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RESUMO 

CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULA TERMOELÉTRICA PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

Este trabalho caracteriza um dispositivo termoelétrico como gerador de energia 
elétrica. Para tal propósito, uma célula termoelétrica foi submetida a diferentes 
perfis de temperatura em suas faces.A aplicação de calor no dispositivo foi feita 
através de uma estrutura de controle retroalimentada composta por células de 
Peltier em cascata,sensores de temperatura e circuitos condicionadores de 
corrente. A execução e o monitoramento do sistema foram feitos através de uma 
interface de aquisição e controle de dados, conectada a um computador e 
gerenciada por um software dedicado a aplicação. Com estes experimentos foi 
observada a resposta da tensão elétrica do dispositivo termoelétrico em relação 
às temperaturas aplicadas em suas faces. Também foi inserida uma carga 
resistiva para analise do comportamento da potência elétrica fornecida pelo 
dispositivo. Dentre os resultados obtidos, destaca-se a variação do coeficiente de 
Seebeck quando é variada a temperatura média de trabalho. A potência fornecida 
pelo dispositivo termoelétrico configurado como gerador chega a 95 mW quando 
submetido a uma diferença de temperatura (∆T) de 40 ºC.A curva de potência e 
corrente elétrica são apresentadas em relação à tensão gerada pelo dispositivo. 

 

Palavras chave:termoeletricidade, geração de energia elétrica,colheita de 
energia, energia alternativa. 

 



ABSTRACT 

CHARACTERIZATION OF A THERMOELECTRICAL CELL TO ELECTRICAL 

POWER GENERATION 

 

This work to characterize a thermoelectric device as a electrical power generator. 
For this propose, a thermoelectric cell was submit to different temperature profiles 
on his faces. The application of heat on the device was made through a feeded 
back controled structure with cascade Peltier cells, temperature sensors and 
current circuit drivers. The execution and the monitoring of this was made by an 
interface of acquisition and data control connected to the computer and managed 
by a software dedicated to this application. With this experiments was observed 
the electrical voltage response from the thermoelectric device in relation to 
temperatures applied to his faces. Also was inserted a resistive charge for 
behavior analysis of the electrical power provided by the device. Among the 
obtained results, stand out the variation of the Seebeck coefficient when the 
average of work’s temperature changes. The power provided by the thermoelectric 
device setted as generator comes to 95 mW when submitted to a temperature 
difference ((∆T) in 40 ºC. The power and current curves are showed in relation to 
the voltage generated by the device. 

 

Keywords: thermoelectricity, electrical power generation, power harvesting, 
alternative energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A crescente demanda por energia elétrica nos últimos anos, 

principalmente no que diz respeito ao uso de combustíveis fósseis como matéria 

prima para produzí-la, tem provocado o aumento da temperatura global, 

catástrofes naturais e altos níveis de toxicidade. Os níveis de concentração de 

CO2 já ultrapassam 6 bilhões de toneladas (BROWN, 2003; MELBOURNE, 2010) 

responsáveis pelo efeito estufa que contribui para o aumento da temperatura 

global. 

 

 Em 1998 a Convenção “Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do 

Clima” elaborou o Protocolo de Quioto (C&T, 1998) que, dentre outros assuntos 

de eficiência, reza sobre a redução da produção de gazes tóxicos lançados na 

atmosfera. Neste documento, o Ítem“2.1.(a).(i)” trata do aumento da eficiência 

energética de setores relevantes da economia nacional. Diante desta realidade, 

os países vêm trabalhando na redução da produção de CO2 lançados na 

atmosfera. Dentre as estratégias que os diversos setores vêm usando para se 

adaptarem a melhores condições, os de geração de energia buscaram dar 

atenção às formas de geração de energia elétrica que apresentassem uma maior 

sustentabilidade, baseada em conceitos clássicos (McDONOUGH, 2002). 

 

 Em meio às diversas formas de geração sustentável, tem-se dado 

prioridade às técnicas que se utilizam de recursos renováveis, como o sol, vento, 

ou outros fenômenos naturais. Na Austrália, por exemplo, vários institutos de 

pesquisa e desenvolvimento lançaram o plano Beyond Zero Emissing (BZE, 2013) 

que renova conceitos e políticas de geração, distribuição e consumo de energia 

elétrica. Baseando-se neste novo conceito, o BZE lança a campanha Repowering 

Port Augusta que visa à substituição de duas usinas movidas a carvão Playford B 

(240MW) e Northern (520MW) por estações de geração de energia renovável. 

Dentre as propostas deste programa são citadas usinas Termoelétricas que 

utilizam o Sol como fonte de calor. 
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 Esta tecnologia de geração de energia por Concentração Solar já se 

aplica em diversas usinas, como nas torres PS10 e PS20 em Sevilha, Espanha, 

fabricadas pela Abengoa Solar, por exemplo (GOOD, 1996). Alguns países 

desenvolvidos já estão bem adiantados neste contexto, se utilizando largamente 

de energia vinda de usinas Fotovoltaicas ou outras fontes renováveis.  

 

 Dentre estes países destaca-se a Alemanha que hoje possui cerca de 25 

% da sua população vivendo em regiões 100 % alimentadas com energia 

renovável, o que foi considerado quase uma revolução. Nos Estados Unidos 

estão as maiores usinas de produção de energia Fotovoltaica da atualidade, 

dentre elas Agua Caliente Solar Project, no Arizona, USA. Estes sistemas de 

geração de energia elétrica provenientes do sol hoje possuem capacidade de 

geração e eficiência de tal maneira que podem competir com fontes de geração 

clássicas no que se diz respeito aos padrões de sustentabilidade (SILVA, 2012). 

 

 A geração de energia elétrica proveniente de calor representa quase a 

totalidade da matriz elétrica do mundo(EPE, 2012). Dentre as formas mais 

comuns, o calor é utilizado para produção de movimento, sendo este o fenômeno 

principal 0. Porém esta não é a única maneira de gerar energia através de calor. 

Como alternativa às formas clássicas, o princípio da termoeletricidade 

(ATTIVISSIMO, 2014; ENGELKE, 2010; BOBEAN, 2012; BOBEAN, 2013; 

DISSALVO, 1999) é uma fonte a ser explorada, que pode aumentar as 

possibilidades de produção de energia, bem como em diferentes escalas de 

valores. 

 

 O uso da termoeletricidade como geração de energia elétrica aliada às 

formas de coleta e armazenamento de calor em uso na atualidade sugere uma 

ótima fonte de pesquisa para uma nova forma de geração de energia elétrica, 

podendo ser ainda mais sustentável devido a possível diminuição na produção de 

CO2 porém com ressalvas na capacidade de produção. 
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 Baseado nessas pesquisas este trabalho apresenta a caracterização de 

uma célula de termoelétrica (módulo de Peltier)como gerador de energia elétrica. 

Este estudo foi possível através de análise experimental do sistema sob diversas 

situações, utilizando-se de uma estrutura de análise capaz de relacionar a 

potência gerada com o comportamento da temperatura em suas faces. 

 

 Para esta caracterização a célula foi submetida a variações de 

temperatura em ambas as faces.A diferença de potencial nos terminais do 

dispositivo foi capturada em tempo real, sendo comparada às temperaturas às 

quais o dispositivo foi submetido, bem como à diferença entre elas.Também foi 

feita uma análise do seu comportamento como gerador de energia elétrica, 

adicionando uma carga resistiva ao sistema. 

