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Resumo 

A utilização de equipamentos não poluentes e o melhoramento da eficiência na sua aplicação 
são condições necessárias para um desenvolvimento sustentável. Com este objectivo em vista 
foi realizado este projecto que analisa a influência do local do evaporador de um ciclo 
termoeléctrico no campo de temperaturas de uma câmara frigorífica. 

Foi inicialmente realizada uma análise do sistema termoeléctrico, verificando os efeitos 
envolvidos e a sua inter-relação segundo uma perspectiva termodinâmica. 

De forma a facilitar a verificação dos dados obtidos na simulação por via experimental foi 
considerada uma câmara frigorífica de dimensão doméstica, e foram calculadas as perdas pela 
envolvente e por infiltrações de ar. Os cálculos permitiram a selecção de um módulo 
termoeléctrico Ar-Ar já construído, com dissipadores de ar incluídos. 

Foram criados vários modelos representando o interior e paredes da câmara frigorífica com o 
evaporador colocado em locais diferentes. 

Utilizando o software de CFD Fluent foram feitas simulações para os diversos modelos 
criados, inicialmente considerando apenas convecção natural e depois simulando um 
ventilador no módulo. Posteriormente foi adicionada uma carga térmica, neste caso uma 
garrafa de água e verificada a evolução da temperatura desta no tempo. Não foram incluídas 
as cargas devido às infiltrações na simulação. 

Verificou-se que o melhor local para a localização para o evaporador é no topo da câmara, 
havendo grande diferença para as várias soluções no caso de convecção natural e menor 
diferença no caso de haver ventilação. 
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Influence of the Thermoelectric Cooling System’s Ev aporator location in 
a Cooling Chamber’s Temperature Field 

Abstract 

In order to have sustainable development you need to use non polluting equipment and an 
improvement on its efficiency is mandatory. To this effect this project was developed, 
analyzing the influence of the thermoelectric cooling system’s evaporator in a cooling 
chamber’s temperature field. 

The thermoelectric system was initially analyzed, verifying the effects involved and their 
relations in a thermodynamic perspective. 

To facilitate the verification of the data obtained in the simulation by experimental means, a 
domestic sized cooling chamber was considered and the thermal losses, via chamber walls 
and infiltration, were calculated. The calculations allowed the selection of a thermoelectric 
Air-Air assembly, which included heatsinks. 

Several models simulating the interior and chamber walls with the evaporator in different 
places were created. 

Using the CFD software Fluent, simulations were made using the fashioned models, initially 
only considering natural convection and later on simulating a fan in the assembly. Afterwards 
a thermal charge, in the shape of a bottle of water, was introduced and the temperature 
evolution of the charge was verified during the simulation. No infiltration losses were 
considered in the simulation. 

The best location for the evaporator location was found to be in the top wall of the chamber, 
there being a big difference between the various solutions in the natural convection case and 
less of a difference when ventilation was introduced. 
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1 Introdução 

 

1.1 O Frio 

Etimologicamente a designação “refrigeração” provém do latim “frigus” que significa “frio”. 
O seu objectivo é manter um corpo ou espaço a temperatura inferior à temperatura ambiente e 
na prática esta acção requer a remoção de calor e a sua dissipação a temperaturas superiores, 
uma técnica muito mais complicada que o simples acto de gerar calor e por isso o homem 
demorou muito mais tempo a dominar esta tecnologia. 

Desde o início dos tempos, o Homem procura uma forma de conservar alimentos e arrefecer 
materiais de acordo com as suas necessidades. Pode-se dizer que este é o início da 
refrigeração, nos tempos pré-históricos o homem descobriu que os produtos provenientes da 
caça se mantinham consumíveis por mais tempo se armazenados na neve ou em locais 
frescos. 

Desde então muitas civilizações, dispersas pelo globo, foram aproveitando a natureza e as 
condições que esta colocava à sua disposição para refrigeração. Os chineses, já antes do 
primeiro milénio, recolhiam e armazenavam gelo, gregos, romanos e persas colocavam 
grandes quantidades de neve em caixas isoladas e enterravam-nas. [1] 

Seguindo a evolução das civilizações e mantendo um raciocínio semelhante ao de séculos 
anteriores, os alimentos continuaram a ser guardados em locais frescos e foram-se utilizando 
métodos de conservação testados até à data, como secagem, fumagem e salga. 

A etapa intermédia na história de arrefecimento de produtos alimentares consistiu em 
adicionar químicos à água, tais como o nitrato de sódio e potássio, que tinham como 
consequência uma diminuição da sua temperatura. O arrefecimento de vinhos por esta via foi 
registado pela primeira vez durante o ano de 1550. A utilização de bebidas frescas começou a 
tornar-se muito frequente nos países do sul da Europa. Nos finais de 1700, licores e sumos de 
fruta congelados eram então muito populares na sociedade francesa. 

O crescimento das cidades bem como o aumento do status económico das respectivas 
populações levou a que estas começassem a exigir sucessivamente mais comida fresca que, 
devido à crescente dimensão das cidades, se encontrava agora cada vez mais distantes dos 
seus consumidores finais. 

Estes factores levaram à “revolução do gelo”. Um transporte à escala global de gelo 
proveniente de países com climas frios para países mais quentes, utilizando barcos, carros e 
vagões refrigerados especialmente desenvolvidos para o efeito. Isto tornou o gelo natural 
numa indústria importante que sofreu um crescimento enorme. 
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Devido a problemas de higiene com o transporte e colheita, verificou-se que o gelo natural 
como refrigerante constituía um problema para a saúde. Os primeiros sinais foram verificados 
na produção de cerveja, conservação da carne e nos produtos derivados do leite nos finais do 
século XIX. O engenho humano trouxe a solução a este problema quando John Gorrie, em 
1844 nos Estados Unidos, inventou a primeira máquina refrigeradora, nesta altura já várias 
pessoas trabalhavam no desenvolvimento do frio artificial, personalidades como Jacob 
Perkins, Edmond Carré, Michael Faraday e Carl Linde, entre outros, tornaram a refrigeração 
artificial cada vez mais dominante, de tal forma que a indústria do gelo natural acabou por 
desaparecer. 

Vários sistemas foram desenvolvidos ao longo dos anos para a produção de frio artificial, 
alguns inicialmente com grande aceitação mas que devido ao seu preço mais elevado e 
eficiência inferior foram desaparecendo, mantendo-se apenas onde não podem ser facilmente 
substituídos, como o sistema de absorção. O sistema que mais proliferou devido a um custo 
relativamente baixo e com um rendimento excelente foi o sistema de compressão de vapor, 
este sistema sobrepôs-se aos restantes. Outros sistemas foram sendo desenvolvidos, cada um 
com as suas vantagens e desvantagens, como o sistema de absorção, o sistema dessicante, o 
sistema ejector, e finalmente o sistema termoeléctrico. 

Actualmente, o frio artificial está presente em quase todos os aspectos da nossa vida, desde o 
conforto que temos num dia escaldante de verão quando entramos num estabelecimento 
comercial ou num transporte, quer privado quer público, e sentimos uma brisa fresca 
proveniente de um aparelho de ar condicionado, até utilizações sobre as quais a maior parte da 
população nem pondera mas tira proveito da sua existência, como a refrigeração existente em 
lasers que permitem operações médicas com grande precisão, como a conservação de vacinas 
muito facilmente corrompidas pelo calor, ou mesmo a simples refrigeração que fábricas de 
cola utilizam para sustentar a liquidez das colas depois do fabrico, para que as pessoas as 
possam facilmente utilizar para reparar um jarro partido. 

No entanto, a conservação de produtos perecíveis é das utilizações mais importantes, sendo a 
que originou a busca pelo frio e a que nos permite ter produtos armazenados durante muito 
tempo, facilitando a obtenção de alimentos oriundos de lugares exóticos ou apenas fruta fora 
de época mas ainda perfeitamente conservada como se apenas um par de dias anteriores ao 
seu consumo tivesse sido colhida. 

Com o decorrer dos tempos, novas preocupações começaram a afectar a vida humana, para a 
maioria da população dos países desenvolvidos não existe mais o problema de encontrar 
locais onde armazenar alimentos frescos, mas começa a surgir uma preocupação com 
problemas ambientais causados pelo homem. 

A Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento (WCED) publicou um relatório em 
1987 designado “Our common future” que aborda muitas questões que ainda hoje são 
pertinentes e necessitam de resolução, a definição apresentada para desenvolvimento 
sustentável é a seguinte: 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que cumpra as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de futuras gerações cumprirem as delas.” [2] 

A preocupação actual com o ambiente, juntamente com a forte dependência do petróleo da 
qual é vítima a maioria das nações levou também à procura de novas fontes energéticas e 
fomentou a procura de novos métodos para realizar tarefas previamente desempenhadas por 
equipamentos poluentes ou dependentes do petróleo. 
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A maioria dos sistemas de refrigeração existentes no mundo actual são ciclos de compressão 
de vapor, estes sistemas são accionados electricamente e por esse motivo estão a utilizar 
energia eléctrica, na sua maioria proveniente de fontes poluentes consumidoras de energia de 
fontes fósseis. Estes ciclos necessitam também de um refrigerante para poderem funcionar, e 
por muito bem selado que seja o circuito existe sempre algum refrigerante que escapa para a 
atmosfera, este refrigerante é nocivo para o ambiente. 

Esta nova mentalidade de consciência ambiental levou à re-implementação de sistemas 
previamente considerados obsoletos, ciclos frigoríficos accionados termicamente voltam a ser 
investigados e desenvolvidos, sistemas termoeléctricos que por serem accionados a partir de 
corrente contínua podem ser alimentados directamente por painéis fotovoltaicos. Os módulos 
termoeléctricos são também actualmente produzidos de forma a minimizar o impacto 
ambiental existente no seu fabrico. 

Os sistemas de refrigeração e ar condicionado absorvem cerca de 15% da capacidade de 
geração de energia eléctrica do Reino Unido, num escritório típico, o ar condicionado pode 
ser responsável por mais de 30% do consumo eléctrico anual. [3] No entanto ninguém se 
importa em verificar o sistema para descobrir se está a funcionar correctamente? Fruto de uma 
consciência ambiental elevada, assim como de um interesse em que os gastos energéticos não 
castiguem um já sobrecarregado orçamento, há o interesse em obter equipamentos que sejam 
muito eficientes, e uma crescente sensibilização para a possibilidade de se fazerem 
investimentos em equipamentos evoluídos, e um pouco mais caros na sua aquisição. 

Esta eficiência pode ser traduzida num menor consumo energético, como por exemplo, um 
frigorífico necessitando de menor potência de alimentação para obter a mesma temperatura 
inferior devido ao posicionamento óptimo do seu evaporador ou pode ser traduzida numa 
maior vida útil dos produtos refrigerados, diminuindo o número de produtos perecíveis 
estragados. Por exemplo, a pêra Williams aguenta aproximadamente o dobro do tempo 
quando armazenada a -1ºC do que quando armazenada a 1ºC [1]. 
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1.2 Apresentação e evolução do projecto 

O sistema termoeléctrico é já utilizado em aplicações para as quais não existe outro sistema 
capaz de cumprir as exigências, no entanto, tendo em conta o corrente aumento de 
preocupação ambiental e a regulamentação cada vez mais restrita no que toca a emissões, o 
sistema termoeléctrico pode ser uma solução para refrigeração doméstica no futuro. 

Para um aproveitamento óptimo das capacidades do sistema termoeléctrico na refrigeração é 
necessário aumentar ao máximo a sua eficiência e a eficiência na sua utilização, englobando 
neste caso a câmara frigorífica. Para a melhor eficiência da câmara frigorífica, é necessário 
avaliar o campo de temperaturas existente no interior desta, isto é, as diferentes temperaturas 
existentes nos vários locais da câmara. Para quase todas as aplicações e de forma a facilitar o 
controlo de temperatura, o melhor campo de temperaturas é um campo uniforme em que não 
haja grandes variações de temperatura. 

Por estes motivos, foi conduzido este projecto para o melhoramento da eficiência energética, 
estudando o campo de temperaturas dentro de um frigorífico doméstico quando refrigerado 
utilizando um sistema termoeléctrico e determinar qual o local mais adequado para colocar o 
módulo, já que este tem uma dimensão reduzida quando comparado com um evaporador 
comum e permite também que seja montado em qualquer local.  

Desta forma, foram concebidos diversos modelos e testados esses modelos em diversas 
situações, utilizando ventilação e convecção puramente natural no interior da câmara 
frigorífica, verificando para ambas qual a melhor localização do evaporador. 

O programa utilizado para as simulações foi o Fluent 6.3.26, da empresa Ansys. Este 
programa foi seleccionado por ser uma das mais potentes ferramentas de simulação de 
transferência de calor sendo relativamente simples de utilizar, permitindo simular os vários 
casos e verificar a sua evolução ao longo do tempo. 

Inicialmente foi estudado e analisado o sistema termoeléctrico, os efeitos que o causam e feita 
uma análise termodinâmica às suas relações. Foi também recolhida informação relativa aos 
processos de convecção natural e forçada que existam no interior da câmara frigorífica e às 
perdas térmicas existentes na mesma pela sua envolvente e por infiltrações. 

Numa segunda fase foi iniciada a aprendizagem do programa de criação de malhas Gambit e o 
programa de simulação Fluent, foram consultados bibliografia e manuais dos programas e 
realizados vários tutoriais para facilitar a sua utilização.  

Numa terceira fase, após ter uma base para iniciar a simulação foi feita a criação de malhas 
para os diversos casos, foram criados vários modelos com diversos níveis de complexidade 
para verificar quais os viáveis para as simulações, mantendo um nível mínimo de qualidade 
para que os resultados possam ser validados. Foi também nesta fase escolhido o módulo 
termoeléctrico adequado às necessidades.   

De seguida foram feitas as simulações para os diversos casos, analisados os diferentes 
modelos e escolhidos os que melhor representariam a realidade mantendo um tempo de 
computação aceitável, foram feitas as simulações para os diversos casos, tanto de convecção 
natural como forçada e comparados os resultados, foi então introduzida uma carga térmica 
para verificar a evolução da temperatura desta carga nos diversos casos.  

Os resultados obtidos com as simulações foram sujeitos a uma análise individual baseada na 
teoria e após terem sido comprovados os resultados por este método, foram então comparados 
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com os resultados das simulações dos outros casos e feita a sua análise crítica baseada na 
teoria e na literatura existente. 
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2 O sistema termoeléctrico  

Os fenómenos termoeléctricos são conhecidos desde finais do século XIX, no entanto a sua 
aplicação para refrigeração só apareceu na década de 50, quando foram feitos avanços rápidos 
em materiais para o arrefecimento de Peltier, notavelmente pela introdução de 
termoelementos semicondutores. [4] Houve nesta altura alguma esperança que esta forma de 
refrigeração tornasse todas as outras tecnologias supérfluas, então, quando mais progresso 
pareceu demorado, dúvidas surgiram sobre a possibilidade do arrefecimento termoeléctrico ter 
qualquer uso real e de facto, a maioria dos produtores de equipamento eléctrico 
desapareceram do mercado. 

Eventualmente tornou-se claro que frigoríficos termoeléctricos possuem vantagens únicas que 
os tornam a melhor solução para muitos casos, mas também têm desvantagens que os inibem 
em muitas áreas importantes. 

 

 

Figura 1 – Esquema de um módulo termoeléctrico [31] 
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Um arrefecedor termoeléctrico (TEC) é um sistema frigorífico baseado no efeito de Peltier. 
Este sistema utiliza a energia eléctrica directamente para a produção de frio, um esquema 
deste sistema é apresentado na figura Figura 1. Um módulo termoeléctrico pode conter de um 
até várias centenas de pares (tipo-n e tipo-p) representados na figura Figura 1, que são ligados 
electricamente em série e termicamente em paralelo.  

Este sistema tem a grande vantagem de não ter partes móveis e por isso ser muito fiáveis, com 
cerca de 105 horas de operação a 100ºC, ainda mais para temperaturas inferiores [5]. Este 
facto torna estes sistemas óptimos para locais onde elevadas vibrações, elevados G’s ou até 
falta de gravidade tornem a utilização de outros sistemas impraticável. 

Permitem também um controlo de temperatura variável, bastando alterar a corrente de 
alimentação, e não apenas on-off, como o usado em frigoríficos convencionais sem reduzir o 
tempo útil de vida, permitem por isso um controlo optimizado da temperatura, tornando-os 
aptos para utilização em sistemas com necessidades de controlo de temperatura rigorosas. 

Assim, a junção fria é ligada a uma placa metálica ou a outro tipo de superfície de 
transferência de calor, como um permutador de calor ou substância a arrefecer, por outro lado 
a junção quente é ligada a uma qualquer superfície que permitirá a extracção de calor para o 
ambiente. Quanto à corrente eléctrica que circula no circuito, esta é fornecida por uma fonte 
externa de corrente directa (DC) como, por exemplo, uma bateria. A energia eléctrica 
utilizada, como é de corrente directa, pode ser aproveitada directamente de um colector solar 
foto voltaico, retirando assim perdas na transformação para corrente alternada e por isso 
aumentando o rendimento do conjunto. 

Ao utilizar fontes renováveis de energia para alimentar este sistema, e como o fabrico dos 
módulos é actualmente “amigo do ambiente”, este sistema apresenta assim uma grande 
vantagem relativamente a quase todos os outros sistemas de arrefecimento no que toca a 
conservar o ambiente e reduzir emissões de gases nocivos pois não utilizam refrigerantes. 

A fácil miniaturização e o facto de poder ser utilizado em qualquer posição devido à 
construção sem partes móveis e a só utilizar energia eléctrica permite o seu uso em sistemas 
portáteis de refrigeração, aliando isso a poderem ser alimentados por um pequeno painel 
fotovoltaico com uma bateria, estes sistemas tornam-se óptimos para locais onde o acesso à 
rede eléctrica é difícil e são óbvias as suas vantagens para a sua utilização, por exemplo, no 
transporte de vacinas em África. 

