Construção melhorada 

Módulo LED e Lentes 

Pad térmico adesivo 

Componente de 
alumínio 
Pad térmico 

 

Adicionando um componente altamente termocondutor cria um 
caminho de condução térmica que facilitará a transferência de 
calor do módulo de LED para a superfície externa do corpo da 
luminária, evitando assim o acúmulo de calor em seu interior. 

Reduzir a temperatura do ponto tc de 105°C a 46°C prolongará a 
vida útil do módulo para mais de 60.000 horas e aumentará o 
brilho em 17%. 

A temperatura do corpo da luminária é idêntica em ambos os 
casos, o que significa que o gerenciamento térmico interno 
correto não irá aumentar necessariamente a temperatura do 
corpo da luminária, mas que irá diminuir a temperatura no 
ponto tc do modulo LED. 

Ao mesmo tempo, isso prova que, se o corpo da luminária "for 
sentido" como frio, isso não significa necessariamente um bom 
projeto térmico interno. Por esta razão, é essencial medir 
sempre a temperatura do ponto tc. 

 

 

 Com condução térmica Sem condução térmica 

    
 
 
2.3 Medindo a temperatura no ponto tc 

 

As leituras térmicas no ponto tc devem ser tomadas quando o 
módulo está em estado térmico estável de acordo com a norma 
EN 60598-1.  
 
Um termopar ou sensor deve ser utilizado para medir a 
temperatura do ponto tc do módulo LED dentro da luminária. 
Além disso, uma temperatura ambiente máxima apropriada que 
corresponda as condições de instalação reais deve ser simulada, 

 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Temperatura da PCB 
 Temperatura do corpo da luminária Temperatura do corpo da luminária 

Temperatura da PCB 
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Ex. Colocando a luminária LED em um forno adequadamente 
pré-aquecido ou em um banho de recirculação. 

Colocação de um termopar no ponto tc do módulo de LED usando 
pasta termocondutora 

 

2.4 Regras para uma Ótima Gestão Térmica 
 

Em resumo, as seguintes regras básicas de gerenciamento térmico 
devem ser observadas durante o processo de desenvolvimento para 
garantir uma longa vida útil para a luminária LED: 

 

•  As luminárias LED nunca devem ser operadas sem 
arrefecimento apropriado. 

•  Se possível, a luminária deve ser operada com correntes de 
operação baixas, de modo que a geração de calor seja 
minimizada. 

•  A temperatura tc do módulo LED deve ser minimizada 
assegurando uma boa condução térmica dentro da luminária. 

•  A resistência térmica (Rth) do LED e PCB para o dissipador 
de calor deve ser minimizada usando materiais altamente 
condutores de calor, Ex. alumínio, cobre... 

• Bolhas de ar devem ser evitadas ao longo do caminho de 
transferência térmica, Ex. usando pads térmicos. 

• A área de superfície da luminária/dissipador deve ser 
maximizada para garantir elevada transferência térmica para 
o ar ambiente através da convecção. 

• O design da luminária deve ser verificado tomando uma 
leitura da temperatura da PCB no ponto tc nas piores 
condições de operação possíveis (à temperatura máxima da 
luminária ta max.).  
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3  Outras fórmulas e exemplos de cálculo 

A seguir, os processos descritos acima estão 
resumidos através de fórmulas físicas, que são 
então aplicadas usando os cálculos para um 
dissipador de calor como exemplo. 

3.1 Analogia de um circuito elétrico básico 
para uma rede térmica 
A analogia de um circuito elétrico para o circuito térmico se 
torna útil com o propósito de realizar os cálculos, levando em 
conta que os mesmos princípios aplicados a um circuito elétrico 
(em série ou paralelo) são aplicáveis à resistência térmica.  
 

 
 Circuito Equivalente Circuito Equivalente 

3.2 Circuito Equivalente Térmico de uma Luminária 

 
• Φ = Pel = Fluxo de calor, 

Por razões de simplificação, o fluxo de calor pode 
ser equiparado ao consumo de energia elétrica, 

• tj = Temperatura na junção P-N do LED, 

• tc = Temperatura da PCB, 

• tb = Temperatura do corpo da luminária ou dissipador de 
calor, 

• ta = Temperatura ambiente,  

• Rth (j PCB) = resistência térmica da junção P-N à PCB, 

• Rth(PCB) = resistência térmica da PCB ao corpo luminoso 
(soma de todos os valores de resistência térmica ao longo 
deste caminho), 

• Rth Convecção (t) = resistência térmica independente da 
temperatura ao longo do caminho de convecção, 

• Rth Radiação (t) = resistência térmica independente da 
temperatura ao longo do caminho de radiação. 