1.1 OBJETIVO 

Objetivo geral: 

 Este trabalho objetiva a caracterização de uma célula termoelétrica como 

gerador de energia elétrica em resposta à variação controlada de temperatura em 

suas faces, vislumbrando aplicações eletrônicas de baixa potência. 

Objetivos específicos: 

 Determinar o comportamento estático e dinâmico de produção de 

energia elétrica da célula termoelétrica; 

 Estudar a capacidade de geração de tensão elétrica; 

 Determinar a impedância interna da célula; 

 Estudar a capacidade de produção de potência elétrica. 

 



 

 

 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 O uso da termoeletricidade associado a outros efeitos pode ser 

exemplificado por PAUL (2014), onde o autor associa a termoeletricidade ao 

efeito Fotovoltaico, fazendo uma análise a partir de um modelo matemático da 

estrutura, considerando a radiância do sol nos locais analisados. A finalidade do 

trabalho foi obter uma melhoria de rendimento na geração de energia elétrica, 

concluindo um melhor desempenho em áreas com maior irradiância ou mais 

próximas à Linha do Equador.  

 

 ENESCU (2014) faz uma revisão dos parametros de performance de um 

dispositivo termoelétrico como máquina termica, determinando seus parâmetros 

de figura de mérito, capacidade de refrigeração, coeficiente de performance. 

Também faz análise da incidência de efeitos correlatos, como o impacto do efeito 

Tomson. Além disso, também traça características eletricas, como a impedância 

ou resistência elétrica do dispositivo. 

 

 Para um melhor resultado do efeito Peltier nos dispositivos termoelétricos, 

HAIDAR (2008) sugere uma associação em cascata de dois módulos, onde 

através do circuito elétrico equivalente o sistema pôde ser analisado 

separadamente. Nesta condição, o dispositivo que se encontra no primeiro 

estágio atinge uma diferença de temperatura conforme esperada por suas 

características, porém passando ao dispositivo do segundo estágio uma 

temperatura reduzida à sua face mais quente, fazendo com que a face fria possa 

atingir temperaturas ainda menores. O modelo pode ser compreendido conforme 

se aprecia na Fig. 1. 
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 Na pesquisa de SOUTO (2014), o fenômeno da termoeletricidade é 

aplicado sob uma associação em cascata de módulos de Peltier para controlar a 

temperatura na superfície de uma heteroestrutura SMA/PZT, tornando possível 

uma variação de temperatura de 4°C a 96°C.  

 

 KYLAN (2010) faz uma analise do efeito Seebeck em várias ligas 

metálicas sendo algumas portadoras de excesso de elétrons (tipo N) e outras de 

excesso de lacunas (tipo P) submetendo-as a diversas condições de temperatura 

e pressão, encontrando seus limites físicos e seus coeficientes de Seebeck. Em 

seguida é confeccionado um protótipo de célula com a combinação alternada de 

materiais tipo P e tipo N sob uma estrutura de favorecimento do fluxo de calor. 

Este protótipo foi então acoplado ao escapamento de um gerador elétrico movido 

à combustão, aproveitando o calor produzido na geração do movimento rotativo 

para a geração de energia termoelétrica visando um aumento da eficiência. 

 

 A possibilidade de aproveitamento de energia térmica para a geração de 

energia elétrica através da termoeletricidade foi analisada por FERNANDES 

(2012), onde o autor utiliza células de Peltier acopladas em torno de uma chaminé 

recebendo o calor dissipado em uma de suas faces e mantendo a outra face sob 

FIG. 1. ASSOCIAÇÃO EM CASCATA DE CÉLULAS DE PELTIER (ADAPTADO DE HAIDAR 
2008). 
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temperatura ambiente. Sua estrutura proposta utilizou-se de 80 células de Peltier 

de 1 polegada quadrada, capazes de produzir, naquela circunstância, uma 

potência de 208kWh. Vale salientar que no caso analisado, o retorno financeiro do 

investimento proposto era de aproximadamente 143 anos, baseado nos valores 

dos recursos utilizados durante a época do desenvolvimento. 

 

 Um dispositivo termoelétrico (TG 100) exposto a diferença de temperatura 

foi o caso analisado por BOBEAN (2013). O autor elaborou uma estrutura 

composta por uma resistência elétrica e um dissipador ventilado, onde foi feita 

uma análise ponto a ponto através de voltímetros, relacionando as temperaturas 

apresentadas nas faces quente e fria, o tempo transcorrido e a força eletromotriz 

nos terminais do dispositivo termoelétrico, chegando a atingir uma tensão de 

aproximadamente 4,5V a uma temperatura máxima de 116°C, com uma diferença 

entre as temperaturas de 30°C. 

 

 A utilização de junção de materiais diferentes sob um escapamento de 

automóvel foi a contribuição científica de SCHAEVITZ (2001). O autor utilizou 

uma estrutura policristalina de silício-germanio dopada com fósforo para obtenção 

do semicondutor tipo P e outra dopada com boro para obtenção do tipo N. O seu 

dispositivo conseguiu trabalhar de maneira estável a temperaturas de até 500°C 

com tensões de até 7 volts e eficiência de 0,02 %. 

 

 Algumas patentes propõem formas de aproveitamento da temperatura de 

outros processos para produção de energia, como a patente de HANSON (1975) 

que propõe um dispositivo termoelétrico composto de junções de semicondutores 

tipo-P e tipo-N posicionado no sistema de escapamento de um veículo automóvel. 

 

 Já a patente de KUMMER (1969) propõe uma estrutura para submeter 

uma junção de metais a diferenças de pressão e temperatura, fazendo surgir um 

fluxo de íons sob um eletrodo. 

 



 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 22 

 

 

 OJEDA (2015) utiliza o algoritmo PSO (particle swarm optimization) para 

obter parâmetros de módulos termoelétricos. Os parâmetros obtidos foram 

Capacitância termica, condutancia termica e temperatura de cada parte de uma 

estrutura composta por dois dispositivos termoelétricos acoplados termicamente 

por uma camada de aluminio além de aletas e ventoinhas para dissipação de 

calor ao meio ambiente. Em comparação com condições reais, o modelo 

matemático obtido por este artigo obteve um comportamento semelhante no 

gráfico da Temperatura em função do tempo. 

 

 GYÖRKE (2015) utiliza um painel solar fotovoltaico associado a um 

dispositivo termoelétrico para alimentação de sensores sem fio. Foi analisado o 

comportamento do dispositivo ao longo do dia, considerando as mudanças de 

luminosidade. Com uma diferença de apenas 8 ºC e radiancia de 10 W/m² foi 

possível atingir potencias acima de 900 uW/cm³ (microwatts por centímetro 

cúbico). 

 

 AJIWIGUNA (2015) determina a figura de mérito de um dispositivo 

termoelétrico relacionando resistencia termica, resistência elétrica e coeficiente de 

Seebeck, obtidos através de um sistema de mediçãoconforme o método de 

Harman. Os resultados apontam que o coeficiente de Seebeck do dispositivo 

aumenta conforme eleva-se a temperatura média. Também conclui que a maior 

temperatura experimentada causa a menor resistência termica. 

 

 VERAS (2015) também determina a Figura de mérito de um dispositivo 

termoelétrico através do metodo de Harman. Para a obtenção destes resultados, 

foi utilizda uma plataforma de testes, capaz de aplicar um ciclo termico específico. 

