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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade realizar referencial bibliográfico, bem como 

explorar e apresentar as possibilidades de aplicação do uso de sistemas de geração 

de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas, tendo como exemplo, o 

desenvolvimento de uma caixa térmica auto refrigerada, por meio de um conjunto de 

sistemas, sendo o de geração e alimentação de energia elétrica por meio de células 

fotovoltaicas e, o de transformação e geração de energia térmica por meio de pastilhas 

termoelétricas peltier, visando a sustentabilidade e qualidade de vida. O aspecto 

sustentável deste projeto, deve-se a geração de energia elétrica por meio de células 

fotovoltaicas monocristalinas, o sistema móvel se dá pela aplicação do sistema de 

refrigeração por meio de pastilhas peltier, em uma caixa térmica, com poliuretano 

injetado entre as paredes da caixa, para isolamento térmico. A pastilha termoelétrica 

Peltier unida a dissipadores e coolers, será a fonte de geração do ar gelado. O apoio 

no desenvolvimento de projetos que utilizam energia solar no Brasil, justifica-se pelo 

potencial do país, que abrange grandes áreas com incidência de radiação solar e pela 

proximidade da linha do Equador. 
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INTRODUÇÃO 

Na atualidade estamos tendo como dificuldade o desenvolvimento e utilização 

de tecnologias que proporcionam o desenvolvimento econômico e sustentável do 

planeta e da sociedade, como as células fotovoltaicas e pastilhas Peltier, no qual 

poderiam ser melhor aplicadas visando a redução no consumo de energia advindas 

de fontes não renováveis. Devido este fato, o presente artigo objetiva-se em 

apresentar um modelo de desenvolvimento e aplicação das tecnologias acima citadas, 

em uma caixa térmica. A possibilidade de manter produtos de consumo em 

temperaturas baixas e até mesmo refrigerar se tornou uma preocupação do ser-

humano por muito tempo. Com o avanço e surgimento de novas tecnologias e o 

desenvolvimento tecnológicos com o potencial de gerar diferenças de temperatura e 

produzir frio ou calor, foi possível produzir refrigeradores mais compactos e portáteis.  

A pastilha termoelétrica Peltier em estudo, é pequena, leve, e tem a capacidade de 

funcionamento com baixo consumo de potência, sendo capaz de produzir um 



diferencial de temperatura relativamente grande comparado aos tradicionais 

Compressores de refrigeração. (Dall’Agnol, Niencheski , Kraemer , & Tatsch , 2009.)   

O Brasil possui um grande potencial para produção de energia elétrica por 

meio de radiação solar, o país é contemplado com níveis de irradiação solar maiores 

que os de países onde a concentração de projetos para aplicação e aproveitamento 

de energia solar são em suma amplamente difundidos, como exemplo a Alemanha, 

Espanha e França. Embora os grandes níveis de irradiação solar em terras brasileiras, 

a utilização desta fonte para produção de energia elétrica não é dada tanta importância 

em relação a outros países, o Brasil tem uma participação de 0,05% no uso de fonte 

solar. O acordo celebrado em Paris, na COP 21 em 2015, fez com que a preocupação 

em desenvolver novos meios de geração de energia com a utilização de fontes 

renováveis. Então o Brasil tomou como compromisso a meta de redução de emissores 

de gases de efeito estufa para os anos 2025 e 2030, prospectando respectivos 37% 

e 43% em comparação aos níveis de 2005. (Nascimento, 2017) 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos Gerais  

O objetivo do presente artigo é pesquisar, ponderar e apresentar por meio de 

resultados obtidos pela pesquisa documental, a importância de se utilizar fontes 

renováveis, o que é necessário para iniciar um projeto de desenvolvimento de caixa 

térmica utilizando energia solar, quais são os conceitos de refrigeração e apontar as 

principais vantagens da aplicação deste sistema. 

