
Muitas vezes o papel da radiação no design de um dissipador de calor é 
negligenciado. Existem muitas referências que indicam um valor percentual fixo 
para o calor dissipado por um dissipador. Como na maioria dos fenômenos da 
física e da engenharia o efeito da radiação não pode ser generalizado utilizando 
um número constante.

Existem vários fatores que determinam a influência da radiação no desempenho 
de um dissipador de calor. Antes de investigar esses fatores, é necessária 
uma breve descrição do que é a radiação. Radiação Térmica são ondas 
eletromagnéticas emitidas de toda a matéria que tem temperatura acima do 
0 Kelvin (zero absoluto). A quantidade máxima de calor (Watts) que pode ser 
emitida de uma superfície devido à radiação é dada por:

Q = σ AT4
8   1

onde:

A é a área da superfície radiante
σ = 5.67 x 10-8W/m2.k4 (Constante de Stefan-Boltzman)
T8 é a temperatura da superfície em Kelvin

 
         

Erros de design em dissipadores ou a não
consideração do fator radiação podem reduzir
drasticamente a vida útil dos LEDs.

Novas formas de simulação associadas a interfaces
térmicas modernas e de alta performance apontam
o caminho para a solução.

Essa superfície é considerada um radiador ideal ou corpo negro. As superfícies 
que não são radiadores ideais irradiam menos energia do que um corpo negro 
na mesma temperatura. Essas superfícies recebem uma propriedade radiativa 
“ε”, chamada emissividade. O valor de “ε” varia entre 0 e 1. Emissividade é a 
medida de quão bem a superfície irradia calor comparada a um corpo negro. 
Os valores para acabamentos superficiais dos materiais mais comuns utilizados 
em dissipador de calor são mostrados na tabela 1.

Material de superfície Emissividade
Alumínio extrudado 0,09
Alumínio anodizado 0,85

Placa de alumínio sem acabamento 0,09
Cobre, comercial polido 0,07
Cobre polido e lustrado 0,03

Tintas a óleo (várias cores) 0,90-0,96

Tabela 1. Emissividades dos materiais mais comuns utilizados em dissipadores e 
acabamentos superficiais.
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Quando duas ou mais superfícies estão envolvidas, a energia radiante é 
absorvida e emitida por cada uma das superfícies. Uma das formas mais 
simples de troca de radiação é no caso de uma superfície estar em um 
compartimento muito maior. Esta superfície está a uma temperatura mais 
alta que o compartimento onde se encontra, com uma área de superfície “A” 
e emissividade “ε”. Neste cenário, a taxa total de troca de energia devido à 
radiação é dada pela equação 1. Veja a figura 1.

Figura 1. Troca de radiação entre uma pequena superfície aquecida e o interior de um 
grande compartimento.

Como um dissipador consiste em várias superfícies que absorvem e emitem 
radiação entre si e ao compartimento, as equações que representam essas 
interações não são tão diretas quanto a equação 1. Entretanto, o princípio geral 
representado na equação 1 ainda se aplica. Uma explicação detalhada dos 
cálculos de radiação e equações correspondentes para um dissipador de aleta 
de chapas pode ser encontrada em [1].

Q = ε σA(T4
8 - T

4
surr )   2

Os cálculos em [1] requerem o uso de várias equações e podem ser entediantes 
de se trabalhar. Para obter uma estimativa razoável da perda de calor devido 
à radiação da sua aleta do dissipador de chapas 2, a equação 2 ainda pode 
ser usada pelo cálculo de uma área de superfície de radiação aparente. A área 
da superfície de radiação aparente é calculada assumindo que o dissipador 
de calor é um bloco sólido com as mesmas dimensões externas. A área de 
superfície desse bloco, conforme mostrado na figura 2, é calculada usando 
a equação 3 e usada na equação 2. Esse método de cálculo não considera a 
variação de temperatura entre a base do dissipador de calor e a ponta das 
aletas, que pode ser significativa em casos de convecção forçada, com aletas 
muito longas, dissipadores de calor feitos com material de baixa condutividade 
ou uma combinação destes. Além disso, o uso da área da superfície de radiação 
aparente não representa com precisão a área da superfície das aletas. Desse 
modo, este método não deve ser usado se forem necessários resultados muito 
precisos.

Arad = 2H[L+W] + LW   3 

Onde: 
L    é o comprimento do dissipador

Figura 2. Dimensões do dissipador de calor.

A dissipação de calor (potência) de um dissipador de calor para o seu entorno ocorre 
por dois meios, radiação e convecção. A dissipação de calor devido à convecção é 
dada pela equação 4.