Ao longo de 548 ciclos termicos foi observada uma degradação da performace, 

onde antes dos ciclos a figura de mérito era de 89,4 x 10-3 e após os ciclos foi de 

72,6 x 10-3. 
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 ALMEIDA (2015) elaborou uma estrutura de ensaios termicos capaz de 

imprimir diferentes comportamentos de temperatura contra as faces de um 

dispositivo termoelétrico, afim de determinar seu desempenho como fonte de 

tensão com relação à diferença de temperatura. Os resultados foram 

armazenados em tempo real e a relação entre a diferença de temperatura e a 

tensão produzida se deu conforme prevê a equação de Seebeck. 

 

Após esta revisão, decidiu-se por direcionar este trabalho a uma 

caracterização do dispositivo termoelétrico como gerador de energia elétrica, 

relacionando afonte de energiade entrada com a quantidade de potência elétrica 

entregue a uma determinada carga. A análise de comportamento do dispositivo foi 

feita de maneira constante, trazendo informações instantâneas ao longo dos 

experimentos, apresentado assim o comportamento real do dispositivo mediante 

variações da diferença de teperatura. 



 

 

3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1 EFEITO PELTIER 

 A termoeletricidade se divide em três fenômenos: Peltier, Seebeck e 

Thompson. Descoberto pelo francês Jean Charles Athanase Peltier em 1834, o 

fenômeno Peltier sugere a presença de um gradiente de temperatura nas junções 

entre dois condutores distintos de um circuito elétrico, quando percorrido por uma 

corrente elétrica. Considerando-seum ponto de junção entre dois condutores 

distintos, sendo um tipo-p e outro tipo-n, ao ser aplicada uma corrente elétrica 

contínua em seus terminais, o fluxo de elétrons produzirá uma concentração de 

energia térmica em uma das extremidades seguida de uma liberação de energia 

na outra. Com isso, ambos os elementos irão conduzir calor a partir do ponto de 

junção, tornando-o mais frio que a outra extremidade (Fig. 2A) (KASAP, 2001; 

LINEYKIN, 2007; DISALVO, 1999). 

 

 

FIG. 2 A-EFEITO PELTIER; B-EFEITO SEEBECK (ADAPTADO DE DISSALVO, 1999). 
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3.2 EFEITO SEEBECK 

 Em 1821 o Estonês Thomas Johann Seebeck apresentou as primeiras 

definições do princípio da termoeletricidade, relacionando um presente gradiente 

de temperatura em uma estrutura bimetálica com um campo magnético presente 

em suas proximidadessendo notado por alguma alteração na polaridade indicada 

por uma bússola onde, ao relacionar com as pesquisas de seu contemporâneo 

Oerested, deduziuestar fluindo uma corrente elétrica nos condutores da sua 

estrutura (TEJEDOR, 2006). 

 

 Ainda considerando a estrutura descrita na Fig. 2B, conforme a 

explanação do fenômeno, ao aquecer a junção, calor irá fluir até a outra 

extremidade e, fazendo surgir uma diferença de potencial nos terminais da 

extremidade mais fria. Isso acontece devido à tendência dos elétrons a se 

afastarem do lado mais quente em direção ao lado mais frio. Logo, como os 

materiais são diferentes, haverá uma diferença na quantidade no deslocamento 

dos elétrons, apresentando-se como uma diferença de potencial (SOUZA, 2013; 

ENGELKE, 2010; BOBEAN 2012; BOBEAN, 2013). 

 

 Cada material possui um comportamento diferente perante estes 

fenômenos. Sendo assim, a quantificação do fenômeno é denominada Coeficiente 

FIG. 3 APARELHO DE SEEBECK (FRANÇA, 1920). 

 

Foto: Paulo Noronha Filho (2010) 
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de Seebeck, no qual a relação entre as grandezas envolvidas podem ser 

representada pela equação (1). 

 

 Onde α é o Coeficiente de Seebeck, U é a tensão nos terminais do 

dispositivo, T1 é a Temperatura na junção e T2 - Temperatura na extremidade 

(FERNANDES, 2012). 

 Dentre os diversos materiais, as ligas metálicas e os semicondutores 

apresentam os melhores coeficientes, quando associados à platina (BOBEAN, 

2013).  

 

 Conforme pesquisas realizadas em meados do século XX, os 

semicondutores silício e germanio quando dopados podem apresentar efeito 

Seebeck de comportamentos similares e com uma resposta de tensão 

correspondentes à dopagem (tipo P com tensão positiva e tipo N negativa). 

Dentre estes, o Silício apresenta uma melhor resposta ao efeito quando está sob 

temperaturas entre 400 e 500K (~120 a 220°C), enquanto que o Germânio 

apresenta sua melhor resposta a uma temperatura em torno de 300K (26°C), 

tendo ainda uma resposta de tensão menor que a do Silício (GEBALLE, 1954; 

GEBALLE 1955). 

 

 A combinação de semicondutores dopados é bastante favorável à 

termoeletricidade, como sugeriram as pesquisas de Thompson em meados do 

século XIX, porém em pequenas dimensões (TEJEDOR, 2006). Para obter um 

efeito considerável, propõe-se uma associação de pequenas junções P-N, como 

descrito na Fig. 2 e Fig. 4, formando então duas superfícies térmicas, como 

sugere a patente de INOUE (1998).  

21 TT

U
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 Comercialmente é utilizado um módulo, composto por múltias junções P-

N de Silício que formam duas superfícies como na Fig. 5. Para uma melhor 

condução térmica, o módulo comercial possui  ainda uma camada de cerâmica 

em cada uma das faces. Porém a aplicação do efeito Seebeck em ligas metálicas 

não foi descartada, pois o seu comportamento é bastante linear e suporta 

temperaturas mais elevadas que os semicondutores. 

 

 Neste caso, a combinação de diferentes ligas metálicas é utilizada 

largamente como sensores de temperatura (termopar), necessitando de 

condicionamento eletrônico para uma melhor leitura da tensão gerada mediante a 

diferença de temperatura. 

FIG. 5 CÉLULA DE PELTIER COMERCIAL 

 

 

 

FIG. 4 MÓDULO DE PELTIER, SEGUNDO PATENTE US 5841064 A DE 1998. 

 

 



 

 

4  MATERIAIS E MÉTODOS 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para alcançar os objetivos, foi elaborada uma estrutura capaz de controlar 

a temperatura de ambas as faces do dispositivo sob análise através da 

manipulação de valores de tensão em seus circuitos de controle. A estrutura 

possui sensores para realimentação do sistema e analise de dados em tempo real 

via computador. 

 Segue uma descrição detalhada de cada ítem. 

4.1 O MÓDULO 

 Devido a uma maior disponibilidade de mercado,foi escolhido para esta 

pesquisa o módulo termoelétrico (módulo de Peltier) composto de múltiplas 

junções P-N à base de Silício Fig. 6. Baseando-se nos dados fornecidos pelo 

fabricante,os resultados obtidos neste trabalho e nos resultados da pesquisa de 

VERAS (2015), que utilizou o mesmo módulo que esta pesquisa, pode-se 

destacar as seguintes características: 

 

 - Fabricante: Hebei I.T. 