3.3 Transferência Térmica e Resistência Térmica 

• Φ = λ A
 (t2–t1) = Rth    e assim Rth =  

• λ [ ] = Condutividade térmica específica do material 

• A [m²] = Corte transversal do material 

• l [m]= Comprimento do material 

• t2 [°C ou K] = Temperatura mais elevada 

• t1 [°C ou K] = Temperatura mais baixa 

• Rth [ ] = Resistência térmica 

Valores típicos de condutividade térmica de materiais comuns: 
 

Material Conduta Térmica Específica λ [ 𝑾

𝒎𝑲
] 

 

Cobre 350 

Alumínio 221 

Silício 148 

Lata 67 

Prata 429 

Ar 0.0261 

 
3.4 Convecção 

 

• Φ = hA (t2–t1) = 
Rth Convecção                  e assim Rth Convecção =  

  

• h [ ] = Coeficiente de transferência de calor, dependente da 

temperatura. Os valores típicos para o coeficiente de transferência 

de calor para a transferência térmica do dissipador de calor para o 

ar são de 3,5 a 35  

• A [m²] = Superfície 

• t2 [°C ou K] = Temperatura mais elevada 

• t1 [°C ou K] = Temperatura mais baixa 
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3.5 Radiação térmica 
Φ = σεA (t24–t14) 
A simplificação para Φ = RthRadiação      não é possível devido à 4ª 
potência da temperatura. A resistência térmica ao longo do 
percurso de radiação diminui a temperaturas mais altas, o que 
permite que mais calor seja dissipado através de radiação. 

• σ = Constante de Stefan-Boltzmann = 5.610 · 10–8  

• ε = Coeficiente de emissão = Fator entre 0 e 1, dependendo 
do acabamento superficial do dissipador de calor. 
 

Exemplos do Coeficiente de Emissão   

Alumínio, polido 0.038 

Alumínio, não tratado 0.09 

Alumínio, anodizado 0.8 

Ferro fundido, polido 0.21 

Aço / Aço inoxidável 0.2 

Cobre, polido 0.04 

Cerâmica, cinza 0.9 

Superfície pintada em preto fosco 0.97 

• A [m²] = Superfície 

• t2 [°C ou K] = Temperatura da fonte de calor 

• t1 [°C ou K] = Temperatura ambiente 

3.6 Resistência térmica de dissipadores de calor 
Como o calor dissipado através de convecção e radiação 
depende da temperatura do corpo da luminária, os fabricantes 
de dissipadores de calor resumem os valores Rth dos 
dissipadores de calor e os apresentam como um único valor Rth 
em relação à carga térmica que requer a dissipação. Geralmente 
um diagrama é usado para mostrar esses valores, o que 
simplifica consideravelmente o processo de dimensionamento 
do caminho térmico porque o circuito equivalente pode ser 
condensado como um circuito conectado em série. Quanto 
menor o Rth de um dissipador de calor, maior a capacidade de 
dissipação de calor.  

   

 
 tj tc tb ta 

Exemplo de uma curva Rth para um dissipador de calor: 

 
 
3.7 Como dimensionar um dissipador de calor 

O cálculo a seguir fornece um exemplo de como dimensionar um 
dissipador de calor necessário para uma aplicação simples.  

O objetivo é quantificar o dissipador de calor necessário para 
operar um módulo LED exemplo (XR-E) branco frio com 700 mA 
por um mínimo de 40.000 horas. O módulo está ligado ao 
respectivo dissipador de calor usando um pad térmico adesivo e 
operado a uma temperatura máxima. ta=35°C usando fluxo de ar 
livre para refrigeração por convecção.  

 

Dados básicos: 
• Φ = Pel max. a 700mA = 8.7W (valor da ficha técnica)  
• Temperatura tc alvo para as 40.000 horas: tc=82°C 
• Temperatura ambiente máxima ta=35°C 

Circuito equivalente: 

 

 

Cálculo: 

Φ =   e assim Rth =  

tc – ta = diferença de temperatura Δt 
Duas resistências térmicas estão conectadas em série entre  
ta e tc: Rth = Rth(Pad adesivo) + Rth(Dissipador de calor). 
A quantidade requerida de dissipação de calor Φ é conhecida. 

A resistência térmica dos pads adesivos pode ser calculada com 
base na geometria do produto: 

 

λ = 0.8     , diâmetro Ø 43 mm, espessura l = 0.20 mm 

Assim Rth(Pad) =  

 

Aplicando ao dissipador de calor necessário: 

Rth(Dissipador) =   – Rth(Pad) = 82°C – 35°C – 0.17 K 
  8.7 W                    W  

 = 5.40 
𝑲

𝑾
 – 0.17 𝑲

𝑾
 = 5.23

𝑲

𝑾
 

  

Dado um consumo de energia de 8,7W, é necessário um 
dissipador de calor com uma resistência térmica de 
5,23K/W para garantir que a temperatura não exceda 82°C 
a uma temperatura ambiente de 35°C. 

            
 

 

    

  
  

 

  
  

 
  

Gerenciamento 
térmico interno 

Gerenciamento 
térmico externo 

= = = 0.17 W 
mK 

 

 

 

 

 

     
 