Q = hA (T8 - T amb)   4

Onde:
h  é o coeficiente de convecção
T amb é a temperatura do ar ambiente

Os valores para o coeficiente de convecção do ar “h” fica na faixa entre 2 e 10 (W/m² 
K) para convecção natural e entre 20 e 100 (W/m² K) para convecção forçada por 
ventoinhas. Por causa dos valores significativamente maiores de “h” para convecção 
forçada, a convecção geralmente é responsável por uma porcentagem muito maior 
do calor dissipado de um dissipador do que a radiação sob convecção forçada. Essa 
afirmação geralmente se aplica quando o dissipador de calor está à temperaturas 
inferiores à 150°C, que é a faixa de temperatura típica na qual os dissipadores de 
calor usados para resfriar componentes elétricos e eletrônicos operam. O calor 
dissipado via radiação é intrinsicamente dependente da temperatura do dissipador 
de calor, uma vez que é elevado à quarta potência, como visto nas equações 1 e 2.

Para fornecer uma comparação da influência da radiação no desempenho de um 
dissipador de calor com aletas de chapa, dois exemplos foram analisados utilizando 
o HeatSinkCalculator. O primeiro exemplo é um dissipador de calor resfriado por 
convecção forçada. A fonte de calor cobre toda a base do dissipador, conforme 
mostrado na figura 2. O fluxo de ar é paralelo às aletas e à base do dissipador de 
calor. Todo o fluxo de ar passa pelas aletas do dissipador sem que haja desvio de 
ar. Os resultados da análise em várias potências são apresentados na tabela 2. As 
dimensões e o material do dissipador de calor estão listados abaixo, juntamente 
com a taxa de fluxo através do dissipador de calor.
L [mm]: 50,8 
W [mm]: 50,8 
b [mm]: 5,5 
t [mm]: 0,89 
Número de aletas: 15 
Material: 6063-T6 [209W / (mK)] 
Vazão [CFM]: 6,9 
Temperatura ambiente [° C]: 30
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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. 

Q fonte [W] Emissividade T fonte [° C] %Q conv %Q rad

5 0,85 61,8 69,6% 30,4%
15 0,85 104 71,3% 28,3%
25 0,85 141 69,6% 30,4%
25 0,09 168 90,2% 9,8%

Tabela 3. Resultados do Dissipador de Calor Natural de Convecção

A porcentagem do calor dissipado via radiação é significativamente maior na 
convecção natural. No exemplo apresentado, a porcentagem de dissipação de 
radiação é próxima ou acima de 30%. A taxa de perda de calor por convecção 
natural também é altamente dependente da temperatura da superfície do 
dissipador. Isso explica o aumento na porcentagem de dissipação de radiação 
com uma diminuição na temperatura da fonte. Quando a emissividade da 
superfície é reduzida para 0,09 o impacto na temperatura do dissipador é de 
quase 30 °C.
Os exemplos apresentados destacam a importância da radiação no resfriamento 
de um dissipador. Embora a radiação tenha um impacto menor no resfriamento 
de um dissipador por convecção forçada, seus efeitos podem ser relevantes 
em casos em que alguns graus extras forem necessários para garantir que 
o produto atenda à especificação. É evidente que o papel da radiação para 
um dissipador de calor resfriado por convecção natural que é o modelo mais 
comumente utilizado no mercado de iluminação LED é muito mais importante. 
Diminuições significativas na temperatura podem ser obtidas simplesmente 
modificando a superfície do dissipador de calor seja por anodização ou através 
de pintura para aumentar o valor da emissividade superficial.

Conclusão
É evidente que o papel da radiação para um dissipador de calor resfriado por 
convecção natural que é o modelo mais comumente utilizado no mercado de 
iluminação LED é muito mais importante.
Para ajudar nossos clientes com estas questões a Celera conta com o mais 
moderno laboratório na América do Sul para ensaios de caracterizações 
térmicas. Através de nossos ensaios é possível avaliar com absoluta precisão 
os parâmetros de operação térmica reais de LEDs, PCBs, Interfaces Térmicas e 
Dissipadores de Calor.

Também contamos com os serviços de simulações computacionais CFD, 
onde modelos de luminárias LED em 3D podem ser simulados inclusive em 
condições ambientes adversas como temperaturas elevadas, fornecendo 
informações importantes de temperatura de junção do LED, condições fluído 
e termodinâmicas, eficiência do dissipador entre outros dados que ajudam 
na tomada de decisão, conferindo segurança e agilidade aos fabricantes no 
desenvolvimento de seus novos projetos.
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vantagens  de realizar Ensaios 
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