Estes sistemas podem ser utilizados em cascata, permitindo uma diferença de temperaturas 
muito elevada e desta forma o arrefecimento a temperaturas muito baixas, na figura 2 está 
representado um módulo de 2 fases. 

  

Figura 2 - Módulo Termoeléctrico de 2 etapas [25] 
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É possível e muito fácil inverter o aquecimento e arrefecimento quando comparado com 
outros sistemas, bastando para isso apenas inverter a polaridade da corrente de alimentação. 

No entanto, existem desvantagens na sua utilização, têm um COP bastante reduzido, da ordem 
de 0,4 e sempre inferior à unidade, especialmente quando comparados com sistemas de 
compressão de vapor com COPs superiores em várias vezes à unidade. Estão normalmente 
limitados na capacidade extracção de calor, especialmente módulos que tenham como 
objectivo o arrefecimento Ar-Ar pois a capacidade de extracção de calor está limitada pelo 
dissipador, normalmente um dissipador de alhetas. O custo elevado é também um problema 
aliado a este tipo de sistemas, especialmente se as potências necessárias forem relativamente 
elevadas. 

A simples passagem desta corrente no circuito irá provocar cinco efeitos termoeléctricos, tais 
como o efeito de Seebeck, de Joule, condução, Peltier e o de Thomson que irão ser analisados 
mais à frente. 

 

  

Irá ser analisado de seguida o sistema frigorífico termoeléctrico e os efeitos que estão na sua 
origem e que afectam o seu funcionamento. 

O físico estoniano Thomas Johann Seebeck, em 1821, verificou a existência de uma diferença 
de voltagem entre os dois extremos de um circuito fechado formado por dois condutores 
diferentes quando as junções entre eles estivessem a diferentes temperaturas, este fenómeno 
veio-se a chamar de efeito de Seebeck. [1] 

O efeito de Seebeck levou à descoberta e iniciou a investigação sobre fenómenos 
termoeléctricos, conduzindo à criação do termopar e é também importante em refrigeração 
termoeléctrica.  

Quando um diferencial de temperaturas é estabelecido entre as junções de um metal ou 
semicondutor diferente, A e B, uma força electromotriz é gerada. Esta voltagem é designada 

Figura 3 - Modelo Construtivo de um Arrefecedor Termoeléctrico [4] 
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tensão de Seebeck e é directamente proporcional ao diferencial de temperaturas. A constante 
de proporcionalidade é referida como o coeficiente de Seebeck. 

Esta tensão pode ser calculada através da seguinte equação: � � � �����	 
 ����	� ������  �1	 

Em que �� e �� são os coeficientes de Seebeck (também designados por potência 
termoeléctrica) dos metais A e B, respectivamente, e �� e �� são as temperaturas nas junções. 

Os coeficientes de Seebeck não são lineares dependendo da temperatura absoluta, material e 
estrutura molecular do condutor. No entanto considerando-os constantes na gama de 
temperaturas em que serão utilizados, a equação anterior pode ser simplificada: � � ��� 
 ��	 · ��� 
 ��	  �2	 

Um termopar permite desta forma determinar a diferença de temperatura entre as duas 
junções, medindo-se a diferença de potencial criada pelo efeito de Seebeck. 

Se a diferença de temperatura entre as duas junções for relativamente pequena, como: �� � �� � ∆�   �3	 

e se nos terminais for verificada uma diferença de potencial ∆�, então a potência 
termoeléctrica do conjunto pode ser obtida pela seguinte equação: ��� � �� 
 �� � lim∆��� ∆�∆�    �4	 

Esta equação pode ser escrita também em relação ao campo eléctrico, E, e ao gradiente de 
temperatura, !�: � � �|!�|   �5	 

Ao haver uma corrente I no circuito, que pode ser gerada por efeito de Seebeck, vai haver 
também uma geração de calor irreversível nos condutores, designado efeito de Joule: $ � %� · &   �6	 

Onde: 

 Q – Calor gerado por efeito de Joule [W] 

I – Intensidade de corrente no circuito [A] 

R – Resistência do circuito [Ω] 

 

Devido à diferença de temperaturas existente entre as duas junções de um circuito vai haver 
fluxo de calor da junção a temperatura mais elevada para a junção a temperatura inferior. Este 
efeito irreversível é o efeito de condução e pode ser expresso pela seguinte equação: $ � ( · �∆�	  �7	 

Onde: $ – Calor transferido por condução [W] ( – Condutância térmica do sistema [K/W] 
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�*- Temperatura da junção, i=1,2 [K] 

 

Em 1834, o francês Jean Peltier observou que existia uma diferença de temperaturas entre as 
junções de um circuito fechado constituído por dois condutores diferentes sempre que fosse 
atravessado por uma corrente eléctrica, este efeito é o efeito inverso do efeito de Seebeck e 
designa-se efeito de Peltier. [1] 

De forma a explicar melhor o efeito de Peltier, irá ser analisado um par constituído por um 
semicondutor e dois condutores que o ligam.  

Os semicondutores são sólidos cristalinos com condutividades eléctricas entre os metais e os 
isolantes. Os transportadores de carga existentes nos metais e semicondutores são 
principalmente electrões e lacunas. Como em outros sólidos, os electrões nos semicondutores 
podem ter energias apenas dentro de certas bandas (conjuntos de níveis energéticos) entre a 
energia do estado base, correspondendo a electrões fortemente ligados ao núcleo atómico do 
material, e a energia livre de electrões que é a energia necessária para que um electrão escape 
inteiramente do material, isto é, passe para a banda de condução. As bandas energéticas 
correspondem cada uma a um grande número de estados quânticos discretos dos electrões e a 
maioria dos estados com baixa energia (perto do núcleo) estão cheios, até à banda de valência. 
Os semicondutores são distinguíveis dos metais porque a banda de valência em materiais 
semicondutores está quase preenchida em condições de funcionamento normais, causando a 
presença de mais electrões na banda de condução, que é a banda de nível energético 
imediatamente superior à banda de valência. 

A distribuição energética dos electrões na banda de condução determina quais dos estados 
estão preenchidos, quais estão vazios, e pode ser descrita pela estatística de Fermi-Dirac. Esta 
distribuição é caracterizada pela temperatura dos electrões e pelo nível energético de Fermi. 
Em condições sem ser de zero absoluto (nestas condições o nível de Fermi é diferente), o 
nível energético de Fermi é o nível energético ao qual a probabilidade de ocupação de um 
electrão é de 50%. Uma boa analogia é a probabilidade de encontrar um ovo num dos espaços 
de uma embalagem. 

Em refrigeração termoeléctrica são utilizados semicondutores do tipo-n (dopado com excesso 
de electrões) e tipo-p (dopado com défice de electrões, existindo lacunas), a dopagem de 
semicondutores causa uma variação no nível de Fermi do material. Na figura seguinte está 
ilustrado um semicondutor tipo-n ligado a dois condutores metálicos. 
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�+ é a energia da banda de electrões de condução do semicondutor, �, é o nível de Fermi e �- 
é a energia da banda de valência. A área a sombreado representa as bandas de energia cheias 
de electrões.  

Com um potencial eléctrico aplicado através dos contactos, electrões com energias superiores 
a �+ 
 �, podem entrar no semicondutor. Consequentemente, os electrões existentes no 
Metal-1 vão subir para um nível energético superior necessitando de absorver calor para o 
fazer, arrefecendo a junção, assim vão transitar para o semicondutor ocupando as lacunas de 
posições vizinhas, criando assim um fluxo de electrões, sendo neste caso os transportadores 
de carga. Ao chegarem ao Metal-2, os electrões vão regressar a níveis energéticos inferiores 
libertando energia para o efeito sendo depositados no Metal-2, daí os electrões mais quentes 
são movidos do Metal-1 para o Metal-2 por virtude de efeitos de contacto e do fluxo de 
corrente. Como resultado disso, o Metal-1 é arrefecido e o Metal-2 é aquecido pelo montante 
de energia transferida por electrão, que claramente é igual a �+ 
 �, mais a energia cinética 
dos electrões que se movem de uma região quente para uma fria. Normalmente é admitido 
que o fluxo de calor é determinado pelos transportadores de carga. Este é o efeito de Peltier. 

Se fosse utilizado um semicondutor tipo-p, o fluxo de calor seria o inverso, sendo desta forma 
arrefecido o Metal-2 e aquecido o Metal-1. Neste caso normalmente designa-se as lacunas 
como transportadores de carga positiva, sendo o fluxo de calor no sentido de fluxo de lacunas. 

Na realidade o que acontece é que os electrões do Metal-1 vão necessitar de descer para um 
nível energético inferior, libertando calor durante o processo. Estes electrões fluem então no 
semicondutor como demonstrado no caso anterior, mas neste caso o fluxo de lacunas que 
normalmente é admitido, que existe ao longo do fluxo de calor, é apenas um fluxo de 
electrões que existe no sentido inverso ao fluxo de calor. Ao chegarem ao Metal-2, estes 
electrões vão necessitar de transitar para um estado energético superior, absorvendo energia 
para este efeito. 

Se houver uma troca na direcção do fluxo de electrões da corrente, isto é, houver uma troca na 
polaridade da corrente, vai haver fluxo de calor inverso ao explicado anteriormente, 
invertendo assim as temperaturas das junções. 

O efeito de Peltier é controlado pelo coeficiente de Peltier, definido como o produto do 
coeficiente de Seebeck do material semicondutor e a temperatura absoluta. O coeficiente de 

Figura 4 - Esquema de um semicondutor tipo-n usado num par termoeléctrico [22] 
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Peltier relaciona-se com um efeito de arrefecimento quando a corrente passa do material tipo-
n para o material tipo-p e com um efeito de aquecimento quando a corrente passa do material 
tipo-p para um material tipo-n. Φ/ � �* · �   �8	 

Onde: Φ* - Coeficiente de Peltier [V] de cada material �*- Coeficiente de Seebeck de cada material [K/V] � – Temperatura absoluta [K] 

Provou-se experimentalmente que a transferência de calor em cada junção, Q, é proporcional 
à intensidade da corrente eléctrica: $ � Φ�� · % � �Φ� 
 Φ�	 · %   �9	 

Em que: Φ* - Coeficiente de Peltier [V] de cada material Φ�� – Coeficiente de Peltier do Conjunto [V] 

I – Intensidade de corrente [A] 

De um modo geral os condutores do tipo P possuem um coeficiente de Peltier positivo e os do 
tipo N negativo. 

Em 1857, William Thomson (Lord Kelvin) provou, através de uma análise termodinâmica, 
que os efeitos de Seebeck e de Peltier estavam relacionados entre si. Descobriu ainda um 
terceiro fenómeno termoeléctrico que passou a ser conhecido como efeito de Thomson. 

O efeito de Thomson é a variação de calor reversível dentro de cada condutor homogéneo que 
está sujeito a um gradiente de temperaturas e é atravessado por uma corrente eléctrica. 

O coeficiente de Thomson é a variação de calor reversível dentro de um condutor por unidade 
de gradiente de temperatura e por unidade de corrente. Thomson apelidou o efeito de “calor 
específico da electricidade”. O efeito de Thomson não é uma tensão, no entanto, como o 
efeito de Peltier, pode ser expresso em unidades de energia envolvendo Volts. O efeito de 
Thomson é uma manifestação da direcção do fluxo de transportadores eléctricos tendo em 
conta o gradiente de temperatura num condutor. Estes absorvem calor quando fluem na 
direcção oposta ao gradiente térmico, aumentando a sua energia potencial e, quando fluem na 
mesma direcção que o gradiente térmico, libertam calor, diminuindo a sua energia potencial. 
Este efeito pode ser o oposto, dependendo do material.  

Verificou-se experimentalmente que o calor por unidade de comprimento de Thomson, $2, 
[W/cm], é obtido pela seguinte equação: $2 � 3 · % · ���4    �10	 

Em que: 3 – Coeficiente de Thomson [V/K] 

I – Corrente [A] 

dT/dx – Gradiente de temperatura no condutor [K/m] 
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O efeito de Thomson pode ser positivo (zinco e cobre), negativo (cobalto, níquel e ferro) ou 
nulo (chumbo). 

Vai-se mostrar que os efeitos de Seebeck, Peltier e Thomson estão relacionados entre si 
termodinamicamente. Se houver dois materiais A e B, é necessário: Φ � ��� 
 ��	 · �  �11	 3� 
 3�� � ���� 
 ��	��    �12	  
Em que T é a temperatura absoluta. 

O efeito de Peltier é resultado da variação de entropia nos transportadores de carga eléctrica 
quando eles atravessam uma junção. Não é uma força electromotriz apesar do seu coeficiente 
poder ser expresso em unidades de energia envolvendo Volts. O efeito de Peltier, tal como o 
efeito de Seebeck é independente do potencial de contacto. Para uma corrente constante o 
efeito de Peltier é proporcional ao coeficiente relativo de Seebeck e para uma temperatura de 
junção constante é proporcional à intensidade de corrente. Estes efeitos são independentes do 
tamanho ou formato das junções, algo que não acontece com o efeito de Joule. 

Para uma compreensão dos mecanismos que guiam os efeitos termoeléctricos seria necessária 
uma análise de mecânica quântica pois a explicação está nesse campo, no entanto, é possível 
relacionar os efeitos recorrendo à termodinâmica. 

Tendo este factor em conta, será feita uma análise das relações termodinâmicas de um sistema 
termoeléctrico, sendo que a forma mais simples de analisar este sistema é analisar um 
termopar constituído por dois condutores diferentes, ou termoelementos, unindo 
electricamente as suas pontas. A existência de uma diferença de temperaturas nas suas pontas 
vai criar uma diferença de potencial que é função da distribuição de temperatura, esta tensão é 
a força electromotriz relativa do efeito de Seebeck. 

A análise aqui feita é essencialmente a de Thomson [6], [4]. Tratamentos mais rigorosos são 
fornecidos por Benedict [7] e Callen, apesar de mais simples que as análises de Benedict e 
Callen, a análise de Thomson é uma boa aproximação à realidade. 

Um circuito termoeléctrico é muito aproximado a uma bomba de calor reversível no seu 
funcionamento e pode ser tratado como tal. As perdas térmicas por efeito de Joule, neste caso, 
podem ser desprezadas devido ao seu pequeno valor e efeito. Sabemos que a corrente num 
circuito termoeléctrico deste género é de uma ordem de grandeza reduzida e que a 
resistividade eléctrica dos termoelementos é minimizada para obter uma sensibilidade 
máxima. Por este motivo e como 6 � �%� · &	, a potência desperdiçada por efeito de Joule 
pode ser considerada desprezável. 

Se dois condutores diferentes, A e B constituírem um circuito fechado, no qual a junção fria 
está à temperatura T e a quente à temperatura � � ∆� e ambas mantidas por reservatórios de 
calor. A força electromotriz relativa do efeito de Seebeck gerada pela diferença de 

temperaturas é ���. Derivando em ordem ao tempo, o coeficiente relativo de Seebeck é 
789:7� . 

A força electromotriz pode ser expressa por: % · ��� � % · ������ · ∆� �13	 
Por unidade de corrente que flui no circuito termoeléctrico, 
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��� � ������ · ∆� �14	 
Os outros factores energéticos envolvidos num circuito termoeléctrico fechado são os efeitos 
de Peltier (nas junções) e os efeitos de Thomson (nos condutores). Como explicitado 
anteriormente, os efeitos podem ser descritos por: 

Efeitos de Peltier: 

 Calor absorvido na junção quente = Φ���� � ∆�	 
 Calor libertado na junção fria � 
Φ����	 
Efeitos de Thomson: 

 Calor absorvido no condutor B �  3��∆�	 
 Calor libertado no condutor A � 
3��∆�	 
Onde Φ e ; são os coeficientes de Peltier e Thomson, respectivamente. 

Equacionando as energias térmica e eléctrica já que um circuito termoeléctrico pode ser 
aproximado a uma bomba de calor reversível, para uma unidade de corrente no circuito, ������ · ∆� � Φ����<∆�	 
 Φ����	 � �3� 
 3�	 = ∆�   �15	 
dividindo por ∆T obtém-se ������ � Φ����<∆�	 
 Φ����	∆� � �3� 
 3�	   �16	 
A fracção da direita é um quociente da diferença. Isto fornece, para a condição na qual ∆T 
tende para zero, a taxa instantânea de mudança do efeito de Peltier no que toca à temperatura. 
Então, a equação 16 é expressa como ������ � Φ����<∆�	 
 Φ����	∆� � �3� 
 3�	    �17	 
Este é o teorema termodinâmico fundamental para circuitos termoeléctricos fechados, mostra 
a relação energética entre o efeito eléctrico de Seebeck e os efeitos térmicos de Peltier e 
Thomson. Estes componentes da equação 17 representam fenómenos térmicos distintos que 
são induzidos pela força electromotriz do efeito de Seebeck relativo que aparece somente a 
partir do gradiente de temperaturas existente nos condutores A e B. Apesar dos efeitos de 
Peltier e Thomson poderem ser expressos em unidades envolvendo voltagem, são puramente 
térmicos. 

Deve ser enfatizado que a equação 17 é derivada para circuitos fechados sem fontes eléctricas 
externas. O coeficiente relativo de Seebeck, como representado por �����	/��, não é zero 
para circuitos termoeléctricos abertos, enquanto que as mudanças de calor de Peltier e 
Thomson são zero para este caso. Isto acontece porque a corrente é zero e os coeficientes se 
mantêm iguais. Então, a equação 17 não se mantém igual quando não existe corrente. Isto 
demonstra claramente que a força electromotriz do efeito de Seebeck relativo não pode ser 
considerada um efeito físico como consequência dos efeitos de Peltier e Thomson. 