 - Superfície: Cerâmica (AI2O3) 

 - Composição: BiSn 

 - Numero de junções PN: 127 

 - Dimensões: 40 mm x 40 mm x 4 mm 

 - Temperatura máxima de operação: 138 ºC 

 - Corrente máxima: 5,3 A 

 - Tensão máxima: 16,2 V 

 - Resistencia ohmica: 2,4 ~ 2,75 Ω 

 - Coeficiente de Seebeck: 23 ~ 36 mV/°C 

 - Condutância elétrica: 0,368 Ω/mm 

 - Figura de mérito: 72,6 x 10 -3 ~ 89,4 x 10-3 

 - Condutividade térmica: 2 K.mm/mW 
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 As vias de alimentação deste módulo são sinalizadas com as cores 

vermelha e preta, pois na aplicação a que se destina sua fabricação o sentido da 

corrente em seus terminais determina qual será o lado aquecido e qual será o 

lado resfriado, havendo reciprocidade na inversão deste sentido. 

4.2 SISTEMA DE AQUISIÇÃO 

 Para monitoramento, análise e controle das variáveis em questão, foram 

utilizados alguns equipamentos físicos para aquisição de dados e alguns 

softwares para controle, análise e tratamento das informações.  

Hardware: 

- O DAQ NI-USB-6008 foi usado para aquisição de dados com entradas 

analógicas de ±10 Volts com uma resolução de 12 bits a uma taxa de 10 

mil amostras por segundo; 

- No módulo de entrada de termopares NI9213 foram utilizadas duas 

entradas configuradas para leitura rápida. Este módulo possui um sistema 

de compensamento de junção fria e zeragem automática para 

compensação de erros de offset. Com leitura em 24 bits e sensibilidade de 

até 0,02 ºC a uma taxa de atualização de 75 amostras por segundo; 

FIG. 6 MÓDULO DE PELTIER 
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- Duas portas do módulo de saída NI9263 com resolução de 16 bits e sinal 

de ±10 Volts e atualização de 100 mil amostras por segundo (Fig. 7); 

Software: 

- LabVIEWTM como ambiente gráfico para desenvolvimento de sistemas 

com interação completa e específica para cada um dos dispositivos 

utilizados; 

- Matlab® para tratamento dos dados e plotagem dos gráficos. 

 

 

 

 Neste software, foi projetada uma interfacena qualo usuário podealterar 

os valoresdatemperatura, do tempo de análise, da quantidade de ciclos de 

repetição, dos valores de temperatura máxima e mínima, da diferença de 

temperatura entre quente e frio ou mesmo dos valores de tensão nas saídas 

analógicas, além de monitorar os valores de temperaturae tensão gerada em 

tempo real. Estes valores são então entregues a um algoritmo que se encarrega 

do controle do processo e todas as informações são gravadas em um banco de 

dados. 

FIG. 7 (ESQUERDA) NI USB-6008 USADA PARA LEITURA DE TENSÃO; NI9213 PARA 
LEITURA DE TEMPERATURA; (DIREITA) NI9263 PARA SAÍDAS DE TENSÃO. (CORTESIA 
DA NATIONAL INSTRUMENTS ®). 
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4.3 ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

 Para atingir os valores de temperatura desejados nas faces do dispositivo 

sob análise foi utilizado o controle Proporcional-Integral-Derivativo. As variáveis 

deste controle foram:  

 - sinal de referência (setpoint): temperatura desejada; 

 - transdução de sinal: circuito de controle de corrente; 

 - sinal de saída: temperatura; 

 - retroalimentação: termopares. 

 O diagrama de blocos da Fig. 8 representa a relação entre as diferentes 

grandezas relacionadas neste sistema, onde a temperatura desejada e o controle 

de ajuste são informações obtidas através do computador, por sua vez 

convertidos em sinal elétrico através do DAQ. Já a temperatura do sistema muda 

de maneira proporcional à corrente elétrica aplicada aos dispositivos de 

aquecimento/resfriamento. Os termopares, por sua vez, traduzem a informação 

de temperatura em forma de sinal de tensão, devolvendo para o sistema a 

informação necessária para a realimentação do controlador. 

 O sistema recebe do usuário a informação da temperatura desejada e 

segue pelo bloco de controle virtual, depois pela transdução do sinal até chegar 

na variação da temperatura de saída. Este valor, porém, está exposto às 

variações da temperatura ambiente. Para garantir que a temperatura de 

referência seja alcançada, se faz necessário que uma leitura da temperatura de 

saída seja comparada ao valor desejado, caracterizando assim um sistema em 

malha fechada, semelhante ao modelo de BOLTON (1995). 

FIG. 8. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA. 

Referência SaídaPID Transdutor
(Atuador)

Processo

Transdutor
(Sensor)

-
+
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 Para controle de temperatura, o controlador PID apresenta melhor 

resposta quando atribuídos baixos valores da constante derivativa (DORF,2001; 

NISE,2007; OGATA, 1970), devido ao longo tempo de resposta do sistema. Em 

um caso de controle de temperatura por ajuste de largura de pulso (ARRUDA, 

2014), foi atribuido um valor muito baixo para a constante derivativa, já neste 

trabalho, o valor atribuído a esta constante foi zero, podendo considerar o 

controlador apenas como PI (proporcional-integral). 

 

 Neste sistema, a resposta do controle se aproxima do imediatismo, posto 

que a velocidade de atualização de leitura e escrita das portas analogicas do 

DAQ, bem como o processamento das informações são bastante superiores ao 

tempo de resposta da temperatura em sua saída. 

 

 O mesmo diagrama é aplicado separadamente em cada uma das 

unidades de controle de temperatura. 

4.4 SINAL DE REFERÊNCIA 

 A variável “REFERÊNCIA” do sistema descrito anteriormente na Fig. 8 

pode ser alimentada no sistema com os valores de temperatura máximo e 

mínimo, escolhidos pelo usuário. Este valor por sua vez é entregue ao sistema 

com um comportamento que varia ao longo do tempo. Para este trabalho foram 

então adotados os comportamentos correspondentes às seguintes formas de 

onda clássicas de análise: 

 - Degrau; 

 - Rampa; 

 - Seno. 

 Estas formas de onda podem ser atribuidas a cada um dos sistemas de 

controle separadamente, porém, para este experimento, foram adotadas as 

seguintes combinações: 
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- Fixar o valor da temperatura de um lado próximo à temperatura 

ambiente enquanto oscila a temperatura da outra face de acordo com a 

forma de onda; 

- Oscilar ambas as temperaturas com a mesma forma de onda, mantendo 

uma diferença de temperatura constante entre elas. 

4.5 CONTROLE DE TEMPERATURA 

 O controle da temperatura conforme o diagrama de blocos acima, é 

composto por uma estrutura termoelétrica retroalimentada controlada por 

computador. 

 

REALIMENTAÇÃO 

 

 Para o monitoramento da temperatura foi utilizado em cada uma das 

faces um termopar posicionado ao centro de uma fina folha de cobre, acomodada 

entre as faces do módulo sob análise e o módulo de aquecimento/resfriamento 

(Fig. 9). 

 

AJUSTE DA TEMPERATURA 

 

 Para o ajuste da temperatura foramconstruídasduas estruturas 

semelhantes à descrita por HAIDAR (2008). Em cada uma das estruturasé 

FIG. 9. ACOMODAÇÃO DO TERMOPAR. 
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utilizadoum dissipador de calor ativo com exaustão e circulação de fluido térmico, 

além de dois módulos de Peltier associados em cascata controlados 

eletronicamente revestidos com isopor. Em cada uma das estruturas é possível 

atingir temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 100 ºC (Fig. 10).  

