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Resumo:  A necessidade de transportar produtos com temperatura 

controlada aumentou significativamente nos últimos tempos. Passou a ter 

relevância especial para o caso de órgãos de transplantes, como exemplo os 

órgãos que são retirados em lugares remotos.  

Este projeto propõe a construção de um equipamento de resfriamento de 

produtos que necessitam de um tratamento térmico adequado utilizando uma 

Placa “Peltier”. Trata-se de circuito eletrônico alimentado por uma bateria de 

12 V, em que se retira calor de um dos lados da placa que se transmite para o 

outro lado, provocando um resfriamento na placa que perde calor. 

Decidiu-se por este sistema após a pesquisa entre outras opções pela sua 

diversidade no manuseio, tamanho e simplicidade. 

Com este sistema pode-se ter um equipamento em condições de manter a 

temperatura interna com o uso de uma fonte, bateria, energia solar facilmente 

transportável e por períodos longos. Será elaborado um protótipo em que 

serão testados materiais, realizadas adaptações para avaliação dos 

pressupostos e disponibilizados para se houver interesse, promover o 

desenvolvimento de projeto comercial.  

 

Palavras-Chave (Peltier, Geladeira portátil, Transporte refrigerado) 
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Abstract: The need to transport products with controlled temperature has 

increased significantly in recent times. It has become of special relevance in the case 
of transplant organs, such as organs that are removed in remote places. 
This project proposes the construction of a cooling equipment for products that need 
an adequate heat treatment using a ‘’Peltier’’ Plate. This is an electronic circuit 
powered by a 12 V battery, in which heat is withdrawn from one side of the plate 
which is transmitted to the other side, causing a cooling on the plate that loses heat. 
It was decided by this system after research among other options for its diversity in 
handling, size and simplicity. 
With this system one can have an equipment able to maintain the internal 
temperature with the use of a source, battery, solar energy easily transportable and 
for long periods. A prototype will be elaborated in which materials will be tested, 
adaptations made to evaluate the assumptions and made available for if there is 
interest, to promote the development of commercial project. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de equipamentos para manter a temperatura controlada tem 

aumentado para atender o conforto e situações imperiosas como a conservação de 

alimentos, medicamentos, no transporte de perecíveis e órgãos humanos para 

transplantes. São câmaras frias fixas ou móveis, geladeiras, aparelhos de ar 

condicionado entre muitos. Entretanto, face ao desenvolvimento científico que tem 

permitido por meio de transplantes de órgãos dar sobrevida a pacientes que sem 

eles não sobreviveriam apareceu um novo desafio. Criar um equipamento diferente 

dos convencionais que resfrie e mantenha a temperatura do órgão a ser transferido 

do doador para uma central capacitada para realizar transplantes. A doação ocorre 

muitas vezes em locais desprovidos de meios que permitam com os requisitos 

necessários a retirada, e o transporte em condições adequadas. A pesquisa a ser 

realizada, fundamentada na descoberta de Peltier é para construir e avaliar uma 

“geladeira” de Peltier que possibilite atender a essa necessidade de baixar e manter 

a temperatura de um órgão retirado em local ermo e realizar o transporte em 

condições adequadas a atender as exigências médicas.   

Ao estudar e observar a facilidade de uma nova forma de refrigeração com sistema 

eletrônico chamado Peltier, em que se utiliza de uma DDP de apenas 12 V a partir 

deste momento surgiu um interesse em poder trabalhar novos métodos e 

equipamentos para facilitar o trabalho de produtos que necessitam de uma 

refrigeração ao serem transportados. Como exemplo, os órgãos para transplante, 

onde hoje em muitos hospitais e centros são utilizadas caixas de isopor com gelo, 

esse método não dá confiança de que o órgão chegará ao destino em um bom 

estado para uso. 

