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DESENVOLVIMENTO DE UMA CAIXA TÉRMICA COM TEMPERATURA 

CONTROLADA UTILIZANDO UMA CÉLULA DE PELTIER 

 

1. RESUMO 

A célula peltier é um conversor termoelétrico capaz de criar uma temperatura 

diferencial em cada lado da célula por meio da passagem de corrente elétrica. 

Este trabalho visa o estudo e desenvolvimento de uma caixa térmica com 

temperatura controlada utilizando uma célula de Peltier. Para tal será modelado e 

desenvolvido um sistema de controle de temperatura que atuará sobre a pastilha 

peltier de forma a estabilizar a temperatura interna da caixa em valores pré-

estabelecidos pelo operador. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente os sistemas de refrigeração automotivos necessitam da queima do 

combustível para seu funcionamento. Entretanto, a combustão causa a emissão 

de gases tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente [1]. 

Este projeto de pesquisa busca o desenvolvimento de um protótipo inovador com 

características de produto e aplicações práticas, principalmente no setor 

automotivo. 

Dessa forma, a implementação de um sistema de refrigeração por meio do efeito 

da termoeletricidade - utilizando uma pastilha peltier - visa a obtenção do efeito 

físico desejável (troca de calor e refrigeração) por meio de uma energia limpa, 

visto que será necessário apenas o uso de baterias recarregáveis. 

Nesse contexto, ainda é importante um estudo mais aprofundado buscando o 

desenvolvimento de um protótipo com elevada eficiência, obtida por meio da 

aplicação de novas tecnologias no circuito de potência e controle realizado por 

sistemas microcontrolados de baixo consumo, devido à autonomia e vida útil das 

baterias que serão empregadas. 

A pastilha peltier é um conversor termoelétrico capaz de criar uma temperatura 

diferencial em cada lado da célula por meio da passagem de corrente elétrica. A 

célula é composta pela junção de dois metais semicondutores diferentes que 

submetido a uma corrente elétrica absorve calor em um dos lados, enquanto que 

o outro lado expulsa. Desta forma, eles podem ser usados para aquecer ou 

refrigerar algo que entre em contato com a célula. [2] 



 

3. OBJETIVOS 

Com este projeto, pretende-se modelar, projetar e implementar uma geladeira de 

pequeno porte controlada por um por dispositivo microcontrolado. A temperatura 

desejada será indicada por um operador e o dispositivo realizará o controle de 

forma a manter a temperatura independentemente de perturbações, como 

variação da temperatura ambiente e troca de calor interna e externa. 

Pretende-se desenvolver um dispositivo alimentado com tensão contínua de 12V 

que requerer uma menor potência possível – entretanto, um  bom resultado 

térmico – devido à preocupação da viabilidade na utilização em veículos a 

combustão, já que eles possuem baterias e fusíveis na alimentação do seu 

sistema elétrico.  

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho pode ser subdividido em três grandes frentes, conforme mostrado a 

seguir: 

1) Sistema de Refrigeração 

O sistema de refrigeração é baseado no funcionamento da pastilha peltier que 

utilizam semicondutores buscando obter uma maior densidade de potência. Em 

geral o teruleto de bismuto é dopado para criar as pastilhas semicondutoras do 

tipo P e N. [3] 

A eficiência do protótipo está diretamente ligada à isolação térmica 

proporcionada pela caixa.  

2) Sistema de Controle de Potência 

O principal componente do sistema de controle potência é o microcontrolador, 

que a partir de uma leitura faz a conversão do sinal de interface do usuário a um 

sinal de potência variável. 

O sistema de controle é responsável ainda por informar ao usuário, por meio de 

display, a temperatura interna obtida por meio de um sensor adequado a esta 

aplicação.  

3) Sistema de Interface 

Nesse sistema o microcontrolador é, novamente, o componente principal; ele 

deve fazer duas leituras de sinais: a do sinal de entrada requerida pelo usuário - 

ao escolher a potência desejada - e a leitura do sinal do sensor de temperatura. 



Posteriormente, o microcontrolador faz a conversão desse sinal sensorial para a 

temperatura em Celsius e a representação dessa temperatura em um display 

digital que estará acessível para que o usuário possa identificar a temperatura 

interna da geladeira portátil.  

 

5. Desenvolvimento 

Foram encontradas algumas dificuldades com ferramentas necessárias para 

fazer a simulação do protótipo, principalmente na geração da potencia suficiente 

para uma alimentação adequada da pastilha peltier.  

A implementação do sistema de potência e interface já estão concluídas, 

restando apenas o aperfeiçoamento. 

A programação, em linguagem C++, do projeto está sendo aperfeiçoada porque o 

hardware ainda não está completado, logo, ela está sujeita a alterações. 

 

6. Resultados Preliminares 

Os testes preliminares com a celular peltier foram animadores; em uma 

temperatura ambiente por volta dos 20ºC a célula conseguiu condensar e, 

posteriormente, solidificar a água do ambiente próximo ao dissipador da parte 

fria. 

O sensor de medição de temperatura, LM35, fez uma leitura no dissipador no 

qual indicava 4ºC; temperatura suficiente para o armazenamento de alguns 

alimentos. 
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