 

 Para o controle da temperatura nos dispositivos mencionados, o sistema 

elaborado manipula as saídas analógicas do DAQ, entregando proporcionalmente 

o sinal necessárioaos seus respectivos circuitos de controle de corrente. 

4.6 MONTAGEM DA ESTRUTURA 

 O esquema daFig. 11 descreve a montagem da bancada de análise onde, 

para cada face do módulo, há um termopar posicionado ao centro de uma fina 

folha de cobre uniformizadora de calor. Após a folha, há uma estrutura de 

resfriamento/aquecimento composta por dois módulos de Peltier em cascata e um 

dissipador de calor ativo (conforme descrito anteriormente). O conjunto de 

módulos de Peltier do sistema é protegido por uma camada de polietileno (isopor) 

para redução dos efeitos térmicos do ambiente. Uma fina camada de pasta 

térmica é aplicada entre cada camada da montagem. Dois circuitos de controle de 

corrente são conectados aos pares de Peltier para controle individual de 

resfriamento/aquecimento. 

FIG. 10. ESTRUTURA DE ANÁLISE. 
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 Os terminais dos termopares são conectadas ao Módulo de aquisição de 

temperatura NI 9213, as portasde entrada dos dois circuitos de controle de 

corrente são conectadas ao Módulo de saídas analógicas NI 9263 e os terminais 

do módulo sob análise são conectadas ao dispositivo de aquisição NI 6008. As 

três interfaces são conectadas ao computador via USB 2.0 e suas informações 

gerenciadas pela aplicação no software LabVIEW ®.  

4.7 CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES 

 Para calibração dos termopares conectados ao NI 9213 foi utilizado um 

multímetro Agilent U1242® na posição de medidor de temperatura com uma 

resolução de 0,1 °C. Os dois termopares a serem calibrados e o termopar de 

referência estão posicionados na face da fonte térmica, unidos e fixados com uma 

fita adesiva específica para aplicações de variadas temperaturas. 

FIG. 11. ESQUEMA DE MONTAGEM DA BANCADA. A-SISTEMA DE RESFRIAMENTO; B-
MÓDULO SOB ANÁLISE; C-FITA DE POLIIMIDA; D-SENSORES DE TEMPERATURA. 
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 O procedimento se deu com a aplicação de uma corrente elétrica nos 

dispositivos termoelétricos (módulo de Peltier), alterando a temperatura na 

superfície da análise. Após o tempo necessário para a estabilização da 

temperatura, é preenchida a referência no sistema de calibração com o valor 

mostrado no visor do multímetro. Em seguida, confirma-se o registro daquele 

ponto na tabela de calibração, guardando a informação instantânea do termopar 

sob calibração. 

 

 Os valores da calibração dos dois termopares utilizados no experimento 

podem ser apreciados na Tabela 1. 

 

FIG. 12. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO. 
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 As curvas geradas por estes valores estão representadas na Fig. 13, 

apresentando boa linearidade na região compreendida entre 20 ºC e 80 ºC, onde 

estão concentrados os experimentos desta pesquisa. 

TABELA 1 PONTOS DE CALIBRAÇÃO 

Data 29/04/2015     

T1 (°C) T2 (°C) 
Referencia Medição Erro (R - M) Referencia Medição Erro (R - M) 

-20,0 -20,00 0 -20,0 -20,00 0 

-8,2 -8,04 -0,16 -14,5 -9,09 -5,41 

-6,0 -5,26 -0,74 -12,0 -7,17 -4,83 

-4,5 -4,11 -0,39 -9,0 -4,48 -4,52 

-3,0 -2,60 -0,4 -8,0 -4,13 -3,87 

-2,0 -1,71 -0,29 -6,0 -2,52 -3,48 

-0,3 -0,44 0,14 -4,0 -1,02 -2,98 

0,8 1,12 -0,32 -2,0 -0,20 -1,8 

1,3 1,77 -0,47 0,0 2,48 -2,48 

2,0 2,41 -0,41 2,0 4,91 -2,91 

4,0 4,07 -0,07 4,0 5,91 -1,91 

6,5 6,80 -0,3 6,0 8,41 -2,41 

8,0 8,18 -0,18 8,0 9,50 -1,5 

10,5 10,89 -0,39 10,0 11,04 -1,04 

13,0 13,39 -0,39 13,0 13,71 -0,71 

16,0 16,27 -0,27 16,0 16,06 -0,06 

18,5 18,64 -0,14 19,0 18,85 0,15 

21,0 20,93 0,07 23,3 23,15 0,15 

23,0 22,88 0,12 25,0 24,57 0,43 

25,0 25,20 -0,2 25,3 25,14 0,16 

28,0 28,21 -0,21 28,0 27,53 0,47 

31,0 30,72 0,28 29,8 29,31 0,49 

35,0 34,49 0,51 32,0 31,29 0,71 

40,0 39,44 0,56 33,0 32,38 0,62 

45,0 44,58 0,42 36,0 35,22 0,78 

50,0 49,13 0,87 40,0 39,37 0,63 

55,0 53,91 1,09 46,0 45,18 0,82 

60,0 58,74 1,26 50,0 48,90 1,1 

65,0 64,13 0,87 55,0 53,80  

70,0 68,94 1,06 60,0 58,28  

75,7 74,91 0,79 66,0 64,01  

80,0 78,99 1,01 71,0 68,96  

85,0 84,10 0,9 76,9 74,93  

90,0 90,18 -0,18 81,0 79,37  

98,0 97,76 0,24 88,0 85,69  

103,0 102,53 0,47 95,0 92,18  

108,0 107,33 0,67 102,0 97,89  

113,0 112,78 0,22 109,0 104,15  

119,0 118,77 0,23 115,0 109,08  

120,0 120,00 0 120,0 120,00  
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4.8 INTERFACE 

 Para manipulação e observação das variáveis do sistema em tempo real 

foi desenvolvida uma interface (Fig. 14) através do software LabVIEW®. 

 

 Nesta interface, o usuário pode manipular algumas variáveis para 

obedecer à estratégia de medição desejada. Dentre as variáveis, podemos citar a 

temperatura máxima e mínima de cada face ou a diferença fixa entre as duas 

temperaturas. Pode-se ainda escolher qual temperatura se manterá fixa para que 

a outra temperatura varie conforme forma de onda adotada ou mesmo escolher 

que ambas oscilem em conjunto, mantendo uma diferença de temperatura 

escolhida pelo usuário. 

FIG. 13 CURVAS DE CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES. 
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 Na Fig. 14 é mostradoa interface durante oseu funcionamento, no exato 

momento em que a temperatura equivalente a T1 da equação de Seebeck (1) 

está marcando aproximadamente 73 °C e a temperatura T2 marcando 

aproximadamente 66 °C (“Monitoramento das temperaturas”). Neste momento, a 

tensão apresentada nos terminais do módulo sob análise é de quase 177 mV.As 

duas faces estão configuradas no modo automático (“Parâmetros de 

experimento”), porém com uma diferença de 20 ºC entre elas. A forma de onda 

adotada para o experimento foi Degrau (“Forma de onda >>step”), com amplitude 

de 75 ºC.Em “Configuração dos ciclos de medição” foram solicitados 2 (dois) 

ciclos de 400 s.O momento da captura de tela foi aos 38 s do 2º ciclo (Tempo total 

438 s).  