O efeito de Seebeck é a força motriz para as correntes que dão azo aos efeitos de Peltier e 
Thomson em circuitos fechados. A aproximação feita tratando estes circuitos como 
termodinamicamente reversíveis simplifica a análise das suas relações. Neste caso a mudança 
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na entropia da vizinhança de um sistema termoeléctrico pode ser aproximada a zero. Apesar 
de esta aproximação não ser rigorosa, simplifica o problema e os resultados estão de acordo 
com as descobertas experimentais [7]. Isto simplifica a análise das propriedades 
termoeléctricas de circuitos termoeléctricos baseadas nas mudanças da entropia da vizinhança 
representada por reservatórios térmicos na seguinte análise. 

Dois reservatórios adicionais são posicionados nos pontos intermédios dos condutores A e B. 
Cada um destes reservatórios é mantido a uma temperatura que é a média entre as junções 
quentes e frias. Estes fornecem um meio para avaliar a mudança média na entropia de cada 
um dos termoelementos do circuito. 

Uma unidade de electricidade é forçada a fluir no circuito. A aproximação de reversibilidade 
permite a assumpção que a mudança global na entropia ∆?, de todos os reservatórios (nas 
junções e ao longo dos condutores) é zero. Isto permite que a mudança de entropia da 
vizinhança de um circuito termoeléctrico seja, ∆@ A 
Φ���� � ∆�	� � ∆� � Φ����	� 
 3��∆�	� � ∆�2 � 3��∆�	� � ∆�2 � 0     �18	 

Os primeiros dois termos da equação 18 são multiplicados por ∆T/∆T para obter 

∆@ A B
Φ���� � ∆�	� � ∆� � Φ����	�∆� C · ∆� 
 3��∆�	� � ∆�2 � 3��∆�	� � ∆�2 � 0    �19	 

No limite, como ∆T tende para zero, o quociente da diferença dentro de parêntesis é – 77� =EF9:� G 
A sua substituição na equação 8 significa, ∆@ A 
 ��� HΦ��� I · ∆� 
 3��∆�	� � ∆�2 � 3��∆�	� � ∆�2 � 0    �20	 

Usando a definição de coeficiente de Thomson, ∆T=1K, e como T é muito superior a 1K, 
T+∆T=T e T+∆T/2=T. Esta aproximação permite que a equação 20 seja escrita mais 
simplesmente ��� HΦ��� I A 3�� 
 3��     �21	 

 

A derivada reduz a equação anterior a � · �Φ���� 
 Φ���� A 3�� 
 3��  �22	 

A equação 22 é simplificada e reorganizada como Φ��� A �Φ���� � 3� 
 3�   �23	 

A equação 23 representa a taxa de mudança de entropia numa junção termoeléctrica num 
circuito fechado porque Φ�� é a diferença de calor da junção, e, dividida pela temperatura 
absoluta, é a diferença na entropia da junção para uma dada temperatura. 
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A equação 23, relacionando os coeficientes de Peltier e Thomson, é útil como um meio para a 
selecção de materiais para uso em aparelhos de Peltier. A equação 23 é reescrita para 
clarificação como, 
 Φ��� A 
 �Φ���� � �3� 
 3�	   �24	 

Existindo um efeito de Peltier máximo, então Φ�� A �3� 
 3�	 · �    �25	 

Onde existir informação sobre os coeficientes de Thomson, a melhor combinação de 
termoelementos pode ser seleccionada por meio de cálculos simples. 

O teorema fundamental da termodinâmica (equação 17) é usado na equação 23 para obter Φ��� A ������    �26	 

A equação 26 indica que a tensão medida por um termopar é uma medida directa da mudança 
de entropia numa junção termoeléctrica em circuitos fechados e pode ser reescrita como Φ�� A ������ · �   �27	 

A equação 27 é útil na compreensão da operação de aparelhos de Peltier. Mostra porque 
combinações de termoelementos com grandes efeitos de Peltier têm que ser usados para 
refrigeração. A eficiência térmica é baixa em ambos os casos. 

Outra relação importante entre os efeitos de Seebeck e Thomson é obtida começando com a 
derivada da equação 27: �Φ���� A ������ � � · ��������     �28	 

Reescrevendo a equação anterior �Φ���� 
 ������ A � · ��������      �29	 

Uma expressão semelhante é obtida da equação 17, �Φ���� 
 ������ A 
�3� 
 3�	    �30	 

Igualando as expressões 29 e 30 obtém-se � = �������� A 
�3� 
 3�	    �31	 

Reescrevendo a equação anterior fica �������� A 3� 
 3��     �32	 

A integração da equação 32 fornece a relação procurada na forma de ������ A J 3� 
 3�� ���
� A J 3�� ���

� 
 J 3�� ���
�    �33	 

A equação 33 é integrável porque 3/� são entropias e, com base na terceira lei da 
termodinâmica, aproximam-se a zero quando as temperaturas se aproximam a zero. Com esta 
base, a energia termoeléctrica de um termopar num circuito fechado simples é responsável 
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pela diferença entre as entropias dos componentes que o compõem. As restrições observadas 
para a equação 17 também se mantêm para a equação 33. O efeito de Seebeck pode não ser 
descrito pela diferença algébrica dos efeitos de Thomson. 

O uso da equação 33 na equação 27 leva a outra relação importante entre os coeficientes dos 
efeitos de Thomson e de Peltier. Para circuitos termoeléctricos fechados, Φ�� A ������ · � A KJ 3�� ���

� 
 J 3�� ���
� L = �    �34	 

Simplificando a equação fica Φ�� A Φ� 
 Φ�   �35	 

Como os integrais na equação 33 representam entropias, M� e M� são as entropias dos 
componentes individuais que formam uma junção termoeléctrica. Então, o efeito de Peltier 
aparece como um resultado da diferença de entropias entre os componentes de uma junção. O 
calor é libertado quando os transportadores fluem de um componente com maior entropia para 
um com menor entropia. O calor é absorvido no caso inverso. 

A equação 35 é uma das bases para a afirmação feita anteriormente que o efeito de Peltier não 
tem relação com o potencial de contacto. A equação 33 permite que a tensão medida por um 
termopar num circuito fechado possa ser fornecida em termos de diferença de entropia entre 
os seus componentes. É a base termodinâmica para o conceito nos termos das energias 
envolvidas, a tensão de um termopar é a soma algébrica dos coeficientes absolutos de Seebeck 
dos termoelementos que a compõem. No entanto a equação 33 não é verdade para circuitos 
abertos pois os efeitos de Thomson são zero e o coeficiente de Thomson não é zero para esse 
caso. 

A independência da tensão e dos efeitos de Thomson aparece somente pelo facto que a 
diferença de potencial que existe em cada um dos termoelementos que compõem um termopar 
devido ao gradiente de temperaturas está presente em circuitos abertos. E, de forma análoga à 
equação 33, a tensão de circuito aberto de um termopar é dada por: ������ � �� 
 ��    �36	 

Sabemos que: Φ�� A ������ = � A ��� 
 ��	 · �    �37	 

E, simplificando a equação 21 fica: 3� 
 3�� � ���� 
 ��	��       �38	 

No qual �� N �� são os coeficientes absolutos de Seebeck dos seus componentes. A equação 
25 tem grande importância pois permite o estudo e avaliação das propriedades de 
termoelementos individuais sem a necessidade de recorrer a quaisquer outros termoelementos. 
As naturezas de �� N �� são melhor descritas pela mecânica quântica, ao invés da 
termodinâmica, devido às propriedades eléctricas especiais dos transportadores envolvidos. 
[8] 

Como mencionado anteriormente usando dois semicondutores, p e n, de modo a que p tenha 
uma potência termoeléctrica positiva �O, e que n tenha uma potência termoeléctrica negativa, �P, é possível utilizar o efeito de Peltier para refrigeração. 
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A junção fria está ligada a uma placa metálica ou dissipador de calor que está exposto à 
substância ou espaço a ser refrigerado. A junção quente está ligada a uma superfície que 
permita a rejeição de calor ao meio ambiente. Uma bateria fornece corrente ao circuito. A 
junção fria, a quente e a bateria podem ser comparados respectivamente ao evaporador, ao 
condensador e ao compressor de um sistema de compressão de vapor. 

Quando uma corrente eléctrica passa através de um circuito termoeléctrico, fazem-se sentir os 
cinco efeitos termoeléctricos atrás analisados. Assim, devido ao efeito de Peltier, a placa fria 
arrefecerá enquanto a quente aquecerá. Escrevendo as equações de balanço energético: QR � �R · % · � 
 SR · TR · ���U   �39	 QV � �V · % · � 
 SV · TV · ���U   �40	 

Onde: 

 �R = % = � - Efeito de Peltier SR,V - Condutividade térmica [W/ (m·K)] TR,V - Área superficial do elemento [m2] �R,V - Coeficiente de Seebeck  

I – Intensidade de corrente [A] 

T - temperatura absoluta [K] 7�7X - Gradiente de temperatura [K/m] 

Calor fluirá da placa quente para a fria por condução. Calor será gerado em cada condutor e 
nas junções devido ao efeito de Joule e parte do calor gerado por este efeito fluirá para as duas 
junções: 
SR · TR · ����U� � %� · YRTR   �41	 


SV · TV · ����U� � %� · YVTV   �42	 

O efeito de Thomson far-se-á também sentir. No entanto, num caso real, é necessário assumir 
valores médios de potência termoeléctrica (�O - �P) e o coeficiente médio de Thomson será 
nulo se a diferença de potência termoeléctrica for constante. [1] 

Resolvendo as equações anteriores e combinando-as, somando as parcelas n e p, obtém-se: $� � ��O 
 �V	 · �� 
 ( · ��� 
 ��	 
 12 · %� · &  �43	 $� � ��O 
 �V	 · �� 
 ( · ��� 
 ��	 
 12 · %� · &  �44	 

Onde: ��O 
 �V	 é o valor médio da potência termoeléctrica na gama de temperaturas considerada 

U - condutância térmica efectiva entre junções [W/K] 
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Pela equação tem-se: 

�� 
 �� � ��O 
 �P	 · �� · % 
 12 · %� · & 
 $�(    �45	 

Verifica-se que quando o efeito frigorífico for nulo $� � 0, a diferença de temperaturas vai 
ser máxima. 

A potência necessária para alimentar o módulo necessita de compensar as perdas geradas por 
efeito de Joule e de Seebeck: Z � ��O 
 �P	 · ��� 
 ��	 · % � %� · &   �46	 

Assim, o COP é: 

[\6 � $�Z � ��O 
 �P	 · �� · % 
 (��� 
 ��	 � %� · &2��O 
 �P	 · ��� 
 ��	 · % � %� · &    �47	 

Num processo completamente reversível, o COP resulta em: [\6 � ���� 
 ��    �48	 

Como mencionado anteriormente, se não for considerado efeito de Joule e de condução, 
tornando o processo reversível, um sistema termoeléctrico pode ser equiparado a uma 
máquina de Carnot, no entanto, numa análise global, os efeitos não podem ser desprezados. 

Derivando a potência frigorífica em função da corrente e equivalendo a zero, obtém-se a 
corrente para a qual o poder frigorífico é máximo: %,R] � ��O 
 �P	 · ��&    �49	 

Ao continuar o aumento da corrente, o aquecimento de Joule começa a ser o factor dominante, 
um ponto é atingido onde corrente adicional vai resultar em menos arrefecimento. 

Para $� � 0: ��� 
 ��	^�_ � ` · ���2    �50	 

Em que: ` � ��O 
 �P	�( · &    �51	 

Este parâmetro é designado por “figura de mérito” e é função dos materiais usados no 
sistema. As unidades são [1/K]. 

Das equações tem-se que: $�,^�_ � ( · a` · ���2 
 ��� 
 ��	b   �52	 

O valor máximo de COP é obtido para a corrente: %,R] � ��O 
 �P	 · ��� 
 ��	& = c1 � ` · �d � 1    �53	 

Das equações anteriores fica: 
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[\6̂ �_ � KE ���� 
 ��G · Ec1 
 ` · �d 
 ����GLc1 � ` · �d � 1    �54	 

Em que: �d � �� � ��2    �55	 

As equações anteriores mostram que o desempenho de um sistema de arrefecimento 
termoeléctrico é função do parâmetro Z.  

A resistência eléctrica R é constituída principalmente pelas resistências dos elementos e por 
uma resistência de contacto de r [ohm/cm2] em cada junção. 

Assim, considerando um comprimento L constante para cada um dos condutores, pode-se 
escrever para cada par: ( � (R � (V � eR · TRf � eV · TVf    �56	 & � &R � &V � YR · fTR � 2 · gTR � YV · fTV � 2 · gTV    �57	 

Tem-se então que: ( · & � heR · i � eVj · aYRi · K1 
 2 · gYR · fL � YV · H1 � 2 · gYV · fIb   �58	 

Em que:  i � �k�l 

Assim Z será máximo para um valor mínimo de UR. Para que este produto seja mínimo, tem 
que se ter: 

i � meV · YR · H1 � 2 · gYR · fIeR · YV · E1 � 2 · gYV · fG   �59	 

Atendendo às equações anteriores: 

`^�_ �
noo
oop ��O 
 �P	qeR · YR · H1 � 2 · gYR · fI � red · YV · E1 � 2 · gYV · fGstt

ttu
�

   �60	 

No caso particular em que cada par tenha valores iguais de k e de α mas de sinais opostos, a 
equação reduz-se a: `^�_ � ��e · Y · E1 � 2 · &Y · fG � �� · ve · E1 � 2 · gY · fG   �61	 

Em que: v � �w  é a condutividade eléctrica. 
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A escolha de materiais semi-condutores para este tipo de sistemas decorre da última equação. 
Materiais isolantes têm pequenos valores de σ. Os metais apresentam pequenos valores de α e 
valores elevados de condutividade térmica. Assim, os melhores resultados são obtidos com 
semi-condutores que apresentam valores intermédios entre os isolantes e os metais. Onde, v é 
a condutividade eléctrica e K é a condutividade térmica. Pode ser observado que um material 
útil tem elevado coeficiente de Seebeck e condutividade eléctrica mas uma baixa 
condutividade térmica. 

Os materiais escolhidos mais frequentemente para os elementos do tipo-p são as ligas de 
bismuto, telério e antimónio, enquanto que para os elementos do tipo-n são ligas de bismuto, 
telério e selénio. 

Então, uso económico sugere que tanto a área (A) como o comprimento (L) devem ser tão 
pequenos quanto possível dado que a sua relação necessária seja mantida. Contudo, a adopção 
de muito pequenos comprimentos não é desejável pois isto magnifica o efeito relativo da 
resistência nos contactos e torna mais difícil evitar a transferência de calor entre a fonte e o 
dissipador à volta dos lados dos termoelementos. A secção geral de um módulo não pode ser 
demasiado pequena sem que existam barreiras térmicas substanciais para a fonte e o 
dissipador. Na prática, tem sido possível em módulos comerciais reduzir o comprimento dos 
termoelementos a 1 ou 2 mm. [4] 

A tensão necessária para um termoelemento é muito reduzida e as fontes de potência não 
conseguem fornecer uma voltagem tão pequena eficientemente mas é raro para um aparelho 
de arrefecimento termoeléctrico consistir apenas num simples termoelemento. Módulos 
comerciais contêm algumas dezenas de pares para que a perda potencial através de um 
módulo seja da ordem de um ou mais volts, ligados como representado na figura 5. 

 

De facto, não se desenha normalmente um módulo termoeléctrico para uma aplicação 
específica. Em vez disso, uma gama de módulos normalizados que tenham características 
específicas está disponível em cada fabricante e deve-se seleccionar um que tenha capacidade 
suficiente para os requisitos e que ao mesmo tempo, opere dentro da gama de corrente ou 
voltagem apropriada.  
  

Figura 5 – Esquema de um módulo termoeléctrico. [31] 
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3 Simulação  

3.1 Dimensionamento Câmara Frigorífica 

Para a simulação do ar interior da câmara frigorífica no FLUENT foi necessário o desenho de 
uma estrutura semelhante à de um frigorífico real e subsequente criação da malha dos 
volumes a analisar. Para a modelação da câmara foram comparados os modelos existentes no 
mercado e feita uma aproximação das suas medidas. Foi então decidido modelar a câmara 
frigorífica com base num frigorífico real com capacidade de 220L. As medidas utilizadas 
permitem uma boa aproximação à média de frigoríficos domésticos utilizados no nosso país. 

 

Tabela 1 - Dimensões da câmara frigorífica 

 Comprimento [m] 

Profundidade 0,435 

Largura 0,485 

Altura 1,045 

 Área [m2] 

L1 (Porta) 0,507 

L2 (Lado Direito) 0,455 

L3 (Traseira) 0,507 

L4 (Lado Esquerdo) 0,455 

T (Topo) 0,211 

F (Fundo) 0,211 

 

Para simplificar os cálculos, a modelação e simulação foi simplificada a estrutura da câmara, 
reduzindo as formas das paredes a rectângulos simples, foi considerada uma temperatura 
exterior constante ao longo do tempo e igual a 276 K (23ºC). Esta temperatura foi obtida para 
um dia médio na sala ao longo do ano. As 3 camadas constituintes das paredes foram 
simplificadas a 1 camada equivalente e mantendo a mesma espessura.  
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3.2 Cálculo das cargas Térmicas 

É necessário efectuar um cálculo inicial para saber um valor base para as necessidades de 
arrefecimento de forma a seleccionar um módulo termoeléctrico adequado à nossa aplicação. 
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3.2.1 Perdas pela envolvente 

Para determinação das cargas térmicas existentes na câmara frigorífica recorreu-se à definição 
de coeficiente de transferência global de calor, pelo método das resistências térmicas. A 
representação esquemática deste método pode ser vista na figura 6.  

 

Estes cálculos consideram apenas a existência de fluxos de calor unidireccionais 
(perpendiculares às superfícies) e em regime permanente. 