Na pesquisa sobre o assunto foi encontrado o fenômeno termoelétrico conhecido 

como efeito Peltier sendo utilizado em diversos produtos, como mini geladeiras, 

refrigeradores, bebedouros e conservadores térmicos. E também nas indústrias 

automobilísticas nos assentos e outras aplicações industriais, como resfriadores de 

chocolate, conservadores de comida, resfriador de latinhas portáteis e 

desumidificadores. 
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As máquinas de refrigeração convencionais necessitam de um sistema complexo e 

de grandes dimensões, tornando-as pesadas e caras, além de exigir manutenção 

específica. Avaliando isso, e observando da teoria a facilidade com que o efeito 

Peltier retira calor do ambiente, tem-se o desafio de colocar em prática esse novo 

método de refrigeração. 

Este breve relato permite a compreender de forma simples como foi aplicado o efeito 

Peltier, proporcionando um bom rendimento e baixo consumo energético.  

No anexo deste trabalho encontra-se o referencial teórico, o manual e desenho 

técnico da pastilha para o efeito Peltier em estudo, com o que se espera facilitar a 

compreensão e o funcionamento do efeito Peltier, juntamente com suas aplicações. 
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MÉTODO 

 

O efeito Peltier foi observado em 1834 por Jean Charles Athanase Peltier. Trata-se, 

dos efeitos termoelétricos quando ele introduziu pequenas correntes elétricas 

externas num termopar de bismuto/antimônio. Os experimentos demonstraram que 

quando uma pequena corrente elétrica atravessa a junção de dois metais diferentes 

numa direção, a junção arrefece absorvendo calor do meio em que se encontra. 

Quando a direção da corrente é invertida, a junção aquece, aquecendo o meio em 

que se encontra. Este efeito está presente em qualquer corrente que seja gerada 

pelo próprio termopar sendo originada por uma fonte de tensão externa. Por isso, na 

utilização de um termopar deve-se reduzir tanto quanto possível esta corrente, 

utilizando voltímetros com elevada resistência interna. 

13 anos antes, Thomas Johann Seebeckter, foi o físico responsável pela descoberta 

do efeito Seebeck no ano de 1821. Descobriu o efeito “termoeléctrico” numa junção 

de metais distintos em que se produz uma tensão eléctrica, cujo potencial depende 

dos materiais que a compõem e da temperatura a que se encontra. Isso explica o 

funcionamento do termopar. 

 

COMO FUNCIONA O PELTIER 

O efeito Peltier é a produção de um certo gradiente de temperatura na junção de 

dois condutores ou (semicondutores) de matérias diferentes que quando submetidos 

a uma tensão elétrica em um circuito fechado obtém-se uma energia térmica 

dissipado-absorvida e proporcional à corrente elétrica que percorre o sistema, sendo 

possível assim definir o calor associado pelo efeito conforme a equação (1): 

Qp = π.I (1) 

Onde tem-se:   

Qp- Calor associado; 

π - Coeficiente de Peltier; 

I - Corrente elétrica no sistema; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1834
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Charles_Athanase_Peltier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Johann_Seebeck
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Por ser um efeito reverso ao Seebeck, onde ocorre produção de diferença de 

potencial devido à diferença de temperatura, é possível definir o calor associado no 

efeito Peltier em termos do coeficiente de Seebeck com a seguinte equação (2) 

Qp = ᵠ.I.T   (2)   

Sendo: 

 ᵠ - Coeficiente de Seebeck;                                           

 T - Temperatura absoluta do sistema; 

  I - Corrente elétrica do sistema 

A seguir, na figura 1, representa-se esquematicamente o circuito. 

 

Figura 1. 