1.2. Objetivos Específicos  

As pesquisas a serem realizadas neste artigo, objetivam-se em desenvolver 

levantamento de dados bibliográficos necessários para iniciar o desenvolvimento de 

um sistema de refrigeração alimentado por energia solar, aplicados em uma caixa 

térmica. Para que seja possível utilizar a caixa térmica sem a necessidade de gelo e 

também para que seja possível utilizá-la em lugares remotos. Justificando-se pela 

importância da utilização dos conceitos tratados neste artigo ou até mesmo da caixa 

térmica protótipo a ser estruturada e desenvolvida neste trabalho, para aplicação nas 

áreas da saúde, que necessitam transportar medicamentos, vacinas ou órgãos. E 

também para contribuir em pesquisas futuras relacionadas com a geração de energia 



solar e refrigeração por meio de pastilhas peltier, possibilitando que estas tecnologias 

sejam ainda mais utilizadas e aprimoradas.  

2. METODOLOGIA 

O artigo terá como metodologia, a pesquisa qualitativa, sendo abordada com 

a utilização do método indutivo e caráter descritivo. No que se refere a procedimentos 

técnicos, a pesquisa pode ser considerada como: documental, bibliográfica e de 

levantamento de referências teóricas, bem como a aplicação dos dados analisados. 

No método de pesquisa qualitativa, o cientista é o sujeito e também o objeto de suas 

pesquisas. A pesquisa é imprevisível durante o desenvolvimento. O pesquisador 

possui um conhecimento parcial e limitado. A finalidade da amostra é de gerar 

informações mais aprofundadas e ilustrativas: sejam elas grandes ou pequenas, a 

importância se dá pela capacidade de produzir novos conhecimentos e informações. 

(DESLAURIERS, 1991)  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Célula Fotovoltaica 

Segundo análise das pesquisas realizadas por MACHADO & MIRANDA, além 

de a energia solar ser um recurso em abundância, limpa e sustentável, instalar um 

sistema de energia solar, é caro, sem contar que a maior parte das células 

fotovoltaicas encontradas no mercado possuem uma eficiência de apenas 25%. No 

geral, essas células são de silício poli ou mono cristalino, sendo o mono cristalino o 

mais eficiente, podendo atingir cerca de 10% a mais de eficiência em comparação às 

células poli cristalinas, a Figura 1. Apresentada abaixo representa como é a estrutura 

de uma Célula Fotovoltaica. (Machado & Miranda, 2015) 

Figura 1 – Estrutura da Célula Fotovoltaica 

 

Fonte: (PRADO, 2008) 



a) Constituição interna de uma célula fotovoltaica típica [ILSE] 

b) Pormenor da constituição da grelha metálica [Stone]. 

Segundo BRITO, a European Photovoltaic Industry Association (EPIA) 

divulgou em 2004 um roteiro que traz novas perspectivas da indústria fotovoltaica para 

as próximas décadas. Que prevê o crescimento do mercado de células fotovoltaicas, 

semelhante ao dos últimos anos que seja maior que 30% ao ano, além da redução 

nos custos proporcionais ao crescimento das células fotovoltaicas já instaladas, já a 

EPIA prevê até 2020 em torno de 1% da eletricidade mundial consumida será advinda 

da energia fotovoltaica, elevando-se essa fracção para cerca de 26% até 2040. A 

Figura 2. Representa o esquema dos sistemas fotovoltaicos. (BRITO, 2006) 

Figura 2 – Esquema dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede e isolado 

 

Fonte: (Machado & Miranda, 2015) 

De acordo com a análise de MACHADO e MIRANDA, países mais 

desenvolvidos no aproveitamento da energia solar como a Alemanha, a Itália, o Japão, 

a Espanha e os Estados Unidos promoveram programas para incentivar a utilização 

dos sistemas fotovoltaicos, esses países no ano de 2011 somaram 88% da potência 

total instalada no mundo, que no mesmo ano foi aproximadamente 35 mil MW, a 

Alemanha detém 50% dessa parcela. (Machado & Miranda, 2015) 

3.2. Pastilha Peltier 

A célula Peltier, também chamada de módulo Peltier ou pastilha Peltier, é um 

dos principais equipamentos que fazem o uso do efeito Peltier para implementações 

em diversas áreas da eletrônica. Alguns exemplos de uso das pastilhas podem ser 

vistos em bebedouros, mini geladeiras e refrigeração de equipamentos eletrônicos. 