A fórmula geral de transferência de calor é: $xRyz{7{ � ( · T · ��{X] 
 �*V]	   �62	 

Com: ( � 1&],]y|    �63	 
 Onde: $xRyz{7{- potência calorífica total trocada através de uma parede[W];  

U – coeficiente de transferência de calor global de uma parede [W/m2.K];  

A – área superficial da parede [m2];  �{X]– temperatura do ar exterior [K];  �*V] – temperatura do ar interior [K];  &],]y| – resistência térmica total de uma parede [.K/W];  

 

As três formas de transferência de calor são as seguintes: 

1 - Transferência de calor por condução: $x+,V7 � S · T · ��{X] 
 �*V]	N � ��{X] 
 �*V]	&+,V7    �64	 &+,V7 � NS · T   �65	 

Onde: $x+,V7  – potência calorífica que atravessa a parede [W]; 

Figura 6 - Esquema das resistências térmicas na parede. 
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�{X]– temperatura do ar exterior [K];  �*V]– temperatura do ar interior [K];  &+,V7– resistência térmica de condução [K/W];  

e – espessura da parede [m];  S – condutibilidade térmica da parede [W/m.K];  

A – área superficial da parede [m2];  

  

 2 – Transferência de calor por convecção: $x+,V- � �+,V- · T} · ��{X] 
 �*V]	 � ��{X] 
 �*V]	 · T}&+,V-    �66	 

&+,V- � 1�+,V- · T}    �67	 

�+,V- � ~� · Syzfz{�    �68	 

Onde: $x+,V- – potência calorífica de convecção [W];  �{X]– temperatura do ar exterior [K];  �*V]– temperatura do ar interior [K];  &+,V-– resistência térmica de convecção natural [K/W];  �+,V-  – coeficiente de convecção natural [W/m2.K];  T}  – área superficial da parede [m2];  

Nu – número de Nusselt;  Syz – condutibilidade térmica do ar [W/m.K];  fz{� – comprimento característico da superfície da parede [m];  ~� � [ · �&�	V   �69	 

Na equação 69 C e n são constantes e os seus valores, apresentados na figura 8, variam com a 
superfície e regime de fluído, caracterizado pelo número de Raleigh (Ra). Este número 
adimensional pode ser obtido pela equação seguinte: &� � � · ; · ��} 
 �∞	 · hfz{�j�@� · Pr   �70	 

Onde: � é a aceleração gravítica [m2/s] ; é o coeficiente de expansão térmica [K-1] �} é a temperatura da superfície [K] �∞ é a temperatura do fluído longe da superfície [K] fz{� é o comprimento característico da geometria [m] 
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@ é a viscosidade cinemática do fluído [m2/s] 6g é o número de Prandtl 

Os coeficientes de transferência de calor por convecção foram calculados e os valores do 
coeficiente de convecção exterior para todas as superfícies foram utilizados como valores 
fixos na simulação. 

 

3 – Transferência de calor por radiação: $xzy7 � h�} 
 �{X],*V]j&zy7    �71	 

&zy7 � 1�zy7 · T   �72	 �zy7 � � · v · h�} � �{X],*V]j · h�}� � �{X],*V]� j  �73	 $xzy7- potência calorífica de radiação [W];  �R– temperatura da parede [K];  �{X],*V]– temperatura de superfícies, exteriores ou interiores[K];  &zy7– resistência térmica de radiação [K/W];  �zy7– coeficiente de radiação [W/m2.K];  

A – área superficial da parede [m2];  � - emissividade;  v – constante de Stefan-Boltzmann (5,729 � 10�� Z. ��� . ��� );  

Figura 7 - Números de Nusselt para placas planas. [9] 
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É de notar que as paredes interiores e exteriores estão pintadas com uma tinta branca que 
altera as emissividades dos materiais em estado puro. 

Como exemplificado na figura 6, a resistência térmica total é, para cada parede:  &],]y| � &+,V-,{X] · &zy7,{X]&�+,V-,{X]	 � &zy7,{X] � &{ � &+,V-,*V] · &zy7,*V]&+,V-,*V] � &zy7,*V]    �74	 

 Onde Re é a resistência térmica de condução da parede equivalente às 3 camadas existentes 
na realidade. &{ � &� � &� � &�   �75	 

Onde &�, &� e &� são as resistências térmicas de condução do aço, poliuretano e plástico, 
respectivamente 

Os resultados obtidos no cálculo das cargas estão demonstrados na tabela 2, para as diversas 
superfícies onde L1 é a parede traseira, L2 a porta, L3 e L4 as superfícies laterais, T o topo e 
F o fundo da câmara e representando as várias resistências térmicas existentes na envolvente 
da câmara. 

Tabela 2 - Cargas Térmicas da Câmara Frigorífica perdidas pela envolvente. 

 
L1 L2 L3 L4 T F 

 

Área 0,507 0,455 0,507 0,455 0,211 0,211 [m
2
] 

Rconv,e 0,873 0,974 0,873 0,974 1,148 0,494 [K/W] 

Rrad,e 0,834 0,930 0,834 0,930 2,004 2,004 [K/W] 

R1 0,000044 0,000049 0,000044 0,000049 0,000105 0,000105 [K/W] 

R2 4,019 4,481 4,019 4,481 9,655 9,655 [K/W] 

R3 0,00379 0,00423 0,00379 0,00423 0,00911 0,00911 [K/W] 

Rconv,i 0,887 0,989 0,887 0,989 1,166 0,494 [K/W] 

Rrad,i 0,801 0,894 0,801 0,894 1,925 1,925 [K/W] 

Rtotal 4,871 5,430 4,871 5,430 11,121 10,454 [K/W] 

Qparede 3,901 3,499 3,901 3,499 1,709 1,817 [W] 

     
Rglobal= 42,177 [K/W] 

     
Qenvolvente= 18,33 [W] 
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3.2.2 Infiltrações e Cargas Térmicas Associadas 

As infiltrações devido aos selos da câmara frigorífica foram também consideradas e potência 
gerada foi adicionada às cargas anteriormente calculadas, sendo utilizada a formulação 
seguinte [9]:  % � � 1� · ln H[�[ I   �76	 % � – infiltração média de ar [s]:  

t – tempo [minutos];  [�  – concentração inicial do gás traçador;  [ – concentração, a um tempo t, do gás traçador;  

  

Infiltrações em selos novos: ln�[	 �  
2,1227 · � � 7,9683  �77	 &� � 0,95  
 

O calor devido às infiltrações é dado por:  $x *V�,} � �x · [� · ��{X] 
 �*V]	   �78	 �x � �x · Y � � · % · Y   �79	 $x *V�,}– potência calorífica das infiltrações [W];  �x  – caudal de ar infiltrado [kg/s]; [� – calor específico do ar infiltrado [kJ/kg.K]; �{X] – temperatura do ar exterior [K]; �*V]  – temperatura do ar interior [K]; �x  – caudal volúmico do ar infiltrado [m3/s];  Y – massa volúmica do ar infiltrado [kg/m];  

V – volume de ar infiltrado [m3];  

I – taxa de infiltração de ar [s];  

A potência gerada devido a infiltrações em selos novos é de: $x *V�,} � 2,35 Z 
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Também considerada na escolha do módulo termoeléctrico a utilizar foi a potência gerada 
pelas infiltrações devido às renovações de ar, embora esta não tenha sido considerada na 
simulação. 

A equação que permite o cálculo da carga térmica é [10]: $x] � $x · �] · �� · �1 
 �	   �80	 $x]  – carga térmica média para 24 horas (kW); $x  – carga de refrigeração sensível e latente para escoamento completamente desenvolvido 
(kW);  �]– factor duração do tempo de abertura da porta;  �� – factor escoamento através da porta;  � – efectividade da protecção oferecida pela porta.  

A fórmula que permite o cálculo da carga de refrigeração sensível e latente para um 
escoamento completamente desenvolvido é a seguinte:  

$ � 0,221 · T · ��* 
 �z	 · Yz · qH1 
 Y*YzI · c� · � · �d   �81	 

Onde  

�d � ��
� 21 � EYzY* G����

��,�
   �82	 

A – área da porta (m2) �*– entalpia específica do ar infiltrado (kJ/kg);  �z – entalpia específica do ar refrigerado (kJ/kg);  Y*– massa volúmica do ar infiltrado (kg/m3);  Yz – massa volúmica do ar refrigerado (kg/m3);  � – aceleração da gravidade = 9,81 m/s2;  � – altura da porta (m);  �d – factor massa volúmica.  

Para o tempo de abertura da porta foi considerada a seguinte expressão:  �] � 6 · �R � 60 · �,3600 · �7    �83	 �]– fracção decimal do tempo de duração de abertura da porta;  6 – número diário de aberturas da porta;  �R – tempo que demora a abrir/fechar a porta (s);  �,– tempo que a porta fica aberta (minutos);  �7  – período de tempo diário=24h.  
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O tempo que demora a abrir ou a fechar a porta foi arbitrado em 2 segundos, dado que a porta 
tem pequena dimensão. O número de vezes que as portas são abertas num dia foi considerado 
6 e a duração média dessas aberturas foi de 45 segundos.  

O factor de escoamento através da porta é de 0,8, valor sugerido por Hendrix et al; 1989, para 
uma diferença de temperaturas de 19 ºC, com portas de rápida abertura. A eficiência da 
protecção oferecida pela porta foi considerada como sendo de 0,95 [10]. 

 A potência térmica perdida nas infiltrações devido a abertura e fecho de portas é: $x *V�,R � 7,42 Z 
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3.3 Escolha Arrefecedor Termoeléctrico 

Para basear as simulações em objectos concretos e de forma a ser fácil a realização de uma 
experiência foi necessário escolher um módulo termoeléctrico a utilizar e um controlador de 
temperatura, pois são dois elementos necessários à realização de uma experiência. 

Foi tomada a decisão de escolher um módulo termoeléctrico já com dissipadores de calor 
incorporados. Por este motivo os métodos comuns de escolha de módulos termoeléctricos 
simples não podem ser utilizados, já que são feitos para a compra de módulos e então a adição 
dos dissipadores. O facto de escolher um módulo com dissipadores incluídos simplifica a 
escolha, bastando para isso calcular a carga térmica necessária, a temperatura do ar interior e 
do ar exterior. 

A potência que vai ser necessária retirar é a soma das perdas através da envolvente da câmara 
frigorífica e das infiltrações: $x],]y| � $x{V- � $x *V�,� � $x *V�,R � 28,09 Z   �84	 

Com estes parâmetros verificamos o gráfico do fabricante representado na figura 8 , verifica-
se que, para os parâmetros considerados (∆� � 19º[), o módulo escolhido vai ter uma 
potência de arrefecimento de aproximadamente 45% a 60% da potência máxima dependendo 
do tipo de recta (o tipo de recta depende da razão A/L do módulo constituinte), verificando o 
catálogo dos módulos Ar-Ar representado na figura 9: 

Figura 8 - Rectas de Potência de arrefecimento em função da temperatura para 
módulos Supercool Ar-Ar. [31] 
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Tabela 3 - Catálogo de módulos Supercool Ar-Ar. [31] 

 

 

O módulo foi escolhido para permitir futuros 
trabalhos na evolução do efectuado, daí o modelo 
seleccionado foi o Supercool AA-100-24-22, marca 
que faz parte do conglomerado Laird Technologies, 
do qual também faz parte a Melcor, o maior 
fabricante de módulos termoeléctricos a nível 
mundial. O objectivo do trabalho trata-se de analisar 
uma situação possível de ser efectuada comprando 
peças obtidas no mercado, daí não ter sido escolhido 
um módulo simples e depois dimensionados e 
criados os dissipadores de calor especificamente 
para esta utilização. Com este mesmo objectivo foi 
escolhido um controlador de temperatura variável e 
possível de obter no mercado, o controlador de 
temperatura escolhido foi o modelo Supercool TC-
24-MQ-70. 

O módulo escolhido foi do tipo Ar-Ar, isto é, tem 
um dissipador de alhetas com um ventilador em 
ambos os lados (quente e frio). O módulo escolhido 
tem uma capacidade de arrefecimento máxima de 
102W (para ∆� � 0º[	, para o nosso caso a 
potência máxima utilizável é de aproximadamente 
56W, sendo suficiente para as temperaturas testadas 
e permitindo flexibilidade nos testes permitindo 

Figura 9 - Módulo AA-100-24-22.
[31] 

Figura 10 - Controlador de 
temperatura MQ-70. [31] 
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reduzir a temperatura da câmara frigorífica até temperaturas inferiores às testadas, no entanto, 
como apenas é um módulo de uma etapa, só permite diferenças de temperatura até 60ºC. 

O facto de termos escolhido um módulo termoeléctrico mais potente que o necessário permite 
testar o módulo com as ventoinhas desligadas, verificando então como se comporta o sistema 
ao funcionar em regime de convecção natural pura. Ao desligar as ventoinhas a taxa de 
transferência de calor entre o dissipador de calor e o ar é menor logo vai ser necessária mais 
potência para arrefecer o ar até à mesma temperatura. 

Os desenhos técnicos do módulo estão colocados no Anexo A. 

Estão também disponíveis para aquisição módulos que utilizam circuitos de água para 
dissipação, tanto de calor na fonte quente como de frio na fonte fria, para uma melhor 
distribuição como representado na figura 12. No entanto estes módulos obrigariam à criação 
de um sistema de arrefecimento de água e estes sistemas são muito mais complicados que 
utilizar dissipadores de calor com alhetas e aproveitando as vantagens fornecidas pela 
ventilação fornecida com ventoinhas de alta eficiência e baixo consumo. 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 11 - Diversas tecnologias existentes para transferência de calor do módulo 
termoeléctrico. [31] 
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3.4 Modelação e criação da malha 

Após a selecção do módulo termoeléctrico a utilizar iniciou-se a criação dos modelos a serem 
utilizados para a simulação no Fluent, para este objectivo utilizou-se o software de desenho e 
criação de malhas GAMBIT, que por também ser da empresa Ansys Inc., permite uma óptima 
integração com o software Fluent. 

Devido à maior facilidade de controlo da malha em espaços interiores, foi escolhida uma 
malha estruturada hexaédrica. Este tipo de malha fornece resultados superiores apesar de 
tornar a criação desta um trabalho mais moroso, permitindo apenas criar objectos de formas 
relativamente simples.  

Para melhor compreensão dos fenómenos envolvidos e para no futuro ser possível obter 
melhores resultados com um mínimo de esforço computacional foram testados vários 
modelos, começando com um modelo simples apenas simulando o ar interior e o dissipador 
do módulo termoeléctrico, como se pode ver na figura Figuras 12. Neste modelo foi 
necessário calcular o fluxo de calor que existiria em condições permanentes fora do programa, 
utilizando por exemplo o software EES (Engineering Equation Solver) ou Microsoft Excel. 
Devido a uma ínfima diferença devido a aproximações nos cálculos efectuados a potência de 
entrada a partir da fonte fria e para o exterior não correspondeu, sendo necessário por esse 
motivo utilizar o modo de simulação transitório e não permanente. Como o software apenas 
permite inserir fluxos de calor constantes sem recorrer a softwares externos, isto levou a 
resultados incorrectos já que se baseavam puramente nos valores inseridos para calcular a 
transferência de calor. 

A malha foi criada inicialmente com o tamanho de 57mm mas verificou-se que era um 
tamanho demasiado grosseiro, sendo reduzida para metade, 28,5mm, sendo já um valor 
aceitável para os resultados desejados. Este modelo tem 10923 células. 

O módulo foi simulado apenas por placas planas que correspondem à superfície do dissipador 
de calor, pois a criação de alhetas e sua modelação é extremamente complicada e tornaria a 
malha muito pesada para correr em tempo útil. 
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De seguida foi simulado o espaço interior da câmara mas incluindo desta vez as paredes. 
Colocando como condições de fronteira as perdas de calor apenas por convecção, calculando 
os coeficientes de convecção em software externo, sendo na mesma constantes estes 
coeficientes. Esta aproximação é bastante mais realista que a anterior pois neste caso o fluxo 
de calor diminui com a subida da temperatura no interior, coisa que no caso anterior não 
acontecia, levando a uma temperatura infinitamente grande nas paredes. 

Neste caso, para simplificar a malha, reduzindo o tempo de cálculo e simplificando muito o 
processo de criação e possibilitando a utilização de um tamanho de malha superior, foi criada 
uma camada de um material com as características necessárias ao cálculo equivalentes às três 
camadas previamente existentes, com a espessura de 0,057m designado de “parede”. Este 
modelo ficou com 16263 células. 

 

Figuras 12 e 13 – Primeiro Modelo em perspectiva, com malha criada na imagem 
da direita. 
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As malhas dos volumes foram criadas usando as ferramentas MAP e SUBMAP, mas devido à 
existência de uma protuberância que deforma ligeiramente a malha, foi necessário criar uma 
ligação entre as faces onde se encontra o módulo para que a malha seja igual nestes locais, 
necessitando desta forma de ser criada a malha com a ferramenta COOPER. 

As propriedades necessárias ao cálculo numérico são: 

Massa volúmica Y e condutividade térmica v: Y{� *-y|{V]{ � N],]y| = HY�N� � Y�N� � Y�N�I   �85	 

e v{� *-y|{V]{ � N],]y| = Hv�N� � v�N� � v�N�I   �86	 

 

 

Tabela 4 - Propriedades dos materiais constituintes da parede e do material equivalente. 

 Plástico Poliuretano Aço Parede  

Espessura 0,001 0,055 0,001 0,057 [m] 

Condutividade térmica – v 0,52 0,027 45 0,0279 [W/m-K] 

Massa volúmica – ¡ 1260 55 7854 56,947 [kg/m^3] 

 

Figura 14 - Estrutura inicial da parede. [9] 
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Apesar dos resultados obtidos com este modelo inspirarem confiança foi ainda elaborado 
outro modelo, desta vez englobando um espaço exterior à câmara frigorífica, não sendo 
necessário efectuar quaisquer cálculos para fluxos de calor, apenas definindo as condições de 
fronteira do espaço e deixando o Fluent calcular tudo. Este modelo, apesar de ser o mais 
realista, exige um esforço de cálculo enorme da parte do computador devido ao enorme 
número de elementos (166073 células). 