                                

                               

                                                                  Efeito Seebeck 

                                             

 

 

Estes dois efeitos podem ser também considerados como um só, e denominado de 

efeito Peltier-Seebeck ou efeito termelétrico onde, de fato, são dois efeitos que 

podem ser considerados com diferentes manifestações sobre o mesmo fenômeno 

físico. 
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 ESTRUTURA TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO 

Chamada de pastilha devido a seu formato, usualmente, retangular e achatado, é 

constituída de duas "chapas" de material isolante (normalmente cerâmico) com uma 

malha de material condutor (cobre, por exemplo) na superfície interna de cada 

chapa. Entre as duas malhas de condutores, estão localizados diversos pares de 

semicondutores de tipo "n" e "p", que dão início ao efeito Peltier, transformando 

energia elétrica, proveniente de uma fonte D.C., em energia térmica e, devido ao 

posicionamento e ordenação dos pares, absorvendo calor em uma chapa e 

dissipando calor em outra. 

Os pares de semicondutores "tipo-n" e "tipo-p" possuem propriedades específicas 

que, se posicionados de maneira correta, permitem direcionar adequadamente o 

fluxo de elétrons e calor por entre seus terminais positivos e negativos. Em um 

semicondutor do tipo-n, o calor é absorvido próximo ao terminal negativo e rejeitado 

próximo ao terminal positivo. Já em um semicondutor do tipo-p o processo se dá de 

maneira inversa, absorvendo calor próximo ao terminal positivo e rejeitando-o 

próximo ao terminal negativo. 

Com isso, é possível perceber seus efeitos arranjando ambos semicondutores em 

pares ordenados, conforme esquema abaixo na figura (2) 

 

 

figura (2) 
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 APLICAÇÕES  

O efeito Peltier é utilizado em pastilhas que vulgarmente são conhecidas como 

células ou módulos de Peltier com diversos fins, sendo um deles a refrigeração de 

componentes eletrônicos, já que podem, sem a necessidade de muito espaço para 

trocar calor com o ambiente continuamente, sem a necessidade de gases ou 

equipamentos que poluam o meio ambiente, apenas necessitando de uma fonte 

elétrica de corrente contínua e dissipadores de calor. Como ele retira calor de um 

lado e passar para outro, existem situações que se faz uso de aquecedor. Por outro 

lado, o mesmo efeito também é utilizado para produzir temperaturas próximas de 0 

K onde o terminal aquecido é refrigerado por Nitrogênio líquido, cuja temperatura de 

ebulição é de 77,35 K (-196,15 °C). Tal procedimento é conhecido como ultra 

resfriamento termoelétrico, sendo capaz de produzir temperaturas próximas ao zero 

absoluto no terminal refrigerado. O ultra resfriamento por termopar é utilizado para 

os estudos de supercondutores e do comportamento de matérias na temperatura do 

espaço interestelar, onde as temperaturas são próximas a 0 K. 

 

 

DISCUSSÃO 

Pelas pesquisas foi relatado e observado pelas análises realizadas com efeito de 

Peltier, que melhora a eficiência em retirar calor gerado do ambiente em que estão 

inseridos. A saída rápida de calor evita ocasionar a saturação de calor anulando o 

trabalho realizado. 

Usualmente, é inserido na zona que recebe o calor um dissipador juntamente com 

um cooler, com o intuito de retirar o calor fazendo com que seu trabalho seja 

otimizado. Porém, isso ainda não é o suficiente, pois o trabalho retorna em escala 

muito menor tornando um produto de baixo desempenho. 

Com intuito de melhorar essa relação, foram executados alguns testes, substituindo 

o modelo de cooler por outro mais eficiente, sempre com resultado não satisfatório. 

Após alguns meses de estudos em métodos de dissipação de calor, foi constituída a 

seguinte experiência: 
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Em laboratório foi levada uma lata de refrigerante de alumínio e nela foi executado o 

seguinte experimento: apontando um bico de ar comprimido pelo lado de fora, foi 

lançado um jato contínuo de ar comprimido e “nada se passou”. Porém, quando foi 

inserido o bico no lado interno, o sistema (ou a câmara) tornou-se extremamente 

frio. A partir daí foi adotado a seguinte providência: utilizar as paredes de alumínio 

na câmara de confinamento do dissipador e cooler. Assim, seria realizado um 

processo similar ao efeito observado, ajudando no resfriamento das aletas do 

dissipador. Após o experimento foi observado um bom resultado, mas não o 

suficiente ainda. Por consequência, conclui-se que o dissipador poderia estar mal 

dimensionado. 