A pastilha Peltier Figura 3. É composta por diversos materiais semicondutores 

de Tipo P e de Tipo N que se interligam através de um material condutor de forma que 

estejam conectados eletricamente em série e unidos termicamente em paralelo. O 



dispositivo fica envolto em uma camada, geralmente feita de cerâmica que fornece as 

características necessárias, sendo um isolante elétrico e permitindo a transferência 

de calor por meio de sua superfície. (PINDADO, 2008) (SOUZA, 2011)  

Figura 3 – Módulo Peltier 

 

Fonte: (HERRANZ PINDADO, 2008) 

As placas ou pastilhas peltier, ou como é conhecida por pastilhas 

termoelétricas, funcionam pelo princípio de transformação de eletricidade para calor, 

como dito o efeito peltier. Normalmente estas placas são constituídos de um material 

semicondutor, o telureto de bismuto, sendo fortemente incrementando para a criação 

de material tipo n e material tipo p. Ao ligar equipamento gerador de tensão na célula 

peltier, se determina um fluxo de cargas do material semicondutor P para o 

semicondutor N. Este fluxo acarreta uma diferença de temperatura entre as faces de 

união entre as placas. Assim, uma face irá aquecer, enquanto a outra irá se resfriar. 

(Lima, Dias, & Barros, 2014) 

3.3. Poliuretano 

De acordo com a descrição de CANGEMI, ANTONIA, & NETO, o Poliuretano 

(PUR) é um polímero que contém grupos uretanos em sua cadeia principal. São 

obtidos, frequentemente, por meio de reações de dióis e diisocianatos (Andrade e 

cols., 2001). Os materiais feitos de PU possuem resistência à abrasão e ao calor. Na 

reação de polimerização, há liberação de dióxido de carbono (CO2) e calor. Esses 

dois fatores levam à expansão do material, que fica cheio de bolhas, constituindo uma 

espuma. Controlando-se a reação e as proporções entre os reagentes, obtêm-se 

espumas de diferentes densidades, que são empregadas na confecção de uma série 

de produtos utilizados em nosso cotidiano como colchões, travesseiros, sofás etc. 

(Santos e cols., 2005). (Cangemi, Antonia, & Neto, 2009) 



4. DESENVOLVIMENTO   

4.1. Caixa Térmica e Sua Estrutura 

Segundo COSTA, deixa claro que para a conservação de um sistema que 

tenha uma temperatura inferior à do meio ambiente, é necessário a criação de 

resistências térmicas elevadas, para que assim seja reduzido o fluxo natural de calor 

que tende levar a um equilíbrio térmico dos corpos, para isso deve ser aplicado 

poliuretano na estrutura interior, entre as paredes de uma caixa térmica, conforme 

demonstrado na Figura 4. Um modelo de caixa térmica. (COSTA, 1982.) 

Figura – 4. Exemplo de Caixa térmica para aplicação e desenvolvimento do 

sistema. 

 

(Memouster, 2014) 

4.2. Posicionamento das Células Fotovoltaicas  

As células fotovoltaicas poderão ser posicionadas na tampa da caixa térmica 

e nas laterais com um conjunto de duas placas articuladas de células, visando ter um 

melhor aproveitamento do espaço para que não prejudique o aspecto visual do 

produto. Na Figura 5. É possível visualizar o design e posicionamento das células 

fotovoltaicas em uma sonda da NASA.  