 Os graficos mostrados na aba“Monitoramento” são, na primeirajanela de 

cima pra baixo (“Temperaturas”), as temperaturas nas faces do módulo sob 

análise e a diferença entre elas, na janela do meio (“Potência gerada”), o grafico 

FIG. 14. INTERFACE DE ANÁLISE. A-VALOR DA TEMPERATURA DE AMBAS AS FACES; B-
MEDIÇÃO DA TENSÃO GERADA; C-VALOR DEMANDADO PARA AS TEMPERATURAS. 
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da potência após uma redução brusca na diferença entre as temperaturas, na 

outra janela (“Tensão de saída”) estão as tensões na saída analógica do módulo 

NI 9263, limitadas entre ±2,5 V. Repare que o instante da captura de tela aponta o 

momento em que as tensões na saída da interface elevam-se para atender a uma 

subida brusca das temperaturas. 

 

 O diagrama de blocos da programação desta interface pode ser apreciado 

no Anexo I. 

 



 

 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para a analise daenergia elétrica gerada na célula sob análise, o sistema 

foi submetido a diferentes situações, aplicando-lhe comportamentos de 

temperatura correspondentes às formas de ondas descritas no capítulo 4.4. Foi 

feita a análise do comportamento da tensão nos terminais do módulo, a priori, 

sem carga, analisando o efeito termoelétrico. Em seguida lhe foi inserida uma 

carga resistiva, para a determinação do comportamento da potência com relação 

ao comportamento da temperatura. 

5.1 A ESCOLHA DA CARGA 

 Baseando-se no teorema da Máxima Transferência de Potência 

(BOYLESTAD, 2004), optou-se por um valor de resistência capaz de levar o valor 

da tensão em aberto (impedância alta) à sua metade. O valor da resistência 

capaz disto foi de aproximadamente 5Ω, sendo então adotada uma resistência 

ohmica com este valor para os experimentos relacionados à potência. O gráfico 

(b) da Fig. 15demonstra que a tensão dobra de valor quando retira-se a carga 

(5Ω) e retornando ao valor inicial quando a carga é reinserida. 

 

FIG. 15 COMPORTAMENTO DAS TEMPERATURAS (A) E DA TENSÃO (B) DURANTE 
INSERÇÃO/REMOÇÃO DE UMA CARGA DE 5 OHMS. 

  

(a) (b) 
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 Outro fato importante a se observar ainda na Fig. 15 é o comportamento 

das temperaturas em ambas as faces. Quando a carga está inserida, a diferença 

de temperatura estabiliza-se em 60 °C. Porém, quando se retira a carga, esta 

diferença aumenta para 70 °C de forma simétrica, ou seja, o lado que está quente 

fica mais quente e o lado frio fica mais frio. Sobre este fenômeno supõe-se um 

possível efeito recíproco na passagem da corrente elétrica (quando há carga) 

como o efeito Peltier descrito anteriormente. Neste caso, o sentido da corrente 

determina temperaturas opostas à situação (esfriando o lado que está quente e 

aquecendo o lado que está frio). 

5.2 FIXAÇÃO DA TEMPERATURA EM UMA DAS FACES 

 

 Neste experimento, estabelece-se uma temperatura de 20 ºC em uma das 

faces, mantendo assim até o final do experimento. À outra face aplica-se uma 

temperatura oscilante, conforme a onda adotada, partindo de 20 ºC até um pico 

de 60 ºC, obtendo assim uma diferença entre as temperaturas de até 40 ºC. 

 

 Para cada forma de onda foram feitas leituras com carga e sem carga. A 

diferença algébrica entre as temperaturas foi representada em uma terceira 

curvaem cada gráfico. 

  

 Nas três situações, o sistema pôde manter a temperatura do lado frio 

estática até o ciclo completo da forma de onda adotada na temperatura do lado 

quente. 
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 A Fig. 17 apresenta o comportamento da tensão elétrica sem carga e da 

tensão elétrica com carga (tracejado) com os seus valores no eixo vertical da 

esquerda. Já à direita estão os valores da linha que representa o comportamento 

da potência sobre a carga. O eixo horizontal representa o tempo transcorrido do 

experimento. 

FIG. 16 ESTABILIZANDO A TEMPERATURA DO LADO FRIO EM 20°C E ELEVANDO A 
TEMPERATURA DO LADO QUENTE ATÉ 60°C. FORMAS DE ONDA: DEGRAU (A), 
TRIANGULAR (B) E SENOIDAL (C) 

  

(a) (b) 

 

 

(c)  
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 Pode-se observar que em ambos os casos o valor da potência atinge um 

pico de aproximadamente 95 mW nos mesmos períodos em que seus gráficos de 

temperatura alcançam diferenças de 40 ºC. Este resultado está em coerência 

coma relação descrita pela equação de Seebeck, onde o valor da tensão deve ser 

proporcional à diferença de temperatura entre as junções. Como está sendo 

utilizada uma resistência ohmica, a resposta da potência deve ser também 

proporcional à diferença de temperatura. Porém, o comportamento da potência é 

FIG. 17 RESPOSTA DA TENSÃO E POTÊNCIA. FORMAS DE ONDA: DEGRAU (A), 
TRIANGULAR (B) E SENOIDAL (C) 
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diferente do comportamento da tensão durante a elevação do valor da diferença 

de temperatura. 

 

 Para uma melhor compreensão do comportamento de cada grandeza, os 

gráficos da figura Fig. 18 relacionam a diferença de temperatura com a tensão 

sem carga e com a potência (com carga) para cada forma de onda. 

 

 A curvada Tensão sem carga em relaçãoà diferença de temperatura 

comporta-se como uma reta, conforme prevê a equação de Seebeck. No caso da 

FIG. 18 TENSÃO E POTÊNCIA EM FUNÇÃO DE ∆T.FORMAS DE ONDA: DEGRAU (A), 
TRIANGULAR (B) E SENOIDAL (C) 

  

(a) (b) 

 

(c) 
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potência, a curva mostra um comportamento não retilineo, porém sem 

armazenamento de energia. 

 

5.3 FIXAÇÃO DEUMA DIFERENÇA DE 20 ºC ENTRE AS TEMPERATURAS 
DAS FACES, OSCILANDO A MAIOR ATÉ 95 ºC 

 A equação de Seebeck relaciona a tensão nos terminais do dispositivo 

termoelétrico com a diferença de temperatura entre as faces e também com o 

coeficiente do material. Este teste analisa a possibilidade de variação desta 

relação, quando o ∆T é movido a diferentes faixas e sob diferentes 

comportamentos. 

 Tentando manter uma diferença constante de 20 ºC entre as temperaturas 

nas faces do dispositivo, essas temperaturas foram submetidas a diferentes 

formas de onda observando-se a resposta do sistema para cada uma delas. 

 

 Na fig. 19, ao implementar o degrau (a), houveram instantes em que o ∆T 

não pôde ser mantido, porém esta diferença volta ao valor desejado após alguns 

segundos.Isto ocorre devido a resposta lenta da temperatura à uma mudança 

brusca de referência. 
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 Para esta situação, o que se pode perceber é que os comportamentos da 

tensão sem carga e da potência não foram semelhantes nem proporcionais a ∆T. 