Após este teste, foi utilizado um sistema de dissipação chamado HEAT PIPE (TUBO 

DE CALOR). 

Um tubo de calor é um dispositivo de transferência de calor que combina os 

princípios de condutividade térmica com a transição de fases, para gerenciar 

eficientemente a transferência de calor entre duas interfaces sólidas. 

Na interface quente do tubo de calor, o líquido em contato com uma superfície sólida 

termicamente condutora transforma-se num vapor absorvendo calor a partir dessa 

superfície. O movimento do vapor então percorre ao longo do tubo de calor para a 

interface fria que condensa de volta em um líquido - liberando o calor latente. O 

líquido retorna então à interface quente através da corrente de convecção, e o ciclo 

se repete. Devido aos coeficientes de transferência de calor muito elevados para a 

ebulição e condensação, os tubos de calor são condutores térmicos altamente 

eficazes. A condutividade térmica efetiva varia com o comprimento do tubo de calor 

e pode aproximar-se de 100 kW / (m⋅K) para tubos de calor longos, em comparação 

com aproximadamente 0,4 kW / (m⋅K) para o cobre. 

A interface fria se condensa de volta em um líquido - liberando o calor latente como 

podemos observar nas seguintes instruções: 

Na figura a seguir se tem uma breve descrição de seu funcionamento. 

Sendo na seguinte ordem: 



Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 

12 
 

1. Início do processo, onde o líquido passa a iniciar a saturação recebendo calor.   

2. Líquido saturado (em forma de vapor caminha para condensação).  

3. Condensação (agora inicia sua fase para retornar ao estado líquido). 

4. Líquidos (retornando para 1 fase do processo).  

 

Com este sistema consegue-se aumentar em larga escala o processo de 

resfriamento. 

Então o ponto 1 fica em contato direto com o Peltier e os outros pontos ficam 

envolvidos por aletas e elas se encarregam de dissipar o calor, obtendo assim um 

modelo de dissipador de calor mais eficiente. 

Para sua execução, seriam montados de 2 tubos de cobre conforme o desenho 

acima em que eles estariam envolvidos por aletas de alumínio, obtendo-se assim um 

dissipador mais eficiente em troca de calor. 

Após a realização deste modelo empírico, foi diagnosticado que a corrente elétrica 

que o Peltier utiliza mantivesse nos 3,90 A com 12 V. Provando que o sistema de 

tubo de calor torna-se eficaz na retirada do calor. 

Nos testes realizados em laboratório foi descoberto outras análises interessantes 

onde podemos apreciar que as teorias não se fundem muito bem na prática e nesse 

exato momento podemos aprender e evoluir novas técnicas. 
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RESULTADO 

Foi montada uma caixa com dimensões de largura x, comprimento z e altura y. Esta 

caixa e um calorímetro muito bem isolado com bom acabamento onde foi inserido o 

HEAT PIPE com um cooler, o Peltier com uma base de cobre com aletas na qual o 

Peltier se utiliza dela para retirar calor calorímetro. Nesta base de cobre foi 

construído um blower (um ventilador na forma de caracol, que tem um rendimento 

muito superior ao ventilador convencional) e suas paredes feitas de alumínio. O 

mesmo tem o intuito de levar o calor do calorímetro até as aletas (que estão 

perdendo calor ao Peltier) para aumentar a eficiência de retirada do calor.  

Todo esse arranjo foi controlado por um sistema arduino (placa eletrônica 

programável, que lembra muito um ‘’PLC’’) e instalado sensor de temperatura para 

facilitar leitura sobre o sistema. 

Constatou-se que nos primeiros 18 minutos a temperatura caiu de 26°C para 20°C 

depois manteve-se assim por um longo período de mais 30 minutos, em que se 

conseguiu derrubar apenas mais 1°C. 