Figura – 5. Placas solares da sonda Maven da NASA 

 

Fonte: (japantimes, 2014) 



A Figura 6. Também apresenta um modelo de formato e posição das placas 

fotovoltaicas, tal modelo pode ser seguido para realizar o posicionamento das células 

fotovoltaicas na caixa térmica, 

Figura – 6. Nave espacial MAVEN 

 

Fonte: (NASA's, 2017) 

4.3. A Estrutura do Dissipador 

Cada módulo possui uma face acoplada ao dissipador de calor de um cooler, 

com o objetivo de melhorar a troca de calor com o ambiente. A outra face dos módulos, 

está acoplada termicamente a uma peça cilíndrica de alumínio sólido, composta por 3 

discos de diâmetros diferentes, conforme a Figura 7. Nesta peça de alumínio, estão 

fixados os sensores de temperatura LM35. (Lima, Dias, & Barros, 2014) 

Figura 7 – Montagem dos módulos Peltier 

 

Fonte: (Lima, Dias, & Barros, 2014) 

4.4. A Estrutura do Projeto 

A Figura 8. Apresenta a estrutura básica e a forma em que os componentes podem 

ser conectados, outros aspectos técnicos são tratados de acordo com as particularidades do 

projeto. 



Figura – 8. Configuração básica do sistema 

 

Fonte: (Yago, 2014) 

Basicamente, os componentes principais são: 

 2 Dissipadores de calor 6 heat pipes; 

 2 Dissipadores de calor comum; 

 6 Cooler fans; 

 2 Pastilhas termoelétricas peltier; 

 1 Pasta térmica; 

 1 Caixa térmica de Polietileno; 

 30 Células fotovoltaicas de 4 - 5W;  

 1 Controlador de carga 20A; 

 1 Bateria de 20 - 30A; 

 2 Bisnagas de Poliuretano expandido; 

 1 Fonte de alimentação 12V 

4.5. Vantagens 

São diversas as vantagens na utilização da caixa térmica com o sistema 

aplicado, como exemplo na utilização em Camping, Pesca, Praia, Saúde e diversas 

outras atividades sociais. Podendo ser destacadas a: 

 Sustentabilidade; 

 Economia; 

 Versatilidade; 

 Período Conservação de produtos para consumo; 

 Dispensa uso de gelo; 

 Maior eficiência em uso diurno. 

4.6. Desvantagens e Dificuldades 



As dificuldades são pertinentes ao custo de aquisição das Células 

fotovoltaicas, Baterias de lítio e Dissipadores, e também a limitação na utilização em 

dias com baixas incidência solar e períodos noturnos. 

 Custo elevado; 

 Disponibilidade de Componentes; 

 Menor eficiência em uso noturno.  

RESULTADOS 

Foram levantados dados e informações sobre as tecnologias de geração de 

energia solar e o que esta tecnologia proporciona de sustentável para o planeta, os 

sistemas de geração de energia solar estão em crescimento no Brasil, o País está 

localizado em uma das regiões de grande incidência solar, ou seja, utilizar esta 

tecnologia será vital para o desenvolvimento do País nos próximos anos.  

Com a aplicação das tecnologias, como, sistemas de refrigeração por pastilha 

termoelétrica peltier e sistemas de alimentação por células fotovoltaicas, sejam em 

caixas térmicas ou não, se torna possível o acesso em locais remotos, onde a logística 

de produtos médicos é de difícil acesso. Portando podemos concluir, que os sistemas 

de geração de energia solar, além produzir uma energia limpa e sustentável, pode 

contribuir com a saúde das populações que vivem em regiões remotas e de difícil 

acesso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto pode contribuir e instigar novos estudos em trabalhos técnicos ou 

científicos futuros, desenvolvendo novas tecnologias em geração de energia solar 

aperfeiçoando ou criando novas células fotovoltaicas, novas formas de geração e 

transformação de energias por meio de pastilhas Peltier. 

Fica aqui lançado o desafio para o desenvolvimento de novas aplicações para 

as tecnologias descritas no presente artigo. Após a análise dos resultados, ficou claro 

que a energia solar pode trazer diversos benefícios para a sociedade e para o planeta, 

e que de fato esta tecnologia é pouco utilizada até mesmo no Brasil que possui um 

grande potencial de aplicação e utilização da radiação solar para a geração de 

energia, no que pode promover a inovação para as áreas da aeronáutica, militar, 

náutica, agricultura, saúde, industrial, residencial, social e diversas outras áreas. 
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