Este modelo permitiu no entanto verificar que o segundo modelo elaborado obtém bons 
resultados e confirmou a pouca influência de outros fenómenos de transferência de calor para 
além da convecção sem a presença de cargas térmicas. 

Verificou-se também que os resultados não são muito influenciados pela fonte quente, já que 
esta é ventilada e se houver circulação de ar dentro da sala a temperatura em torno da câmara 
frigorífica não vai ser muito alterada e por consequência os valores de transferência de calor 
não são praticamente alterados. 

O modelo utilizado para a maioria das simulações foi o segundo, tendo os cálculos para os 
coeficientes de transferência de calor sido efectuados no software Microsoft Excel. 

No terceiro modelo, englobando a sala, o espaço exterior, devido à sua dimensão e para 
reduzir o número de elementos na malha, foi modelado com uma medida de 144mm por 
elemento, a malha pode ser vista nas figuras Figura 19, Figura 18 e Figura 20. 

Figuras 15 e 16 - Segundo Modelo, já com paredes em perspectiva, com malha criada 
na imagem da direita. 
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Foram então criados os restantes modelos, mostrados nas figuras seguintes com possíveis 
localizações para o módulo termoeléctrico. 

 

 

 

 

Figura 17 - Terceiro Modelo, englobando espaço em torno do frigorífico. 

Figura 18 - Terceiro Modelo com malha. 
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Figura 20- Vista de topo da malha do terceiro modelo. 

 

Figura 19 - Pormenor da malha do terceiro modelo, sendo mais grosseira fora do 
frigorífico. 
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Não foram colocados módulos termoeléctricos na parte inferior pois se fosse utilizada 
convecção natural a distribuição de temperaturas seria péssima, devido à enorme 
estratificação criada. No caso de convecção forçada na parte inferior da parede traseira não há 
nenhum benefício em relação à parte superior, só iria ser uma possível fonte de estratificação. 
O fundo da câmara frigorífica é um local que é facilmente obstruído por bens a refrigerar e o 
módulo pode ser facilmente danificado nesse local. 

Foram no entanto colocados módulos numa posição a ¾ da altura total e outro encostado ao 
topo mas ainda na parede traseira da câmara, como se pode ver nas figuras seguintes. 

 

 

 

Pode ser verificada a existência de uma ligeira distorção da malha devido às dimensões do 
módulo, no entanto na análise de malha do GAMBIT verifica-se que não existe qualquer 
problema. 

 

Figuras 21 e 22- Modelo com módulo a três quartos, designado Meio_Topo, com 
malha criada na figura da direita. 
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Figura 23 - Modelo Meio_Topo em perspectiva. 

Figuras 24 e 25- Modelo com módulo próximo da superfície de topo, designado 
Modelo Topo com malha criada na imagem da direita. 
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O módulo centrado foi colocado em 2 posições pois a ventilação só é feita por 2 dos lados do 
módulo e é capaz de haver alguma diferença em termos de convecção forçada. Na segunda 
versão melhora também o escoamento de condensação que possa existir. 

 

 

Figura 26 - Modelo Topo. 

Figuras 27 e 28 - Modelo centrado final, designado Meio, com malha criada na 
imagem à direita. 
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Figura 29 e 30 - Análise da malha do modelo centrado com modelo em perspectiva à 
direita. 

 

Foi feita a análise à malha de todos os modelos e, apesar da ligeira distorção que pode ser 
observada, a qualidade da malha está ideal. 
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Figuras 31 e 32 - Modelo com módulo rodado 90º, designado Meio_rodado. 

 

 

Figuras 33 e 34 - Análise do GAMBIT à malha do Modelo Meio_rodado com modelo em 
perspectiva à direita. 
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Foi colocado também o módulo no centro da superfície de topo da câmara. 

 

 

Figuras 35 e 36 - Modelo com o módulo no topo da câmara frigorífica, designado Up 
com malha criada à direita. 

 

 

 

Figura 37 - Vista de topo do Modelo Up, com malha. 
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Figura 38 - Modelo Up. 

 

Foi então adicionada uma carga térmica, de forma a imitar uma garrafa de água com 1,25L de 
volume. A forma criada foi rectangular para permitir manter a malha estruturada e 
corresponde à altura e ao volume de uma garrafa real de 1,5L de água cheia com 1,25L. Isto 
foi feito para ser fácil de reproduzir numa experiência em laboratório. 

Para uma mais fácil reprodução em experiência, foi colocada a carga térmica no local 
correspondente ao chão da câmara. 

Esta carga foi adicionada a ambos os modelos centrados na parede traseira e ao modelo 
centrado na parede de topo. 
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Figura 39 - Modelo Meio com carga térmica, designado Meio_agua. 

 

 

 

Figura 40 e 41- Modelo Meio_agua em perspectiva, com malha criada à direita. 
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Figura 42 - Modelo Meio_rodado com carga térmica, designado Meio_rodado_agua. 

 

 

 

Figura 43 - Modelo Up com carga térmica, designado Up_agua. 
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Figuras 44 e 45 - Modelo Up_agua, com análise de malha à direita. 

 

Verifica-se que a garrafa simulada tem muito pouca influência na qualidade da malha 
circundante pois esta quase não é distorcida pela presença do sólido da garrafa. 
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3.5 Simulação em Fluent 

Para a simulação dos campos de temperatura dos diversos casos e para verificar a evolução ao 
longo do tempo de uma carga térmica foi utilizado o programa Fluent, versão 6.3.26, que é 
um software de mecânica de fluidos computacional (CFD) muito versátil e que permite uma 
grande flexibilidade na utilização, apesar de ter uma curva de aprendizagem bastante 
acentuada. Foram então importadas as diversas malhas e zonas definidas no GAMBIT.  

De forma a verificar a evolução da carga térmica e devido a pequenas diferenças energéticas 
torna-se impossível a solução em regime permanente, foi escolhido o solver para regime 
transitório e seleccionada a resolução da equação de energia. 

Os passos temporais foram de 1 segundo para as simulações sem carga térmica, pois permite 
uma convergência relativamente rápida. Ao aumentar o passo temporal o resultado iria 
demorar muito mais a convergir ou não convergiria tornando o problema mais complicado de 
resolver. 

No caso da existência de carga térmica, por motivos de tempo de computação, sendo 
necessário simular 10 horas de arrefecimento foi utilizado um passo temporal de 60 segundos.  

Os tempos totais de simulação foram de 1 hora para os modelos sem carga térmica, utilizando 
convecção natural e forçada e de 10 horas para os modelos que incluem carga térmica para 
verificar o tempo de arrefecimento da dita carga. 

Foi verificado que as simulações sem carga térmica e em regime de convecção natural 
convergiam em cerca de 15 iterações. 

Para o regime de convecção forçada, a continuidade não convergiu em tempo útil, no entanto 
foram calculados os fluxos e verificou-se a manutenção da continuidade, sendo por isso 
limitado a 20 iterações por passo temporal. 

Para os casos em que existe carga térmica, foi utilizado um limite superior de iterações, pois 
devido à utilização da radiação, a simulação demora mais tempo a convergir. 

Para todos os modelos, foram consideradas as mesmas condições de fronteira para o exterior, 
transferência de calor por convecção e radiação, estando os parâmetros representados na 
tabela 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Condições de fronteira usadas para o exterior do modelo. 

Nome 

Fronteira 

Engloba 

Superfícies 

Coeficiente de 

convecção 

Temperatura 

ar circulante 
Emissividade 

Temperatura 

longe do 
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[W/m2K] [K] corpo [K] 

Out_door 
Exteriores 

frontais, porta 
2,26 296 0,9 296 

Out_right 

Exteriores 

laterais do 

lado direito 

visto de frente 

2,26 296 0,9 296 

Out_left 

Exteriores 

laterais do 

lado esquerdo 

visto de frente 

2,26 296 0,9 296 

Out_back 
Exteriores 

traseiras 
2,26 296 0,9 296 

Out_top 
Exteriores de 

topo 
4,12 296 0,9 296 

Out_bottom 
Exterior de 

fundo 
9,59 296 0,9 296 

 

O ar interior, para as temperaturas a que vai ser simulado, tem um comportamento semelhante 
ao de um gás perfeito, sendo por isso usada a função Perfect Gas para definir a densidade do 
ar nas propriedades dos materiais e nas condições de funcionamento foi definida a aceleração 
gravítica de 9,81 m/s. Em seguida criou-se o material sólido constituinte das paredes. 

Para os modelos com a carga térmica simulada, foi também definido o material constituinte da 
garrafa (PET) sendo este definido com semi-transparente à radiação e a água que já está pré-
definida no FLUENT. 

 

Tabela 6 - Propriedades dos materiais da câmara frigorífica e garrafa. 

 Materiais 

Propriedades Parede PET (Politereftalato de etileno) 

massa volúmica [kg/m] 7860 40 

calor específico [J/kg.K] 620 1450 

condutividade térmica [W/m.K] 45 0.027 

 

 

Para os modelos sem carga térmica não foi utilizado o modelo de radiação pois a transferência 
de calor por radiação é extremamente reduzida no ambiente e ao utilizá-lo só iria aumentar o 
esforço de cálculo e aumentar a divergência pois a radiação é um processo complicado de 
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calcular numericamente. Já com carga térmica a simulação foi feita usando o modelo de 
radiação Discrete Ordinates pois existe uma grande influência neste caso. 

O método de ligação pressão-velocidade utilizado, menu representado na figura 48, foi o 
método SIMPLE, com factores de sub-relaxamento pré-definidos e o método discretização 
utilizado foi a PRESTO! para a pressão e de Second Order Upwind para as outras equações. 

Tanto os modelos de convecção natural como os modelos de convecção forçada partem de um 
estado em que o ar está à temperatura final como demonstrado na tabela 6. 

 

Tabela 7 - Condições iniciais utilizadas. 

Volume Temperatura (K) Fluxo de calor (W/m) 

Parede 296 0 

Ar interior 277 0 

  

Para os problemas de convecção natural, devido à necessidade de utilizar fluxos de calor 
calculados e impostos ao Fluent, foi necessário o seu cálculo, isto foi feito com base nas 
perdas calculadas anteriormente. Durante a simulação verificaram-se as perdas e regulou-se o 
fluxo de entrada em função destas perdas. 

O fluxo imposto como condição de fronteira foi calculado com base na relação seguinte: $x � � · T    �86	 

Onde F é o fluxo de calor imposto na condição de fronteira, A a área do dissipador de calor e $x  a potência perdida para o exterior. No entanto, durante o arrefecimento do volume o fluxo 
necessita de ser superior à potência perdida e esses valores foram controlados durante o 
decorrer da simulação. 

Na simulação de convecção forçada foram tomados alguns pressupostos mencionados a 
seguir: 

O ventilador utilizado no módulo termoeléctrico simulado é o modelo F-06025-24-2, com 
uma pressão estática de 46,1 Pa. 
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Com estes dados foram definidas as condições de fronteira do TEC, definindo a placa frontal 
como condição de fronteira Exhaust Fan e ambas as placas laterais por onde é escoado o ar 
como Intake Fan com as características do ventilador. 

A temperatura de entrada no ambiente, pela Intake Fan, é considerada constante e de valor 
277 K, sendo uma aproximação à realidade válida quando o ambiente está a uma temperatura 
aproximadamente constante. 

A temperatura de refluxo da placa frontal é definida como 277 K e as paredes laterais são 
definidas como condição de fronteira Wall e a temperatura constante de 273 K. 

Quando existe uma carga térmica, a participação do TEC na radiação é definida como corpo 
negro a 273 K. 

Nalguns casos de convecção forçada foi necessário iniciar a simulação utilizando espaços de 
tempo inferiores para evitar erros de convergência devido ao refluxo, sendo depois usado o 
espaço de tempo de 1 segundo no caso normal ou de 60 segundos aquando da existência de 
uma carga térmica. 

 

Tabela 8- Tabela de catálogo de ventiladores Supercool. [31] 
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4 Análise de resultados  

4.1 Convecção Natural 

Os resultados serão apresentados maioritariamente sob a forma gráfica, consistindo em vistas 
de corte lateral, tanto no plano YZ como XY e vistas de corte de topo no plano XZ, sendo que 
os cortes são realizados no centro do módulo termoeléctrico (TEC) ou no centro da câmara 
quando for especificado. Todas as imagens retiradas durante as simulações, que incluem as 
representações de temperatura e representação de vectores de velocidade tanto em planos 
laterais como de topo das simulações sem carga térmica nos espaços de tempo de 20 minutos 
(1200 segundos) e 1 hora (3600 segundos) e das simulações com carga térmica nos espaços de 
tempo de 5 horas (18000 segundos) e 10 horas (36000 segundos), estão listadas no ANEXO C 
e podem ser consultadas. 

A primeira simulação realizada foi a do modelo Meio_natural, sendo este o modelo que 
consiste no TEC colocado no centro da parede traseira da câmara e sem ventiladores. 

Os resultados ao final de 1 hora são mostrados na Figura 46 no plano lateral. 

 

Figura 46 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_natural ao fim de 1 
hora. 
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Verifica-se neste caso a existência de uma grande estratificação térmica, tendo sido apenas 
arrefecido o ar na parte inferior da câmara. Isto pode ser observado no gráfico de vectores de 
velocidade representado na figura 51, ordenado neste caso por cores de acordo com a 
temperatura. 

 

Figura 47 - Vista de corte lateral dos vectores de velocidade para o Meio_natural ao fim 
de 1 hora. 

Os vectores representados têm o comprimento representado em função da velocidade, sendo 
claro que na parte superior da câmara não existe movimentação de ar nem consequente 
arrefecimento, isto torna não só o campo de temperaturas desequilibrado como não permite a 
circulação de ar, levando a problemas na conservação de produtos. 

Por este motivo foi descartada a localização do TEC em locais inferiores, outros problemas 
derivados da colocação do TEC na parte inferior da câmara que podem existir são uma fácil 
danificação do dissipador de calor e a uma maior facilidade de bloqueio da passagem do ar 
nestes locais. 

É de notar, no entanto, que devido à estratificação térmica, a temperatura no interior da 
câmara está bastante baixa, tornando o arrefecimento de produtos colocados neste local mais 
rápido. 

Na Figura 48 está representado o campo de vectores de velocidade do modelo inteiro de 
acordo com a velocidade, verifica-se que a velocidade máxima obtida por convecção natural é 
neste caso de 0,424 m/s. Verifica-se o efeito que é também observável na Figura 47 da criação 
de uma zona de recirculação na parte inferior, permitindo uma boa distribuição do ar neste 
local mas não permitindo a subida do dito ar para a metade superior da câmara.  
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Figura 48 - Vista global de vectores de velocidade em Meio_natural após 1 hora. 

 

Na figura 52 verifica-se o efeito do arrefecimento do ar, aumentando a massa volúmica, 
descendo então pela superfície correspondente ao dissipador de calor e sendo espalhado ao 
atingir o fundo da câmara frigorífica, espalha-se através do fundo e chega às restantes 
paredes, aí inicia o aquecimento e a subida devido à diminuição na massa volúmica e à inércia 
existente. Ao atingir a secção onde está colocado o evaporador, o ar pára a subida e devido ao 
arrefecimento vai iniciar outra vez a descida, criando assim uma zona de recirculação na parte 
inferior da câmara. 

Existe no entanto, devido a esta área de recirculação, relativamente boa distribuição da 
temperatura quando analisado o sistema visto de topo, como pode ser observado na Figura 49 
com variações inferiores a 1 grau em toda a superfície interior sem estar em contacto com as 
paredes. 
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Figura 49 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Meio_natural ao fim de 
uma hora. 

 

Pelos problemas existentes com este modelo foi decidido colocar o TEC entre a posição 
actual e o topo da câmara, sendo inicialmente colocado a ¾ da altura da câmara, mantendo 
apenas o modelo de convecção natural, sendo o modelo Meio_topo_natural. 

Neste caso verifica-se pelas Figuras 54, 55 e 56 que existe muito melhor distribuição de 
temperaturas na globalidade da área, mantendo na mesma uma boa uniformidade no campo de 
temperaturas na vista de topo, estando no entanto a temperatura superior ao que seria 
desejável. Nota-se também a criação de uma zona de recirculação causada pela densidade 
elevada do ar frio que está a subir pela porta (parede da direita nas figuras) principalmente 
pela inércia criada na descida a partir do TEC mas também pelo aquecimento existente nesta 
parede. O efeito de estratificação extrema existente no caso anterior não é ainda plenamente 
visível, no entanto a imagem aqui apresentada na Figura 54 é semelhante à Figura 84 -que 
pode ser consultada no ANEXO C e representa o modelo Meio_natural no tempo de 
simulação de 20 minutos. Pode então ser considerado que este modelo, embora demore mais 
tempo, vai criar o mesmo efeito do modelo anterior, a uma temperatura superior pois o 
volume por onde existem perdas é superior mas continuará a existir um volume acima do 
módulo onde a temperatura vai ser elevada e o ar não vai circular. 
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Figura 50 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_topo_natural ao 
fim de 1 hora. 

 

 

Figura 51 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Meio_topo_natural ao 
fim de uma hora. 
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Figura 52 - Vista de corte lateral dos vectores de velocidade para o Meio_topo_natural ao 
fim de 1 hora. 

 

Na figura 56 observa-se a existência do efeito verificado no caso anterior, uma descida do ar 
pela parede onde está inserido o dissipador de calor, devido ao aumento de massa volúmica 
do ar por arrefecimento, consequente espalhamento no fundo e subida pelas restantes paredes. 

Vai haver a geração de uma zona de recirculação, no entanto devido à menor velocidade do ar 
quando atinge o fundo da câmara, este vai ser de menor magnitude, e parte do ar vai circular 
até ao local onde está localizado o evaporador. Verifica-se também nesta figura a existência 
de uma zona onde o ar está estagnado, como no caso anterior correspondente ao espaço 
superior ao evaporador. 