Isso foi péssimo ao experimento pois não se concluiu o prometido. Manifestação 

nada cientifica, mas o registro de uma frustração.   

Por longo período de tempo e estudo não foi possível descriminar a falha. 

Voltando aos cálculos é com muitos testes percebeu-se o seguinte: 

Se o Peltier é um componente elétrico e trabalha a uma velocidade superior à do ar, 

então ele está retirando calor mais rápido do que o ar que chega a sua base. 

Quando isso ocorre, cria-se gelo. 

Porém, o efeito do Peltier retira calor, como o gelo está a uma temperatura inferior 

ao ar contido no calorímetro, acaba-se perdendo ao longo do trabalho, ou seja, nos 

18 minutos iniciais. 

Seguindo esta linha de raciocínio pode-se concluir que será necessário construir um 

elemento que seja melhor distribuída a retirada de calor. 

Imagem da primeira geladeira 
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                                                                                  (Primeiro protótipo) 

 

 

 

 

No resultado do primeiro protótipo, ocorreram falhas de montagem e escolha de 

materiais com baixo desempenho. 

Iniciando uma pesquisa sobre os tipos de geladeiras convencionais do mercado, 

conseguiu-se rever os matérias e novos métodos para uma boa montagem do novo 

protótipo. 

Suas paredes internas são de plásticos para um escoamento do ar melhor, entre 

elas e a parte externa existe um isolamento de poliuretano (espuma expansiva) este 

elemento ajuda na baixa troca de temperatura com o ambiente externo.  

Agora resta o problema do Peltier. Este por sua vez, após iniciar seu trabalho 

começa a criar gelo. Este fenômeno, o gelo formado cria uma barreira isolante 

impedindo que o Peltier continue a remover calor do ambiente (como acontece com 

as casas feitas de iglu, onde a temperatura externa pode chegar a -40 Cº e 

internamente está 16 C°). Para impedir a formação do gelo que se comporta como 

isolante foi adicionado o dissipador de alumínio no Peltier. Logo o dissipador de 

alumínio perde temperatura e como foi adicionado um ventilador para forçar a 

circulação do ar em suas aletas (nesse momento o próprio meio faz com que o ar do 

interior do calorímetro, que se encontra a uma temperatura superior, entre em 

contato com as aletas do dissipador, aquecendo-as, transferindo calor para Peltier 

evitando). Desta forma agiliza-se o processo de troca térmica entre o Peltier e o 

calorímetro. 
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Imagens da segunda confecção com as novas teorias: 

 

 

 

 

 

Na imagem (1) Dissipador de alumínio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem (2) Podemos ver a finalização do sistema interno com o dissipador de 
alumínio e seu ventilador, para ajudar a troca de temperaturas entre o Peltier e o 
calorímetro. 

Imagem (3) e (4) A caixa enchida com poliuretano (espuma expansiva) 

           

Imagem (3)                                        Imagem (4) 
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Imagem (5) Sistema finalizado e iniciando os testes novos. 

 

Imagem (5) 

Nesta fase foi acrescendo no sistema do arduino, um sensor que mede umidade e 

temperatura (DHT 11) e também foi necessário mudar a programação do arduino 

para acrescentar os novos parâmetros do novo sensor. 

Durante os testes notou-se que a umidade era de 68% caiu para 48% e a 

temperatura de 26 C° para 15 C° após 1 hora e 30 min de trabalho continuado. E a 

esta nova montagem da geladeira a temperatura se manteve por um tempo maior 

(no primeiro protótipo assim que se desligava o Peltier a temperatura aumentava). 
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CONCLUSÃO 