No caso do degrau (a) este fato é percebido mais facilmente, onde no período de 

50 a 200 segundos o valor da tensão sem carga, por exemplo, se estabiliza 

próximo a 700 mV, sendo que após o período de instabilidade (de 200 a 300 

segundos), este valor cai para perto de 500 mV, enquanto que o grafico de ∆T 

(fig. 19 (a)) volta para o mesmo valor (20 ºC). 

 

FIG. 19   MANTENDO UMA DIFERENÇA FIXA ENTRE AS FACES DE 20 ºC E OSCILANDO A 
MAIS QUENTE ATÉ 95 ºC. FORMAS DE ONDA: DEGRAU (A), TRIANGULAR (B) E 
SENOIDAL (C) 

  

(a) (b) 

 

 

(c)  
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 Estes dois valores de tensão diferentes quando submetidos ao mesmo ∆T 

indica que houve mudança no coeficiente de Seebeck do dispositivo quando 

submetido a diferentes regiões de temperatura.  

 

 

 Isto se repete no caso da rampa (b) onde, durante a mudança brusca de 

sentido nas curvas de temperatura, mesmo sem haver mudança na curva de ∆T, 

houve uma queda nas curvas da potência e da tensão. Após este momento (300 

s), os valores de tensão e potência ficaram um pouco mais altos (450 s) do que o 

momento de igual valores de temperatura, porém em ascenção (250 s). 

FIG. 20  RESPOSTA AO COMPORTAMENTO LINEAR DA ∆T EM DIFERENTES REGIÕES 
DE TEMPERATURA.FORMAS DE ONDA: DEGRAU (A), TRIANGULAR (B) E SENOIDAL (C) 
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 Com o seno (b), o experimento apresentou-se mais estável, mesmo 

assim, as curvas de tensão e potência (Fig. 20 (b)) apresentaram variações nos 

valores. No início os valores de tensão e potência elétricas apresentaram-se 

ligeiramente mais altos que no instante de iguais valores de temperatura, porém 

decrescentes. Ou seja, entre 50 s e 100 s a tensão sem carga esteve acima de 

600 mV, enquanto que entre 300 s e 350 s esteve abaixo de 600 mV. Em ambos 

os períodos o valor de ∆T havia permanecido estável em 20 ºC (fig. 19). 

 

 A mudança no valor do coeficiente é facilmente percebida quando se é 

lembrado que a equação de Seebeck relaciona a tensão com a multiplicação do 

coeficiente pelo ∆T. Tendo este último se mantido estável, atribui-se então a 

mudança do valor de tensão à mudança no coeficiente de Seebeck 

 

 Analisando a relação Tensão vs ∆T no caso do degrau (Fig. 21 (a)), a 

diferença de temperatura é mantida até a metade do tempo em uma região acima 

de 70 ºC e após a metade do tempo abaixo de 20 ºC. A curva desta relação 

apresenta duas regiões distintas que concentram mais pontos, (além da dispersão 

de pontos em outras regiões devido ao momento de transição entre um degrau e 

outro). Estas duas regiões apontam claramente para os valores próximos a 500 

mV e 700 mV, com uma disparidade muito grande em relação a outras regiões.  
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 Já para as formas triangular e senoidal o acúmulo de pontos na análise é 

mais concentrado, posto que a mudança de uma região de temperatura pra outra 

não é tão brusca quanto no degrau. O acúmulo maior de pontos, em ambos os 

casos, se dá nas regiões de maiores valores de potência e tensão, apresentando 

assim uma semelhança entre seus comportamentos, percebidos nos respectivos 

gráficos. 

 

FIG. 21  TENSÃO E POTÊNCIA EM FUNÇÃO DE ∆T PARA ∆T CONSTANTE. FORMAS DE 
ONDA DEGRAU (A), TRIANGULAR (B) E SENOIDAL (C) 
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 Nos gráficos da potência, os pontos se dispersam no eixo de ∆T apenas 

dentro de uma faixa de 1 °C, podendo ser considerado como apenas um ponto, 

porém com uma dispersão de quase 10 mW no eixo da Potência. Isso indica que 

a potência não depende apenas de ∆T, mas também da faixa de temperatura em 

que este valor se encontra. 

5.4 COEFICIENTE DE SEEBECK 

 Conforme descrito por AJIWIGUNA (2015), o coeficiente de Seebeck 

varia com a temperatura média.Isso significa, por exemplo, que o ∆T de uma 

região de temperatura com mínima 20 °C e máxima de 60 °C que é o mesmo ∆T 

onde a mínima é 40 °C e a máxima 80 °C, mas por terem as temperaturas médias 

diferentes o coeficiente é também diferente. 

 

 Na Fig. 22 está o comportamento do coeficiente de Seebeckem relação à 

temperatura média desta pesquisa, obtido usando a Equação (1). 

 

 A temperatura média é determinada pela soma entre a temperatura 

mínima e a diferença entre a máxima e a mínima conforme está mostrado na 

Equação (2). 

 

Tmedia = Tfrio + ∆T (2) 

 

 Na Fig. 22 (a) a situação mencionada é a representada anteriormente na 

Fig 16 (a), onde se manteve fixada a temperatura do lado frio e oscilando a 

temperatura do lado quente. Este é um caso em que não há mudança na região 

de temperatura, posto que a temperatura do lado frio se mantém constante. Nesta 

circunstância o coeficiente de Seebeck mantém-se constante. O mesmo ocorre 

nos casos (c) e (e). 

 

 Já a Fig. 22 (b) corresponde à situação descrita na Fig. 19 (a), onde quem 

se mantém fixa é a diferença de temperatura, oscilando a temperatura de ambos 
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os lados. Neste caso, há uma mudança na região de temperatura onde se 

encontra o ∆T, sendo a região mais fria com minima em 0 °C e máxima em 20 °C 

e a região mais quente com mínima em 75 °C e máxima em 95 °C. A mesma 

situação ocorre em (d) e (f). Para estes casos o coeficiente de Seebeck não 

mantém-se constante, apresentando no grafico duas regiões de destaque.  

 

 Em algumas situações em que mantém-se o ∆T fixo alterando a região de 

temperatura, houveram instantes em que o valor da diferença de temperatura 

FIG. 22  RELAÇÃO DO COEFICIENTE DE SEEBECK COM A TEMPERATURA MÉDIA. (A) 
DEGRAU COM ∆T OSCILANTE; (B) DEGRAU COM ∆T FIXO, (C) TRIÂNGULAR COM ∆T 
OSCILANTE; (D) TRIANGULAR COM ∆T FIXO; (E) SENOIDAL COM ∆T OSCILANTE; (F) 
SENOIDAL COM ∆T FIXO. 

  

(a) (b) (c) (d) 

 

 (e) (f)  
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aproximou-se de zero devido à limitação do sistema, elevando o coeficiente de 

seebeck ao infinito. Estes períodos devem ser desconsiderados da análise.  

 

 Excetuando-se os transientes, os valores obtidos para o coeficiente de 

seebeck (α) variaram de no mínimo 23 a no máximo 36 (mV/°C). Este resultado 

aponta para umamaior potência elétrica em regiões de temperatura mais altas. 