Foi então simulado o modelo Topo_natural, que representa um TEC quase encostado ao topo 
da câmara frigorífica. Desde o início houve preocupações com o efeito de aproximar o TEC 
da parede de topo da câmara, pela transferência de calor directa que pudesse existir entre o 
dissipador de calor e a parede. Como se verifica pela Figura 53 -, existe realmente um efeito 
negativo no que toca a perdas no topo, mas o campo de temperaturas neste caso, apesar de 
elevado comparativamente com o pretendido com aproximadamente 280 K (7ºC), é bastante 
uniforme, conseguindo dispersar uniformemente o frio por toda a câmara frigorífica. 
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Figura 53 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Topo_natural ao fim de 1 
hora. 

 

Confirmando os resultados da Figura 53 -, verifica-se na Figura 54 e Figura 55 que existe uma 
boa circulação de ar, sendo a temperatura ligeiramente superior no topo mas obtendo um bom 
fluxo, especialmente na metade inferior da câmara, local onde num frigorífico doméstico são 
normalmente colocados os legumes e fruta e onde convém ter uma boa circulação devido à 
elevada respiração destes alimentos. 

Na figura 58 confirma-se a boa distribuição de temperaturas existente neste caso, com 
existência de ar ligeiramente aquecido mesmo no topo e apenas na ordem de 285 K, muito 
inferior às temperaturas existentes no topo dos casos anteriores. 

Na Figura 59 os vectores estão coloridos de acordo com a sua magnitude de velocidade, 
verificando-se facilmente o efeito existente nos casos anteriores, onde o ar arrefecido segue a 
parede, espalha-se no fundo da câmara e sobe pela porta, superfície na direita do corte. 

Ao subir o ar vai sendo direccionado para o centro, sendo então apanhado pela corrente de ar 
frio que desce e criando uma zona de recirculação, o mesmo efeito que acontece nos casos 
anteriores, criando neste caso uma corrente mais forte mesmo no centro da câmara e dois 
locais onde existe uma ligeira estagnação, em cima e em baixo dessa corrente, estando no 
centro da zona de recirculação criada. 
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Figura 54 - Vista de corte lateral dos vectores de velocidade para o Topo_natural ao fim 
de 1 hora. 

 

Figura 55 - Vista de corte lateral dos vectores de velocidade, coloridos de acordo com a 
velocidade, para o Topo_natural ao fim de 1 hora. 
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Como nos casos anteriores é verificada uma boa distribuição de temperaturas na vista de topo, 
demonstrado na Figura 56. A distribuição de temperaturas numa situação menos uniforme 
pode ser observada na Figura 89 do ANEXO C, que representa a vista de topo para o tempo 
decorrido de 20 minutos. 

 

 

Figura 56 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Topo_natural ao fim de 
uma hora. 

 

Comparando os três casos anteriores, verifica-se que, apesar da temperatura local diminuir, o 
campo de temperaturas fica mais uniforme quanto mais próximo do topo estiver o TEC, sendo 
que é originada uma perda térmica extraordinária pela proximidade com a parede de topo. 
Esta perda pode ser anulada pela inexistência de fluxo ascendente de calor no exterior da 
câmara, devido ao dissipador de calor lá existente, mas só com posterior estudo se poderá 
provar. Será possível ainda colocar o TEC numa posição ligeiramente inferior à do 
Topo_natural, diminuindo a perda para a parede próxima sem afectar em excesso a circulação 
de ar existente nem aumentar demasiado as perdas devido ao fluxo de ar quente existente na 
parte exterior da câmara. Esta é a melhor solução para a localização do evaporador de um 
sistema termoeléctrico na parede traseira da câmara frigorífica. 

Foi então considerada a colocação do TEC no próprio topo da câmara frigorífica, 
posicionamento que, não havendo obstruções físicas, permitirá uma excelente extracção de 
calor do dissipador da fonte quente, não causando interferência com o resto da câmara. 

Na figura 57 observa-se a existência de um campo de temperaturas ainda melhor que em 
qualquer caso anterior, mantendo-se uma boa uniformidade do campo mas existindo um 
arrefecimento superior, pois a área fria directamente apontada para baixo é superior, 
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permitindo assim uma temperatura inferior no centro da câmara, como se verifica nas Figuras 
Figura 57 -e Figura 58 - onde esta área de arrefecimento é claramente visível. 

 

 

Figura 57 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Up_natural após 1 hora. 

 

 

Figura 58 - Vista de corte frontal do campo de temperaturas de Up_natural após 1 hora. 
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Na Figura 59 - Vista global de vectores de velocidade em Up_natural após 1 hora é mostrado 
o campo vectorial existente para este caso, verifica-se que o ar desce centralmente e não há 
hipótese de criar zonas de recirculação, que como nos casos anteriores, vão aumentar o 
arrefecimento de uma área prejudicando as restantes. 

Neste caso o ar desce centralmente, não sendo afectado por atritos com uma parede, obtendo 
assim uma velocidade superior. Ao chegar ao fundo da câmara é espalhado em todas as 
direcções, mas percorrendo uma distância inferior aos casos anteriores, mantendo a inércia 
superior que vai permitir espalhar melhor o ar. O aumento de ventilação neste caso vai 
claramente influenciar positivamente o campo de temperaturas. 

 

 

Figura 59 - Vista global de vectores de velocidade em Up_natural após 1 hora. 

 

Para o caso de convecção natural, a distribuição de temperaturas melhora efectivamente com 
a distância do evaporador relativamente ao fundo da câmara, sendo que os melhores 
resultados são obtidos com o evaporador centrado no topo da câmara. 
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4.2 Convecção Forçada 

Quando existe ventilação no dissipador de calor vai haver regime de convecção forçada, 
juntamente com a convecção natural, sendo necessário aplicar outras condições de fronteira 
como referido anteriormente. 

Uma das preocupações existentes que surgiu era a existência de regime turbulento devido à 
ventilação. Após análise, verifica-se que o número de Reynolds máximo dentro da câmara 
ronda os 3x104 variando entre os casos, mas sempre de ordem de grandeza inferior ao número 
de Reynolds para o qual se inicia o regime turbulento, 105. Pode-se verificar nas Figuras 97 e 
98 no ANEXO CANEXO C: Resultados completos obtidos na simulação os valores máximos 
de Reynolds para os vários casos. Desta forma não foi necessária a utilização do regime 
turbulento do Fluent. 

O ventilador no dissipador do sistema termoeléctrico funciona por sucção, puxando o ar pelo 
centro do dissipador, forçando-o contra as alhetas onde é então encaminhado para o exterior 
por 2 lados do dissipador, é então necessário jogar tanto com a localização, como com a 
posição do evaporador. 

Para convecção forçada, os locais acessíveis para o posicionamento do evaporador aumentam 
já que existe muito melhor circulação do ar frio. Foi adicionado um modelo aos anteriores, 
rodando o TEC 90º, para que as alhetas ficassem direccionadas ao longo da altura da câmara, 
permitindo uma circulação diferente do ar e diminuindo a acumulação de humidades entre as 
alhetas, situação que não interessa na simulação mas na prática pode influenciar bastante a 
escolha do local do evaporador. Esta mudança não foi efectuada nos outros modelos porque 
só levaria a perdas de rendimento pela localização do evaporador nesses casos. 

Inicialmente foi realizada a simulação para o caso Meio_vent, com o módulo localizado no 
centro da parede traseira. 
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Figura 60 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_vent após 1 hora. 

 

 

Figura 61 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Meio_vent após uma 
hora. 
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As Figuras 64 e 65 mostram que o campo de temperaturas é muito uniforme, quase não sendo 
possível distinguir zonas quentes e frias, isto acontece em quase todos os casos em que é 
usado o ventilador. Para uma mais fácil leitura e interpretação de resultados foram limitados 
os valores dos gráficos a 1ºC de diferença, sendo a temperatura interior interpretada entre 
277K (4ºC) e 278K (5ºC), os gráficos para os valores normais estão localizados no ANEXO 
C. 

Nas Figuras 66 e 67 torna-se mais fácil a percepção das diferenças existentes no campo de 
temperaturas. 

 

Figura 62 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_vent após 1 hora, 
alterada. 
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Figura 63 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Meio_vent após uma 
hora, alterada. 

Nota-se neste caso uma boa uniformidade no campo de temperaturas, havendo zonas 
ligeiramente mais arrefecidas junto às saídas do dissipador e uma zona mais quente no fundo, 
possivelmente devido a uma ventilação insuficiente nessa zona. A Figura 68 esclarece essa 
situação mostrando que realmente existe pouca ventilação nessa zona sendo que o escoamento 
de ar é afectado pela existência de uma zona de recirculação junto à parede inferior. Vai haver 
uma corrente na direcção do evaporador pois o ventilador suga o ar centralmente, isto justifica 
a existência da recirculação anterior e de um segundo na parte superior da câmara, criando um 
efeito semelhante ao explicado anteriormente que leva a uma temperatura ligeiramente 
superior neste local.  
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Figura 64 - Vista de corte lateral dos vectores de velocidade para Meio_vent após 1 hora, 
alterada. 

É claramente visível na Figura 69 o efeito da ventilação no campo de velocidades e de 
temperaturas nesta zona, o ar é sugado pelo centro do evaporador e expelido lateralmente. 
Nota-se no entanto um possível efeito danoso da proximidade das paredes laterais na 
distribuição de ar pela câmara como demonstrado pelas diversas zonas de recirculação 
ilustradas na figura 68. 



Influência da Localização do Evaporador de um Sistema Termoeléctrico no Campo de Temperaturas de uma 

Câmara Frigorífica 

76 

 

Figura 65 - Vista de corte de topo dos vectores de velocidade para Meio_vent após 1 
hora, alterada. 

Por este motivo foi simulado a seguir o modelo centrado com o TEC rodado 90º, o caso é 
designado Meio_rodado_vent. 

Figura 66 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_rodado_vent
após 1 hora, alterada. 
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Na Figura 70 existe claramente um melhoramento no campo de temperaturas relativamente ao 
caso anterior, havendo uma refrigeração maior no fundo, no entanto, visto de cima o campo 
de temperaturas não é ideal como se verifica na Figura 71. 

A corrente existente é neste caso melhor para a conservação de produtos pois não permite a 
estagnação de ar na zona inferior, sendo esta bastante arrefecida e como é onde normalmente 
estão colocados os vegetais, vai haver vantagens relativamente ao caso anterior. 

 

 

Figura 67 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas em Meio_rodado_vent após 
uma hora, alterada. 

A comparação entre estas duas posições permite chegar à conclusão que existe uma circulação 
de ar muito superior no centro da câmara quando o módulo está rodado, refrigerando esta 
zona mas havendo problemas em fazer circular ar nas regiões perto do módulo. O campo de 
temperaturas acaba por ser semelhante, globalmente, mas o facto de o evaporador rodado 
forçar ar a circular pela parte inferior é positivo pois circula no local típico de legumes e 
frutas num frigorífico doméstico, tendo vantagens como referido anteriormente, aliado a um 
melhor escoamento de condensação que possa existir torna o modelo Meio_rodado_vent 
superior ao Meio_vent. 

Foram então simulados os casos Meio_topo_vent e Topo_vent, obtendo-se resultados 
similares, ambos superiores aos resultados obtidos para o módulo numa posição centrada. 

O caso Topo_vent, como se pode ver pela Figura 74, sofre pela existência de uma região de 
temperatura ligeiramente superior, causado por uma zona de recirculação que foi 
provavelmente causado pela proximidade do evaporador ao topo da câmara, algo que não 
acontece com o modelo Meio_topo_vent, o que se pode verificar pela Figura 72. 

Os vectores de velocidade destes modelos podem ser consultados no ANEXO C, provando 
que as zonas de recirculação são realmente a causa das regiões quentes existentes nos 
modelos analisados. 
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Figura 68 – Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Meio_topo_vent após 1 
hora, alterada. 

 

Figura 69 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas de Meio_topo_vent após 1 
hora, alterada. 
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Figura 70 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Topo_vent após 1 hora, 
alterada. 

 

Figura 71 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas de Topo_vent após 1 hora, 
alterada. 
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O grande problema com estas soluções é o facto de poderem existir condensações acumuladas 
nas alhetas, diminuindo muito a taxa de transferência de calor pois nestas posições não há 
escoamento fácil. 

A localização do evaporador no topo da câmara frigorífica mostrou ser a solução mais eficaz 
se só houver convecção natural. Como tem o dissipador com as alhetas apontadas para o 
fundo da câmara, esta solução acaba com a maioria dos problemas de condensação que 
possam existir. De seguida são apresentados os resultados obtidos para esta simulação: 

 

 

Figura 72 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Up_vent após 1 hora, 
alterada. 
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Figura 73 - Vista de corte frontal do campo de temperaturas de Up_vent após 1 hora. 

 

Analisando os resultados das Figuras 76 e 77 e comparando-os com os resultados obtidos para 
as outras soluções é possível inferir que a melhor solução continua a ser a localização do 
evaporador no topo da câmara frigorífica, conseguindo desta forma um campo de 
temperaturas uniforme em todos os locais e sem problemas de escoamento de condensados. 

No entanto verifica-se que os campos de temperatura para os casos onde existe ventilação são 
muito semelhantes, obtendo uma óptima circulação de ar e mantendo a temperatura dentro de 
limites aceitáveis para aplicações relativamente exigentes. 
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4.3 Incluindo uma Carga Térmica 

Decidiu-se criar uma carga térmica simples para verificar o efeito que esta teria no 
desempenho do sistema. Para este efeito simulou-se uma garrafa de água que foi inserida em 
alguns modelos, alterando a sua designação para Meio_natural_agua, Meio_vent_agua, 
Meio_rodado_vent_agua, Up_natural_agua e Up_vent_agua. 

Os resultados obtidos mostram que não há grande diferença no campo de temperaturas da 
câmara, graficamente a evolução é semelhante, já que, como a carga se encontra no fundo, 
fica na zona de baixa temperatura existente no módulo colocado no centro da câmara com 
convecção natural. 

A evolução gráfica da carga térmica para o caso considerado com melhor campo de 
temperaturas, o Up_vent, está mostrada nas Figuras 78 e 79, as outras podem ser consultadas 
no ANEXO C. 

Introduzindo-se a carga à temperatura ambiente de 296 K (23ºC), arrefeceu até cerca de 290 K 
(17ºC) ao fim de 5 horas e até cerca de 285K (12ºC) ao fim de 10 horas. 

 

 

 

 

Figura 74 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Up_vent_agua após 5 
horas. 
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Figura 75 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Up_vent_agua após 10 
horas. 

 

 

 

No final das 10 horas foi avaliado o campo de temperaturas dentro da garrafa e feitos 
histogramas das diferentes temperaturas. Os dados correspondentes aos histogramas 
apresentados a seguir, incluindo os dados da evolução ao longo do tempo, de hora a hora, 
podem ser consultados no ANEXO B. 



Influência da Localização do Evaporador de um Sistema Termoeléctrico no Campo de Temperaturas de uma 

Câmara Frigorífica 

85 

.  

Figura 76 - Histograma da temperatura da água ao fim de 10 horas no modelo 
Up_vent_agua. 

 

Figura 77 - Histograma da temperatura da água ao fim de 10 horas no modelo 
Meio_rodado_vent_agua. 
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Figura 78 - Histograma da temperatura da água ao fim de 10 horas no modelo 
Meio_vent_agua. 

 

Figura 79 - Histograma da temperatura da água ao fim de 10 horas no modelo 
Up_natural_agua. 
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Figura 80 - Histograma da temperatura da água ao fim de 10 horas no modelo 
Meio_natural_agua . 

 

A análise dos histogramas mostra que a garrafa arrefeceu mais rapidamente no caso em que 
existe convecção natural com o evaporador colocado no topo da câmara. Isto deve-se ao facto 
do ar frio descer directamente sobre a carga térmica, sendo esta arrefecida por ar mais fresco 
do que em qualquer outro caso. 

Verifica-se que, em rapidez de arrefecimento, o modelo centrado na parede com convecção 
natural (Meio_natural_agua) é inferior ao Up_natural_agua, isto deve-se a só arrefecer 
principalmente metade da câmara. 

Os motivos porque os evaporadores utilizando convecção natural arrefecem mais que os de 
ventilados são as definições de condição de fronteira, sendo facilmente definida a temperatura 
a que desejamos manter a câmara na simulação na ventilação e complicado de o fazer na 
convecção natural, sendo necessário definir fluxos de calor e por isso é relativamente fácil de 
sobre-arrefecer a câmara. 

De entre as simulações realizadas envolvendo ventilação, verifica-se uma igualdade entre 
ambos os evaporadores localizados no centro da parede, embora rodados. Isto leva a concluir 
que, devido a problemas que possam existir com condensações, o mais adequado é colocar o 
dissipador de calor com as alhetas na vertical. 

Os resultados obtidos usando o modelo colocado no topo da câmara dotado de ventilação 
mostra uma temperatura mais elevada e maior diferença de temperaturas que qualquer outro 
caso. Um motivo possível para este acontecimento é o facto de este arrefecedor estar mais 
afastado da carga térmica e não estar a arrefecê-la directamente, espalhando o ar 
uniformemente pelo volume da câmara. Se relacionarmos este resultado com os obtidos 
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anteriormente, podemos chegar à conclusão que não é fácil seleccionar o melhor local de 
entre os simulados usando ventilação, no entanto, devido à utilização de um passo de tempo 
maior nesta simulação, os resultados podem não ser tão correctos como os da análise ao 
sistema sem carga térmica. 
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4.4 Discussão de Resultados 

Não foi realizada uma experiência para correlacionar os valores obtidos por simulação com 
valores obtidos experimentalmente, no entanto, pode ser feita uma análise crítica a fontes de 
erro existentes e erros possíveis. 

A maior fonte de erro na simulação deve-se ao facto de ser extremamente complicado simular 
um dissipador de calor com alhetas sem necessitar de aumentar significativamente o número 
de elementos da malha, aumentando consideravelmente o tempo de simulação. 