O produto desenvolvido poderá atingir novos potenciais de resfriamento com baixo 

consumo de energia. O objetivo do projeto foi atingido conseguindo-se a criação de 

equipamento em que se utiliza Pastilha de Peltier para se obter temperaturas 

homogenias em um ambiente restrito e fechado. O equipamento que pode ser 

utilizado para diversas situações e leve, oferece grande autonomia para transporte 

em longas distâncias e períodos longos. Portanto a geladeira se presta ao transporte 

customizado como alimentos específicos, órgãos para transplantes, entre outros. O 

ganho está na facilidade em manter o equipamento em funcionamento por meio de 

bateria 12 V, com baixo consumo de energia e se necessário fácil substituição da 

bateria. Diferentemente do que acontece no caso de cooler ou bolsa térmica em que 

para os casos em que a distância a ser percorrida e longa a temperaturas elevadas. 

Caso em que o gelo se funde e a reposição pode ser complicada, o mesmo 

problema ocorre se a tentativa fosse utilizar-se uma geladeira convencional devido 

ao tamanho e forma de alimentação de energia. 

 O êxito obtido pelo projeto que comprovou seu funcionamento por intermédio do 

protótipo, que necessita de alguns complementos em termos de layout e destinação 

de uso para adquirir condições comercias. 
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      Optional Features and Notes:

Width, A 

(mm)

30 +0.5/-

0.2

 Add "P" to part number for 

sealing module with epoxy 

potting.

Width, B 

(mm)

30 +0.5/-

0.2

Height, H 

(mm)
3.1 ±0.05

Flatness, F 

(mm)
0.02

Parallelism, 

P (mm)
0.03

Wire Size, 

WS (mm²)
0.34

Wire 

Length, WL 

(mm)

120
Performance graphs include 

thermal resistance of substrates.

TE-1271.0-0.8

Imax (A) 5.8 5.8

Qmax (W) 56.0 61.4

DT max (°C) 69 78

Termo elétrico  

(Pastilha 

Peltier) 

Operação / 

armazenamento e 

Temperatura

-40 °C à  + 80 °C

Em nenhum caso deve 

permitir-se que a 

temperatura do módulo 

exceda a sua 

temperatura máxima de 

funcionamento / 

armazenamento. 

Consulte todas as 

informações técnicas e 

de produtos, 

Procedimento de 

montagem do módulo 

termoelétrico, 

definições de 

parâmetros, perguntas 

freqüentes e 

informações para 

pedidos publicadas na 

nossa. Antes de 

comprar ou usar este 

produto.

As especificações 

do material do 

módulo são valores 

nominais com base 

na temperatura do 

lado quente 

indicada. A 

tolerância dos 

parâmetros do 

material 

termoelétrico é de +/- 

10%.

Especificação do 

Material (27°C lado 

quente 

temperatura)

Especificação do material ( 50°C Lado quente temperatura) 
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TE-127-1.0-

0.8

Material 

Specificati

ons (27 °C 

hot side 

temperatur

e)

Thermoelec

tric Module
Vmax (V) 17.4

In no 

case 

should 

the 

module 

temper

ature 

be 

allowe

d to

(Peltier 

Module)
Imax (A) 5.8

exceed 

its 

maxim

um 

operati

on/stor

age 

temper

ature.

Specificatio

ns
Qmax (W)

DTmax (°C) 69

Operation/st

orage 

temperature

Width, A 

(mm)
30

Width, B 

(mm)

Height, H 

(mm)

Flatness, F 

(mm)
0.02

Optional Features and Notes:

+0.5/-0.2

Add "P" to part number 

for sealing module with 

epoxy potting.

30 +0.5/-0.2

3.1 ±0.05

78

Please review 

all product and 

technical 

information,

Thermoelectric Module Mounting Procedure, parameter

-40 °C to +80 °C

definitions, FAQ's, and ordering 

information posted on our website 

before purchasing or using this product.

Picture 60

Material Specifications (50 °C hot side temperature) Module 

material 

specifications 

are nominal 

values based 

on the hot-side 

temperature 

indicated. 

Thermoelectric 

material 

parameter 

tolerance is +/-

10%.

15.7

5.8

56.0 61.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