 

5.5 CURVA DE POTÊNCIA DO GERADOR TERMOELÉTRICO 

 

 Ao analisar este dispositivo como gerador de energia elétrica, se faz 

necessário relacionar sua capacidade de produzir tensão com a capacidade de 

fornecer corrente, determinando assim o seu comportamento como tal. 

 

 Mantendo uma diferença de temperatura constante e controlada em 

malha fechada, aplicou-se uma carga resistiva ajustável nos terminais do 

dispositivo termoelétrico. Em seguida foi feita uma leitura dos valores de tensão e 

de corrente elétricas para diferentes valores de resistência, obtendo assim o 

gráfico da Fig. 23. Este procedimento foi feito para ∆T de 25 ºC e 30 ºC. A 

resistência da carga foi variada de 1 a 30 Ω. 

 

 A tabela com os valores da medição apontam desde um Curto Ciruito até 

uma resistência de 30 Ω, ao passo de 1 Ω. 

 

 O ponto de maior potência está em torno de 150 mW para um ∆T de 40 

°C. Se comparado com sistemas fotovoltáicos, é um valor razoável, posto que um 

painel fotovoltáico de área 1000 vezes maior produz em torno de 250 W em 

situação ideal. 
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FIG. 23  CURVA DE POTÊNCIA (A), PONTOS MEDIDOS (B). 

 

(a) 
 

ΔT = 30 ºC 

R (Ω) I (mA) V (mV) 

1 168 267 

2 167 429 

3 166 550 

4 166 636 

5 166 705 

6 166 752 

7 165 791 

8 165 821 

9 165 847 

10 164 870 

11 164 891 

12 163 909 

13 163 924 

14 162 937 

15 161 947 

16 161 962 

17 160 971 

18 159 977 

19 158 982 

20 156 990 

21 154 997 

22 152 1002 

23 150 1009 

24 147 1013 

25 143 1019 

26 138 1022 

27 132 1025 

28 121 1030 

29 105 1034 

30 76 1036 
 

ΔT = 25 ºC 

R (Ω) I (mA) V (mV) 

1 168 234 

2 167 375 

3 166 469 

4 166 539 

5 166 589 

6 166 633 

7 165 664 

8 165 689 

9 165 712 

10 164 733 

11 164 749 

12 163 760 

13 163 777 

14 162 788 

15 161 797 

16 161 805 

17 160 815 

18 159 825 

19 158 826 

20 156 832 

21 154 839 

22 152 844 

23 150 849 

24 147 854 

25 143 859 

26 138 860 

27 132 863 

28 121 865 

29 105 870 

30 76 872 
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5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, foram feitas as análises do comportamento da tensão e 

da potência elétrica de um dispositivo termoelétrico, quando submetido a 

variações de temperatura. 

 

 Estas análises foram feitas com a aplicação controladade diferentes 

combinações de formas de ondas de temperaturas nas faces do dispositivo 

capturando a sua resposta por um sistema de aquisição e controlde de dados em 

tempo real. Para os casos de análise de potência, foi utilzada uma carga resistiva 

de 5 Ω, escolhida a partira da regra da máxima transferência de potência. 

 

 A resposta do fenômeno, especificamente a geração de tensão e 

potênciano módulo termoelétricoestudo, foi avaliada até a diferença de 

temperatura que o dispositivo termoelétrico foi capaz de produzir, não expondo as 

suas limitações termoelétricas. 

 

 Dentre as condições as quais foi exposto o dispositivo sob análise, a 

maior diferença de temperatura atingida em suas faces foi de aproximadamente 

70 ºC sem carga e quase 60 ºC com carga.A diferença de potencial nos terminais 

do dispositivos foi de 2,2 V e 1,1 V, respectivamente.Nos experimentos com 

aplicação de curvas de calor a diferença de temperatura que o sistema pôde 

controlar foi de 40 ºC, sendo este o limite usado para análise do comportamento. 

Para este valor de ∆T, a tensão obtida foi de 1,2 V. 

 

 Com relação à potência entregue à carga resistiva de 5 Ω inserida no 

sistema, pôde-se notar um comportamento exponencial, no gráfico Potência vs 

∆T. Como as variações de temperaturas simultâneas nas duas fases a diferença 

de temperatura chegou a 40 ºC com potência entregue à carga de 95 mW. Já no 
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caso mais extremo, com um ∆T de 60 ºC, a potência foi de aproximadamente 242 

mW. 

 

 Foi observado que quando se insere uma carga ao gerador termoelétrico 

acontece uma diminuição no valor de ∆T. Esta diminuição se distribui 

simetricamente em ambas as temperaturas, ou seja, o lado mais quente fica mais 

frio e o lado frio fica mais quente. Este fato reforça que é a diferença de 

temperatura a força motriz do gerador termoelétrico.  

 

 Foi observado que existe uma variação no coeficiente de Seebeck 

quando é deslocada a média das temperaturas para regiões diferentes, ou seja, 

de 0 – 20 ºC o coeficiente é diferente do de 10 – 30ºC, por exemplo, ambos com 

∆T=20 ºC. 

  

 Por fim, diante dos valores de tensão e potência fornecidos pelo módulo 

termoelétrico analisado é possível afirmar que podem ser utilizados para 

alimentação de dispositivos de baixa potência, especialemnte sistemas de 

sensores sem fio.  

  

 

 



 

 

 

6  CONCLUSÃO 
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6 CONCLUSÃO 

 Este trabalho residiu na proposta de caracterização de dispositivo 

termoelétrico como gerador de eletricidade, relacionando a temperatura em suas 

faces com a tensão e a potência produzidas. 

  

 Mediante os resultados obtidos, considera-se possível a utilização de 

dispositivo termoelétrico para geração de energia elétrica em diferentes escalas, 

utilizando-se de um eventual gradiente de temperatura. 

 

 A potência elétrica encontrada no experimento possui valor relevante se 

comparada a outros sistemas alternativos de geração de energia elétrica, como 

um sistema fotovoltáico, por exemplo. 

 

 É interessante observar que o devido à simplicidade do fenômeno da 

termoeletricidade, é possível acreditar na alimentação de sistemas embarcados 

de baixo consumo ou mesmo na geração/cogeração em sistemas de grande 

porte. Um dispositivo de 1600 mm² é capaz de produzir aproximadamente 100 

mW com uma diferença de temperatura de 40 °C. Ao considerar outras formas de 

geração utilizando calor, como torre solar, por exemplo, quando analiza-se a 

capacidade de geração por metro quadrado, em termos proporcionais, a 

termoeletricidade poderia atingir valores ainda maiores.  

 

 Com estas informações surge a demanda de investimento em mais 

pesquisa nesta área, vislumbrando uma nova forma de geração de energia 

elétrica possivelmente mais sustentável. 

TRABALHOS FUTUROS 

 Mediante as conclusões deste trabalho, propõe-se para trabalhos futuros: 
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 A escolha de outros dispositivos termoelétricos para compará-los 

como o que foi estudado neste trabalho; 

 Estudar a associação de vários módulos termoelétricos para 

produção maior potência elétrica; 

 Fazer a comparação da suacapacidade de geração com outras 

formas de geração de energia elétrica, que tenham o conceito de 

colheita de energia elétrica;  

 Construir um protótipo de colheita de energia elétrica proveniente de 

fontes de calor, como sol, por exemplo, utilizando células 

termoelétricas; 

 Testar a utilização da energia elétrica produzida por 

termoeletricidade em sistemas de baixa potência comerciais. 
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