Foram então feitas simplificações, como a substituição das alhetas por uma área plana e 
inferior, colocando o fluxo correspondente como condição de fronteira. Isto pode levar a 
resultados ligeiramente adulterados, especialmente na área circundante ao dissipador. 

O facto de ter sido simulado um dissipador de calor baseado num dissipador que utiliza um 
ventilador, e ter sido usado para simular um dissipador de ventilação natural é outra fonte de 
erro, pois os dados fornecidos pelo fabricante já incluem as resistências dos dissipadores de 
calor, HSR. Por este motivo foi considerado que aquele dissipador poderia servir como 
dissipador de ventilação natural. 

No entanto, algumas considerações podem ser feitas:  

 - O HSR de convecção forçada é de entre 0,02 e 0,5ºC/W [12]sendo que um valor 
comum para o tamanho do dissipador como usado no módulo escolhido é de 0,2ºC/W [13]  

 - Para convecção natural estes valores oscilam entre 0,2 e 5 ºC/W [12], sendo que um 
valor típico para uma aplicação desta dimensão é 0,5ºC/W [14] 

Para a potência que é necessário extrair, como: �¢& � ∆�$    �86	 

Onde: 

HSR – Resistência do dissipador de calor [ºC/W] ∆� – Diferença de temperatura entre o ar ambiente e a placa fria [ºC] $ – Calor extraído pelo dissipador de calor 

Estão definidos na tabela e gráfico seguintes alguns valores de HSR com as correspondentes 
diferenças de temperatura baseadas na potência extraída, é possível verificar que para um 
HSR de 0,2 ºC/W se obtém uma diferença de temperaturas entre a placa fria do módulo e o ar 
ambiente de 3,66ºC, enquanto num HSR de 0,5ºC/W é necessário haver uma diferença de 
temperaturas de 9,15ºC, significando que para ter uma temperatura no interior da câmara 
frigorífica de 4ºC, com convecção forçada a temperatura do módulo vai estar próxima de 0ºC 
enquanto que com convecção natural é necessário estar a uma temperatura de -5ºC. 
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Tabela 9 – Resistência do dissipador de calor. 

HSR [ºC/W] ∆£ [K] 

0,05 0,915 

0,1 1,83 

0,2 3,66 

0,5 9,15 

0,75 13,725 

1 18,3 

1,5 27,45 

2 36,6 

 

 

 

A poupança energética fornecida pelo dissipador de calor usado com convecção forçada será 
certamente suficiente para compensar o gasto energético originado pelo funcionamento das 
ventoinhas (I=0,15 A e V=24V para o dissipador frio). 

Seria também possível criar um dissipador de convecção natural com um HSR semelhante ao 
de convecção forçada utilizado neste caso mas, para além de ser necessário um dissipador 
com maior dimensão e de se perder a circulação de ar dentro da câmara que permite um 
campo de temperaturas mais estável, o custo destes é também proibitivo quando comparado 
com um dissipador para convecção forçada. [14] 

Por estes motivos a ventilação natural é cada vez menos utilizada em dissipadores de calor 
termoeléctricos, e daí ter a melhor opção de entre as simuladas neste projecto sido a de 
posicionamento do evaporador do ciclo termoeléctrico no topo da câmara frigorífica usando 
um ventilador. 
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Figura 81 - Gráfico que relaciona HSR e a diferença 
de temperatura entre a superfície e o ar. 
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5 Conclusões e perspectivas de trabalho 

5.1 Conclusões 

Em jeito de conclusão, o projecto realizado permitiu abrir portas para uma melhoria da 
eficiência energética e sustentabilidade na utilização de tecnologias. 

Verificou-se que a distribuição de temperaturas numa câmara frigorífica sofre bastante de 
estratificação quando não existe ventilação, existindo sempre uma temperatura elevada no 
topo sem que haja circulação de ar nesse local, melhorando o campo de temperaturas com a 
proximidade do evaporador ao topo da câmara. 

De todos os locais avaliados para a localização do evaporador, o que permitiu uma 
distribuição de temperaturas mais uniforme sem ventilação foi obtido posicionando o 
evaporador no topo da câmara, proporcionando uma boa superfície de transferência de energia 
no centro desta mas sofrendo ligeiramente com a existência de temperaturas mais altas à sua 
volta, mostrando-se na mesma superior às outras localizações. 

Ao avaliar a câmara frigorífica equipada com ventilação, originando assim de convecção 
forçada, verificou-se que existe uma maior uniformidade térmica em toda a câmara, havendo 
diferenças de temperatura inferiores a um grau no volume refrigerado para a maioria dos 
casos, sendo que o melhor caso, parcialmente por motivos técnicos, é também colocar o 
evaporador centrado no topo da câmara. 

De entre as posições avaliadas verifica-se algo semelhante à convecção natural, próximo do 
topo é uma boa localização mas neste caso é mais facilmente afectada pela existência de 
zonas de recirculação criadas nos cantos da câmara. 

Verificou-se uma diferença de tempo de arrefecimento da carga térmica posteriormente 
simulada entre as diversas posições. Estando colocada no fundo da câmara, o ritmo de 
arrefecimento da carga não foi afectado pela estratificação mais demarcada existente nos 
modelos com o evaporador colocado na parede, sendo por isso o tempo de arrefecimento 
semelhante, tal não aconteceria se a carga estivesse colocada perto do topo num local mais 
sensível ao posicionamento do evaporador. 
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5.2 Perspectivas de trabalhos futuros 

É proposto pelo autor a realização de testes experimentais para validação do trabalho 
efectuado neste projecto. 

É também proposta a continuação da simulação, tendo em conta a influência da abertura e 
fecho da porta no campo de temperaturas, não apenas simulando a potência térmica que é 
adicionada ao sistema, mas uma simulação da entrada de ar e ventilação criada por estas 
aberturas, que certamente terá um efeito na localização do evaporador. 

Ainda é proposta a criação e aplicação de um algoritmo no Fluent para simular correctamente 
o módulo termoeléctrico, sendo apenas necessário controlar a corrente à entrada. Juntamente 
com a implementação de alhetas na malha, existirá uma aproximação muito melhor do 
sistema simulado à realidade. 

Podem ser utilizadas as bases criadas neste projecto para a continuar as simulações, levando 
as temperaturas interiores ao ponto de congelação. 

Finalmente, durante a realização do projecto surgiu a ideia de desenvolver um sistema que 
aproveite o calor retirado da câmara frigorífica para aquecimento de águas sanitárias, sendo 
aproveitada a facilidade existente num módulo termoeléctrico para o aquecimento de água. A 
implementação deste sistema com alimentação proveniente de um colector fotovoltaico ou de 
um gerador eólico seria um bom projecto futuro. 
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ANEXO A: Desenhos Técnicos do Equipamento Escolhido : 
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Figura 82 – Desenho Técnico de Módulo termoeléctrico AA-100-24-22, Parte 1, 
Supercool AB. 



Influência da Localização do Evaporador de um Sistema Termoeléctrico no Campo de Temperaturas de uma 

Câmara Frigorífica 

100 

  

Figura 83 - Desenho Técnico de Módulo termoeléctrico AA-100-24-22 Parte 2, 
Supercool AB. 
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ANEXO B: Dados de distribuição de temperatura na ca rga térmica ao 
longo do tempo 
 

São enunciados de seguida os valores obtidos para os espaços temporais da simulação dos 
modelos que incluem uma carga térmica, os valores são citados como o número de elementos 
numa gama de temperaturas, a gama de temperatura em Kelvin e entre parêntesis a 
percentagem de elementos dentro dessa gama de temperaturas. 
 
Modelo Meio_natural_agua : 
 
Time: 3600 s 
1 elements below 293.71896 (1.2345679 %) 
6 elements between 293.71896 and 294.0029 (7.4074074 %) 
2 elements between 294.0029 and 294.28683 (2.4691358 %) 
0 elements between 294.28683 and 294.57077 (0 %) 
7 elements between 294.57077 and 294.85471 (8.6419753 %) 
64 elements between 294.85471 and 295.13864 (79.012346 %) 
1 elements above 295.13864 (1.2345679 %) 
 
Time: 7200 s 
1 elements below 293.71896 (1.2345679 %) 
6 elements between 293.71896 and 294.0029 (7.4074074 %) 
2 elements between 294.0029 and 294.28683 (2.4691358 %) 
0 elements between 294.28683 and 294.57077 (0 %) 
7 elements between 294.57077 and 294.85471 (8.6419753 %) 
64 elements between 294.85471 and 295.13864 (79.012346 %) 
1 elements above 295.13864 (1.2345679 %) 
 
Time: 10800 s 
1 elements below 290.37338 (1.2345679 %) 
4 elements between 290.37338 and 290.78919 (4.9382716 %) 
4 elements between 290.78919 and 291.205 (4.9382716 %) 
5 elements between 291.205 and 291.62081 (6.1728395 %) 
18 elements between 291.62081 and 292.03661 (22.222222 %) 
48 elements between 292.03661 and 292.45242 (59.259259 %) 
1 elements above 292.45242 (1.2345679 %) 
 
Time: 14400 s 
0 elements below 289.03134 (0 %) 
5 elements between 289.03134 and 289.44728 (6.1728395 %) 
4 elements between 289.44728 and 289.86321 (4.9382716 %) 
5 elements between 289.86321 and 290.27915 (6.1728395 %) 
18 elements between 290.27915 and 290.69509 (22.222222 %) 
48 elements between 290.69509 and 291.11102 (59.259259 %) 
1 elements above 291.11102 (1.2345679 %) 
 
Time: 18000 s 
1 elements below 287.76797 (1.2345679 %) 
4 elements between 287.76797 and 288.17717 (4.9382716 %) 
4 elements between 288.17717 and 288.58637 (4.9382716 %) 
5 elements between 288.58637 and 288.99557 (6.1728395 %) 
18 elements between 288.99557 and 289.40477 (22.222222 %) 
49 elements between 289.40477 and 289.81396 (60.493827 %) 
0 elements above 289.81396 (0 %) 
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Time: 21600 s 
0 elements below 286.66382 (0 %) 
5 elements between 286.66382 and 287.05327 (6.1728395 %) 
5 elements between 287.05327 and 287.44271 (6.1728395 %) 
4 elements between 287.44271 and 287.83216 (4.9382716 %) 
18 elements between 287.83216 and 288.22161 (22.222222 %) 
48 elements between 288.22161 and 288.61105 (59.259259 %) 
1 elements above 288.61105 (1.2345679 %) 
 
Time: 25200 s 
1 elements below 285.651 (1.2345679 %) 
6 elements between 285.651 and 286.01914 (7.4074074 %) 
5 elements between 286.01914 and 286.38728 (6.1728395 %) 
7 elements between 286.38728 and 286.75542 (8.6419753 %) 
13 elements between 286.75542 and 287.12356 (16.049383 %) 
48 elements between 287.12356 and 287.4917 (59.259259 %) 
1 elements above 287.4917 (1.2345679 %) 
 
Time: 28800 s 
0 elements below 284.74115 (0 %) 
9 elements between 284.74115 and 285.08659 (11.111111 %) 
4 elements between 285.08659 and 285.43203 (4.9382716 %) 
6 elements between 285.43203 and 285.77747 (7.4074074 %) 
13 elements between 285.77747 and 286.12291 (16.049383 %) 
48 elements between 286.12291 and 286.46835 (59.259259 %) 
1 elements above 286.46835 (1.2345679 %) 
 
Time: 32400 s 
1 elements below 283.8945 (1.2345679 %) 
8 elements between 283.8945 and 284.21568 (9.8765432 %) 
4 elements between 284.21568 and 284.53686 (4.9382716 %) 
6 elements between 284.53686 and 284.85804 (7.4074074 %) 
13 elements between 284.85804 and 285.17922 (16.049383 %) 
49 elements between 285.17922 and 285.5004 (60.493827 %) 
0 elements above 285.5004 (0 %) 
 
Time: 36000 s 
1 elements below 283.1337 (1.2345679 %) 
8 elements between 283.1337 and 283.42914 (9.8765432 %) 
4 elements between 283.42914 and 283.72458 (4.9382716 %) 
6 elements between 283.72458 and 284.02002 (7.4074074 %) 
13 elements between 284.02002 and 284.31546 (16.049383 %) 
49 elements between 284.31546 and 284.6109 (60.493827 %) 
0 elements above 284.6109 (0 %) 
 
 
 
Modelo Up_natural_agua : 
 
Time: 3600 s 
0 elements below 293.49634 (0 %) 
13 elements between 293.49634 and 293.65433 (16.049383 %) 
0 elements between 293.65433 and 293.81233 (0 %) 
0 elements between 293.81233 and 293.97032 (0 %) 
30 elements between 293.97032 and 294.12832 (37.037037 %) 
37 elements between 294.12832 and 294.28632 (45.679012 %) 
1 elements above 294.28632 (1.2345679 %) 
 
Time: 7200 s 
0 elements below 291.78961 (0 %) 
9 elements between 291.78961 and 291.95094 (11.111111 %) 
4 elements between 291.95094 and 292.11227 (4.9382716 %) 
0 elements between 292.11227 and 292.2736 (0 %) 
19 elements between 292.2736 and 292.43492 (23.45679 %) 
49 elements between 292.43492 and 292.59625 (60.493827 %) 
0 elements above 292.59625 (0 %) 
 
Time: 10800 s 
1 elements below 290.39191 (1.2345679 %) 
8 elements between 290.39191 and 290.54882 (9.8765432 %) 
4 elements between 290.54882 and 290.70573 (4.9382716 %) 
0 elements between 290.70573 and 290.86263 (0 %) 
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20 elements between 290.86263 and 291.01954 (24.691358 %) 
48 elements between 291.01954 and 291.17645 (59.259259 %) 
0 elements above 291.17645 (0 %) 
 
Time: 14400 s 
0 elements below 289.1507 (0 %) 
9 elements between 289.1507 and 289.3028 (11.111111 %) 
3 elements between 289.3028 and 289.4549 (3.7037037 %) 
1 elements between 289.4549 and 289.60699 (1.2345679 %) 
16 elements between 289.60699 and 289.75909 (19.753086 %) 
52 elements between 289.75909 and 289.91119 (64.197531 %) 
0 elements above 289.91119 (0 %) 
 
Time: 18000 s 
0 elements below 288.02301 (0 %) 
9 elements between 288.02301 and 288.17211 (11.111111 %) 
0 elements between 288.17211 and 288.32122 (0 %) 
4 elements between 288.32122 and 288.47032 (4.9382716 %) 
14 elements between 288.47032 and 288.61942 (17.283951 %) 
54 elements between 288.61942 and 288.76852 (66.666667 %) 
0 elements above 288.76852 (0 %) 
 
Time: 21600 s 
0 elements below 286.93564 (0 %) 
9 elements between 286.93564 and 287.09067 (11.111111 %) 
0 elements between 287.09067 and 287.2457 (0 %) 
5 elements between 287.2457 and 287.40073 (6.1728395 %) 
13 elements between 287.40073 and 287.55576 (16.049383 %) 
54 elements between 287.55576 and 287.71078 (66.666667 %) 
0 elements above 287.71078 (0 %) 
 
Time: 25200 s 
0 elements below 285.96686 (0 %) 
9 elements between 285.96686 and 286.12222 (11.111111 %) 
0 elements between 286.12222 and 286.27759 (0 %) 
10 elements between 286.27759 and 286.43295 (12.345679 %) 
9 elements between 286.43295 and 286.58832 (11.111111 %) 
52 elements between 286.58832 and 286.74368 (64.197531 %) 
1 elements above 286.74368 (1.2345679 %) 
 
Time: 28800 s 
1 elements below 285.11679 (1.2345679 %) 
8 elements between 285.11679 and 285.26412 (9.8765432 %) 
0 elements between 285.26412 and 285.41144 (0 %) 
10 elements between 285.41144 and 285.55877 (12.345679 %) 
9 elements between 285.55877 and 285.7061 (11.111111 %) 
52 elements between 285.7061 and 285.85342 (64.197531 %) 
1 elements above 285.85342 (1.2345679 %) 
 
Time: 32400 s 
1 elements below 284.30286 (1.2345679 %) 
8 elements between 284.30286 and 284.44767 (9.8765432 %) 
0 elements between 284.44767 and 284.59249 (0 %) 
9 elements between 284.59249 and 284.73731 (11.111111 %) 
11 elements between 284.73731 and 284.88213 (13.580247 %) 
52 elements between 284.88213 and 285.02695 (64.197531 %) 
0 elements above 285.02695 (0 %) 
 
Time: 36000 s 
0 elements below 283.55344 (0 %) 
9 elements between 283.55344 and 283.69631 (11.111111 %) 
0 elements between 283.69631 and 283.83919 (0 %) 
9 elements between 283.83919 and 283.98207 (11.111111 %) 
12 elements between 283.98207 and 284.12495 (14.814815 %) 
50 elements between 284.12495 and 284.26782 (61.728395 %) 
1 elements above 284.26782 (1.2345679 %) 
 
 
 
Modelo Meio_vent_agua : 
 
Time: 3600 s 



Influência da Localização do Evaporador de um Sistema Termoeléctrico no Campo de Temperaturas de uma 

Câmara Frigorífica 

105 

1 elements below 292.91885 (1.2345679 %) 
5 elements between 292.91885 and 293.28874 (6.1728395 %) 
3 elements between 293.28874 and 293.65862 (3.7037037 %) 
0 elements between 293.65862 and 294.02851 (0 %) 
6 elements between 294.02851 and 294.39839 (7.4074074 %) 
65 elements between 294.39839 and 294.76828 (80.246914 %) 
1 elements above 294.76828 (1.2345679 %) 
 
Time: 7200 s 
0 elements below 291.23288 (0 %) 
5 elements between 291.23288 and 291.65059 (6.1728395 %) 
4 elements between 291.65059 and 292.06829 (4.9382716 %) 
5 elements between 292.06829 and 292.486 (6.1728395 %) 
8 elements between 292.486 and 292.9037 (9.8765432 %) 
59 elements between 292.9037 and 293.32141 (72.839506 %) 
0 elements above 293.32141 (0 %) 
 
