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1. RESUMO 

Buscando a melhoria da qualidade dos serviços de entrega de alimentos, que 

a cada dia vem sendo mais exigida por clientes e fornecedores, alinhando a busca 

por soluções sustentáveis em conjunto com o aproveitamento energético de uma 

pastilha termoelétrica, este projeto tem por objetivo a utilização destes dispositivos 

para o aquecimento e resfriamento simultâneo de um compartimento transportador 

de alimentos. Empregando basicamente materiais já disponíveis no mercado 

(compartimento de transporte e motocicleta), e utilizando a pastilha em uma placa 

que divide este compartimento em dois ambientes, foram testadas e aplicadas as 

leis da termodinâmica relacionadas ao ciclo de refrigeração, chegando à conclusão 

de que o aproveitamento energético proposto é possível, cabendo a este grupo dar 

continuidade nos estudos para verificar formas de tornar o sistema mais eficaz. 

2. INTRODUÇÃO 

Soluções sustentáveis e econômicas, em todos os ramos de negócio, são 

essenciais para o mercado. Sendo assim, visando o máximo aproveitamento 

energético de uma pastilha termoelétrica, atrelado à importância da sustentabilidade 

no contexto atual, este trabalho apresenta uma alternativa sustentável para o 

transporte de alimentos e bebidas, pois além de ser produzido com parte dos 

materiais sendo 100% recicláveis, elimina os possíveis gases gerados por um ciclo 

de refrigeração comum. Atualmente, pastilhas termoelétricas são em geral utilizadas 

para refrigeração de processadores, adegas ou mini geladeiras, desprezando o calor 

gerado pela mesma (BARONE, 2010). Será apresentado o conceito e 

desenvolvimento de um compartimento dividido em dois ambientes – frio e quente – 

para a manutenção dos alimentos e bebidas a serem transportados. 

3. OBJETIVO 

Aquecer e resfriar simultaneamente um compartimento alimentício bi dividido 

através do fenômeno da pastilha termoelétrica de Peltier, aproveitando a energia 

térmica produzida pela face quente para manter alimentos aquecidos e a da face fria 

para manter bebidas refrigeradas. 

 



4. METODOLOGIA 
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Figura 1 – Ilustração do protótipo (Fonte: PRÓPRIO AUTOR)
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando os resultados até o momento pode-se concluir que o protótipo 

obedece a 1ª lei da termodinâmica para ciclo de refrigeração simples, pois o fluxo de 

calor do lado quente (fonte quente) é igual ao fluxo de calor retirado do lado frio 

(fonte fria) somado com a potência elétrica fornecida à pastilha. Portanto, a 

metodologia empregada para realização dos ensaios é satisfatória (IENO, 2004). 

Verificou-se, também, que é possível alcançar o objetivo deste estudo, ou seja, 

atingir valores de temperatura maiores no compartimento quente e menores no frio 

em relação à temperatura ambiente utilizando-se as duas faces de uma pastilha 

termoelétrica simultaneamente. 
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