Time: 10800 s 
0 elements below 289.8981 (0 %) 
5 elements between 289.8981 and 290.3126 (6.1728395 %) 
4 elements between 290.3126 and 290.72709 (4.9382716 %) 
5 elements between 290.72709 and 291.14159 (6.1728395 %) 
10 elements between 291.14159 and 291.55609 (12.345679 %) 
56 elements between 291.55609 and 291.97058 (69.135802 %) 
1 elements above 291.97058 (1.2345679 %) 
 
Time: 14400 s 
0 elements below 288.7533 (0 %) 
5 elements between 288.7533 and 289.14737 (6.1728395 %) 
4 elements between 289.14737 and 289.54144 (4.9382716 %) 
5 elements between 289.54144 and 289.93552 (6.1728395 %) 
11 elements between 289.93552 and 290.32959 (13.580247 %) 
56 elements between 290.32959 and 290.72366 (69.135802 %) 
0 elements above 290.72366 (0 %) 
 
Time: 18000 s 
1 elements below 287.75504 (1.2345679 %) 
4 elements between 287.75504 and 288.12191 (4.9382716 %) 
4 elements between 288.12191 and 288.48878 (4.9382716 %) 
5 elements between 288.48878 and 288.85565 (6.1728395 %) 
11 elements between 288.85565 and 289.22252 (13.580247 %) 
55 elements between 289.22252 and 289.58939 (67.901235 %) 
1 elements above 289.58939 (1.2345679 %) 
 
Time: 21600 s 
0 elements below 286.79269 (0 %) 
5 elements between 286.79269 and 287.14466 (6.1728395 %) 
4 elements between 287.14466 and 287.49662 (4.9382716 %) 
5 elements between 287.49662 and 287.84859 (6.1728395 %) 
11 elements between 287.84859 and 288.20056 (13.580247 %) 
56 elements between 288.20056 and 288.55252 (69.135802 %) 
0 elements above 288.55252 (0 %) 
 
Time: 25200 s 
0 elements below 285.94656 (0 %) 
5 elements between 285.94656 and 286.27798 (6.1728395 %) 
5 elements between 286.27798 and 286.60939 (6.1728395 %) 
4 elements between 286.60939 and 286.94081 (4.9382716 %) 
12 elements between 286.94081 and 287.27222 (14.814815 %) 
54 elements between 287.27222 and 287.60364 (66.666667 %) 
1 elements above 287.60364 (1.2345679 %) 
 
Time: 28800 s 
0 elements below 285.20059 (0 %) 
5 elements between 285.20059 and 285.50797 (6.1728395 %) 
5 elements between 285.50797 and 285.81535 (6.1728395 %) 
4 elements between 285.81535 and 286.12273 (4.9382716 %) 
14 elements between 286.12273 and 286.43011 (17.283951 %) 
52 elements between 286.43011 and 286.73749 (64.197531 %) 
1 elements above 286.73749 (1.2345679 %) 
 
Time: 32400 s 
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1 elements below 284.5426 (1.2345679 %) 
8 elements between 284.5426 and 284.82338 (9.8765432 %) 
1 elements between 284.82338 and 285.10415 (1.2345679 %) 
6 elements between 285.10415 and 285.38492 (7.4074074 %) 
11 elements between 285.38492 and 285.6657 (13.580247 %) 
54 elements between 285.6657 and 285.94647 (66.666667 %) 
0 elements above 285.94647 (0 %) 
 
Time: 36000 s 
0 elements below 283.96603 (0 %) 
9 elements between 283.96603 and 284.21663 (11.111111 %) 
1 elements between 284.21663 and 284.46722 (1.2345679 %) 
8 elements between 284.46722 and 284.71781 (9.8765432 %) 
9 elements between 284.71781 and 284.9684 (11.111111 %) 
54 elements between 284.9684 and 285.21899 (66.666667 %) 
0 elements above 285.21899 (0 %) 
 
 
 
Modelo Meio_rodado_vent_agua : 
 
Time: 3600 s 
0 elements below 293.52106 (0 %) 
9 elements between 293.52106 and 293.82969 (11.111111 %) 
0 elements between 293.82969 and 294.13833 (0 %) 
0 elements between 294.13833 and 294.44697 (0 %) 
9 elements between 294.44697 and 294.7556 (11.111111 %) 
63 elements between 294.7556 and 295.06424 (77.777778 %) 
0 elements above 295.06424 (0 %) 
 
Time: 7200 s 
0 elements below 291.4606 (0 %) 
4 elements between 291.4606 and 291.86434 (4.9382716 %) 
5 elements between 291.86434 and 292.26807 (6.1728395 %) 
4 elements between 292.26807 and 292.67181 (4.9382716 %) 
7 elements between 292.67181 and 293.07554 (8.6419753 %) 
61 elements between 293.07554 and 293.47928 (75.308642 %) 
0 elements above 293.47928 (0 %) 
 
Time: 10800 s 
0 elements below 290.05823 (0 %) 
4 elements between 290.05823 and 290.47074 (4.9382716 %) 
5 elements between 290.47074 and 290.88325 (6.1728395 %) 
5 elements between 290.88325 and 291.29576 (6.1728395 %) 
8 elements between 291.29576 and 291.70828 (9.8765432 %) 
59 elements between 291.70828 and 292.12079 (72.839506 %) 
0 elements above 292.12079 (0 %) 
 
Time: 14400 s 
0 elements below 288.8519 (0 %) 
4 elements between 288.8519 and 289.25368 (4.9382716 %) 
5 elements between 289.25368 and 289.65546 (6.1728395 %) 
5 elements between 289.65546 and 290.05724 (6.1728395 %) 
14 elements between 290.05724 and 290.45903 (17.283951 %) 
53 elements between 290.45903 and 290.86081 (65.432099 %) 
0 elements above 290.86081 (0 %) 
 
Time: 18000 s 
0 elements below 287.77921 (0 %) 
5 elements between 287.77921 and 288.1635 (6.1728395 %) 
5 elements between 288.1635 and 288.5478 (6.1728395 %) 
4 elements between 288.5478 and 288.93209 (4.9382716 %) 
17 elements between 288.93209 and 289.31639 (20.987654 %) 
49 elements between 289.31639 and 289.70068 (60.493827 %) 
1 elements above 289.70068 (1.2345679 %) 
 
Time: 21600 s 
1 elements below 286.79947 (1.2345679 %) 
8 elements between 286.79947 and 287.12837 (9.8765432 %) 
0 elements between 287.12837 and 287.45727 (0 %) 
9 elements between 287.45727 and 287.78617 (11.111111 %) 
9 elements between 287.78617 and 288.11507 (11.111111 %) 
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54 elements between 288.11507 and 288.44397 (66.666667 %) 
0 elements above 288.44397 (0 %) 
 
Time: 25200 s 
 
1 elements below 285.78757 (1.2345679 %) 
8 elements between 285.78757 and 286.14336 (9.8765432 %) 
0 elements between 286.14336 and 286.49915 (0 %) 
9 elements between 286.49915 and 286.85494 (11.111111 %) 
9 elements between 286.85494 and 287.21074 (11.111111 %) 
54 elements between 287.21074 and 287.56653 (66.666667 %) 
0 elements above 287.56653 (0 %) 
 
Time: 28800 s 
0 elements below 285.14697 (0 %) 
5 elements between 285.14697 and 285.50671 (6.1728395 %) 
6 elements between 285.50671 and 285.86644 (7.4074074 %) 
3 elements between 285.86644 and 286.22618 (3.7037037 %) 
12 elements between 286.22618 and 286.58591 (14.814815 %) 
54 elements between 286.58591 and 286.94565 (66.666667 %) 
1 elements above 286.94565 (1.2345679 %) 
 
Time: 32400 s 
0 elements below 284.60785 (0 %) 
9 elements between 284.60785 and 284.91094 (11.111111 %) 
3 elements between 284.91094 and 285.21403 (3.7037037 %) 
6 elements between 285.21403 and 285.51711 (7.4074074 %) 
10 elements between 285.51711 and 285.8202 (12.345679 %) 
52 elements between 285.8202 and 286.12329 (64.197531 %) 
1 elements above 286.12329 (1.2345679 %) 
 
Time: 36000 s 
0 elements below 283.91904 (0 %) 
9 elements between 283.91904 and 284.17106 (11.111111 %) 
3 elements between 284.17106 and 284.42308 (3.7037037 %) 
6 elements between 284.42308 and 284.6751 (7.4074074 %) 
9 elements between 284.6751 and 284.92712 (11.111111 %) 
54 elements between 284.92712 and 285.17914 (66.666667 %) 
0 elements above 285.17914 (0 %) 
 
 
 
Modelo Up_vent_agua : 
 
Time: 3600 s 
0 elements below 292.91852 (0 %) 
8 elements between 292.91852 and 293.37048 (9.8765432 %) 
1 elements between 293.37048 and 293.82245 (1.2345679 %) 
12 elements between 293.82245 and 294.27441 (14.814815 %) 
33 elements between 294.27441 and 294.72638 (40.740741 %) 
26 elements between 294.72638 and 295.17834 (32.098765 %) 
1 elements above 295.17834 (1.2345679 %) 
 
Time: 7200 s 
0 elements below 290.79739 (0 %) 
9 elements between 290.79739 and 291.42977 (11.111111 %) 
0 elements between 291.42977 and 292.06215 (0 %) 
12 elements between 292.06215 and 292.69453 (14.814815 %) 
34 elements between 292.69453 and 293.32691 (41.975309 %) 
25 elements between 293.32691 and 293.95929 (30.864198 %) 
1 elements above 293.95929 (1.2345679 %) 
 
Time: 10800 s 
0 elements below 289.21936 (0 %) 
9 elements between 289.21936 and 289.92645 (11.111111 %) 
0 elements between 289.92645 and 290.63353 (0 %) 
16 elements between 290.63353 and 291.34062 (19.753086 %) 
26 elements between 291.34062 and 292.04771 (32.098765 %) 
30 elements between 292.04771 and 292.75479 (37.037037 %) 
0 elements above 292.75479 (0 %) 
 
Time: 14400 s 
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1 elements below 287.97629 (1.2345679 %) 
8 elements between 287.97629 and 288.69934 (9.8765432 %) 
0 elements between 288.69934 and 289.42239 (0 %) 
17 elements between 289.42239 and 290.14545 (20.987654 %) 
25 elements between 290.14545 and 290.8685 (30.864198 %) 
30 elements between 290.8685 and 291.59155 (37.037037 %) 
0 elements above 291.59155 (0 %) 
 
Time: 18000 s 
1 elements below 286.95526 (1.2345679 %) 
8 elements between 286.95526 and 287.66314 (9.8765432 %) 
4 elements between 287.66314 and 288.37102 (4.9382716 %) 
13 elements between 288.37102 and 289.0789 (16.049383 %) 
25 elements between 289.0789 and 289.78678 (30.864198 %) 
30 elements between 289.78678 and 290.49466 (37.037037 %) 
0 elements above 290.49466 (0 %) 
 
Time: 21600 s 
0 elements below 286.10986 (0 %) 
9 elements between 286.10986 and 286.78062 (11.111111 %) 
4 elements between 286.78062 and 287.45138 (4.9382716 %) 
13 elements between 287.45138 and 288.12214 (16.049383 %) 
25 elements between 288.12214 and 288.7929 (30.864198 %) 
30 elements between 288.7929 and 289.46365 (37.037037 %) 
0 elements above 289.46365 (0 %) 
 
 
Time: 25200 s 
1 elements below 285.36942 (1.2345679 %) 
8 elements between 285.36942 and 285.99628 (9.8765432 %) 
4 elements between 285.99628 and 286.62314 (4.9382716 %) 
17 elements between 286.62314 and 287.25 (20.987654 %) 
18 elements between 287.25 and 287.87686 (22.222222 %) 
33 elements between 287.87686 and 288.50372 (40.740741 %) 
0 elements above 288.50372 (0 %) 
 
Time: 28800 s 
1 elements below 284.72937 (1.2345679 %) 
8 elements between 284.72937 and 285.30524 (9.8765432 %) 
8 elements between 285.30524 and 285.88112 (9.8765432 %) 
13 elements between 285.88112 and 286.45699 (16.049383 %) 
18 elements between 286.45699 and 287.03286 (22.222222 %) 
33 elements between 287.03286 and 287.60873 (40.740741 %) 
0 elements above 287.60873 (0 %) 
 
Time: 32400 s 
1 elements below 284.17377 (1.2345679 %) 
8 elements between 284.17377 and 284.69424 (9.8765432 %) 
8 elements between 284.69424 and 285.21471 (9.8765432 %) 
13 elements between 285.21471 and 285.73518 (16.049383 %) 
18 elements between 285.73518 and 286.25565 (22.222222 %) 
32 elements between 286.25565 and 286.77612 (39.506173 %) 
1 elements above 286.77612 (1.2345679 %) 
 
Time: 36000 s 
0 elements below 283.68073 (0 %) 
9 elements between 283.68073 and 284.14348 (11.111111 %) 
8 elements between 284.14348 and 284.60624 (9.8765432 %) 
13 elements between 284.60624 and 285.06899 (16.049383 %) 
26 elements between 285.06899 and 285.53175 (32.098765 %) 
25 elements between 285.53175 and 285.99451 (30.864198 %) 
0 elements above 285.99451 (0 %) 
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ANEXO C: Resultados completos obtidos na simulação 

 

Apresentam-se de seguida as imagens obtidas na simulação em Fluent que não foram 
introduzidas na análise de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de 
Meio_natural ao fim de 20 minutos. 
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Figura 86 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de 
Meio_topo_natural ao fim de 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 85 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas de 
Meio_natural ao fim de 1 hora. 
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Figura 87 - - Vista de corte de topo do campo de temperaturas de 
Meio_topo_natural ao fim de 20 minutos. 

Figura 88 - Vista de corte lateral do campo de vectores de 
Meio_topo_natural ao fim de 20 minutos. 
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Figura 90 - Vista de corte de topo do campo de temperaturas de 
Topo_natural ao fim de 20 minutos. 

Figura 89 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de 
Topo_natural ao fim de 20 minutos. 
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Figura 91 - Vista de corte lateral do campo de temperaturas de Up_natural
após 20 minutos. 

Figura 92 - Vista de corte frontal do campo de temperaturas de Up_natural
após 20 minutos. 
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Figura 94 - Corte de topo da representação de número de reynolds em 
Meio_vent após 1 hora. 

Figura 93 - Corte frontal do campo de vectores organizado por temperaturas 
de Up_natural após 1 hora. 
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Figura 95 - Corte lateral de Meio_vent mostrando números de Reynolds  após 
1 hora. 

Figura 96 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_rodado_vent
após 20 minutos. 
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Figura 98 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_rodado_vent
após 1 hora. 

Figura 97 - Corte de topo do campo de temperaturas de Meio_rodado_vent
após 20 minutos. 
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Figura 100 - Corte de campo de vectores de velocidade em Meio_rodado_vent
após 1 hora. 

Figura 99 - Corte de topo do campo de temperaturas de Meio_rodado_vent
após 1 hora . 
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Figura 101 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_topo_vent após 
20 minutos. 

Figura 102 - Corte de topo do campo de temperaturas de Meio_topo_vent
após 20 minutos. 
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Figura 103 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_topo_vent após 
1 hora. 

Figura 104 - Corte de topo do campo de temperaturas de Meio_topo_vent
após 1 hora. 
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Figura 105 - Corte de topo do campo de vectores de Meio_topo_vent após 1 
hora. 

Figura 106 - Corte lateral do campo de temperaturas de Topo_vent após 20 
minutos. 
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Figura 107 - Corte de topo do campo de temperaturas de Topo_vent após 20 
minutos. 

Figura 108 - Corte lateral do campo de temperaturas de Topo_vent após 1 
hora. 
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Figura 109 - Corte de topo do campo de temperaturas de Topo_vent após 1 
hora. 

Figura 110 - Corte lateral do campo de vectores de Topo_vent após 1 hora. 
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Figura 111 - Corte de topo do campo de vectores de Topo_vent após 1 hora. 

Figura 112 - Corte lateral do campo de temperaturas de Up_vent após 20 
minutos. 
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Figura 113 - Corte lateral do campo de temperaturas de Up_vent após 20 
minutos. 

Figura 114 - Corte frontal do campo de temperaturas de Up_vent após 1 
hora. 
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Figura 116 - Campo global de vectores de Up_vent após 1 hora. 

Figura 115 - Corte frontal do campo de temperaturas de Up_vent após
1 hora. 
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Figura 118 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_natural_agua
após 5 horas. 

Figura 117 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_natural_agua 
nas condições iniciais. 
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Figura 119 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_natural_agua
após 10 horas. 

Figura 120 - Corte lateral do campo de vectores de Meio_natural_agua após 
10 horas. 
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Figura 121 - Corte lateral do campo de temperaturas de 
Meio_rodado_vent_agua após 5 horas. 

Figura 122 - Corte lateral do campo de temperaturas de
Meio_rodado_vent_agua após 10 horas. 
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Figura 123 - Corte lateral do campo de vectores de Meio_rodado_vent_agua 
após 10 horas. 

Figura 124 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_vent_agua 
após 5 horas. 
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Figura 126 - Corte lateral do campo de vectores de Meio_vent_agua após 10
horas. 

Figura 125 - Corte lateral do campo de temperaturas de Meio_vent_agua 
após 10 horas. 
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Figura 127 - Corte lateral do campo de temperaturas de Up_natural_agua 
após 5 horas . 

Figura 128 - Corte lateral do campo de temperaturas de Up_natural_agua 
após 10 horas. 
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Figura 130 - Corte lateral do campo de vectores de Up_vent_agua após 10
horas. 

Figura 129 - Corte lateral do campo de vectores de Up_natural_agua após 10 
horas. 


