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RESUMO 

 

 

A refrigeração termoelétrica vem se destacando como tecnologia alternativa na 
produção de frio, em virtude de seu baixo custo, confiabilidade, baixo nível de ruído e 
versatilidade de aplicação. Sistemas termoelétricos convertem energia elétrica em 
gradiente de temperatura e vice-versa, permitindo que essa tecnologia seja utilizada 
também na geração de energia elétrica. Uma célula termelétrica típica é fabricada com 
duas placas finas de cerâmica e uma sequência de blocos de materiais semicondutores 
dopados do tipo p e n. Os blocos de semicondutores do tipo p e n estão conectados 
eletricamente em série e termicamente em paralelo, formando assim um par 
termoelétrico. O presente trabalho tem como objetivo apresentar, com base nos 
princípios fundamentais da Termodinâmica Irreversível,  um modelo bidimensional 
para o par termoelétrico. A equação de conservação de energia foi formulada a fim de 
considerar os efeitos dos fenômenos de Fourier (condução de calor), Joule (conversão 
irreversível de energia elétrica em calor) e Thomson (efeito termoelétrico) sobre a 
distribuição de temperatura. O campo elétrico também foi solucionado, obtendo-se a 
distribuição de tensão e fluxo corrente elétrica . As equações foram discretizadas através 
do método dos volumes finitos e o algoritmo TDMA foi utilizado para solucionar o 
sistemas de equações. Um método iterativo foi utilizado para tratar a influência da 
temperatura sobre o coeficiente de Seebeck e sobre as demais propriedades termofísicas 
do material . Os resultados do modelo foram comparados com dados experimentais, 
obtendo-se uma concordância satisfatória tanto para a capacidade de refrigeração, 
corrente elétrica e COP, com erros dentro de uma faixa de +/- 10%. Após exercício de 
validação, o modelo foi utilizado para avaliar os efeitos das propriedades termoelétricas 
(i.e., o coeficiente Seebeck, condutividade térmica e resistividade elétrica) e da 
geometria (i.e., razão de aspecto) sobre o desempenho da célula termoelétrica. 
 

 

Palavras-chave: Refrigeração Termoelétrica. Modelo Bidimensional. Otimização. 
Termodinâmica Irreversível. 

 



  

ABSTRACT 

 

 

Thermoelectric refrigeration has emerged as an alternative cooling technology, 
due to its low cost, reliability, and low noise. Thermoelectric devices convert electrical 
energy into temperature gradient and vice versa, thus increasing the versatility of such 
technology, which has also be used for power generation. A typical thermoelectric 
device is manufactured with two thin ceramic wafers and an array of p- and n-type 
blocks of dopped semiconductor material sandwiched between them. A pair of p- and n-
type blocks connected electrically in series and thermally in parallel make up a 
thermoelectric couple. The present research is aimed at putting forward, based on the 
principles of Irreversible Thermodynamics, a two-dimensional model for the 
thermoelectric. The energy conservation equation was formulated in order to account 
for the Fourier, the Thomson and the Joule effects on the temperature distribution. The 
electric field was also resolved in order to come up with the current and voltage 
distributions. The governing equations were discretized by means of a finite-difference 
approach, whereas the tri-diagonal matrix algorithm was adopted for solving the system 
of linear equations. An iterative solution scheme was employed to address the 
temperature influence on the Seebeck coefficient. The model results were compared 
with experimental data, when a satisfactory agreement was achieved for electric 
current, cooling capacity and COP, with errors within +/-10% band. After the validation 
exercise, the model was employed to assess the effects of the thermoelectric properties 
(i.e. Seebeck coefficient, thermal and electrical conductivities) and the geometry (i.e. 
aspect ratio) on the thermodynamic performance of the thermoelectric device. 

 

 

Keywords:  Thermoelectric Refrigeration. Two-dimensional Model. Optimization. 
Irreversible Thermodynamics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇAÃ O 
 

 

O mundo vem enfrentando diversos desafios na busca do desenvolvimento  

sustentável.  Neste sentido, o uso racional da energia é essencial. Para o melhor 

aproveitamento da matriz energética já existente é necessário não só a utilização de 

sistemas de conversão de energia mais eficientes, mas também o reaproveitamento de 

energia desperdiçada.  

Dentre as diversas formas de conversão de energia destaca-se a refrigeração, que, 

segundo estimativas, é responsável por 22% do consumo do setor residencial e de 16% 

do comercial (PROCEL, 2006). 

Atualmente, o sistema de refrigeração mais utilizado é o de compressão mecânica 

de vapor.  Entretanto, tal sistema não é adequado para algumas aplicações onde há 

exigência, por exemplo, de baixo ruído, de alta confiabilidade ou até mesmo controle 

rigoroso da temperatura. Como tecnologia alternativa na produção de frio, a 

refrigeração termoelétrica vem se destacando em virtude de seu baixo custo, 

confiabilidade, baixo nível de ruído, dimensões compactas e versatilidade de aplicação.  

Sistemas termoelétricos convertem energia elétrica em gradiente de temperatura e 

vice-versa, o que permite a aplicação tanto em refrigeradores como em máquias 

térmicas. 

A aplicação de sistemas termoelétricos ainda está restrita a nichos específicos, 

sendo utilizados quando existem restrições significativas à aplicação de sistemas 

convencionais, requerendo um produto de alta confiabilidade, durabilidade e restrições 

de tamanho. A Tabela 1 mostra alguns exemplos de aplicações de termoelétricos e seus 

respectivos nichos de mercado. 
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Tabela 1 – Aplicações de Sistemas Termoelétricos 

 

Nicho 
Efeito 

Termoelétrico 
Aplicação 

Automotivo 

Peltier Controle de temperatura de bancos 

Peltier Controle de temperatura de porta copos 

Peltier Resfriamento de baterias em sistemas híbridos 

Seebeck Economia de combustível: Recuperação do calor perdido 

Peltier Controle de ar condicionado 

Doméstico 

Peltier Pequenos Refrigeradores 

Peltier Aquecimento de poltronas, camas e cadeiras 

Peltier 
Estabilizadores de Laser utilizados para reconhecimento de 

movimentos (TV's) 

Peltier Fornos 

Defesa 

Peltier Sistemas de resfriamento de Laser 

Peltier Sensores e detectores 

Peltier Trajes para aviação e controle de temperatura 

Peltier Estação espacial internacional 

Seebeck Veículo espaciais não tripulados  

Biomédico 

Peltier Estabilização e controle preciso de temperaturas 

Peltier Precisão nos ciclos térmicos em pesquisas científicas 

Seebeck Geradores auxiliares 

Seebeck Geradores portáteis 

Óleo, gás e 

mineração 

Seebeck 
Fornecimento de energia para o monitoramento de 

perfuração de poços 

Seebeck Recuperação de calor perdido 

 
Fonte: Marlow Industries Inc., 2012 e Telurex Corporation, 2012 
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Sistemas de refrigeração termoelétricos possuem, em geral, um desempenho 

termodinâmico na faixa de 10% a 30% do observado para um refrigerador com 

compressão mecânica a vapor operando entre dois reservatórios térmicos à mesma 

temperatura (Bansal e Martin, 2000;  Hermes e Barbosa, 2012).  

Para melhorar o desempenho de sistemas termoelétricos, estudos têm sido 

realizados em duas frentes principais (Tassou et al., 2000): (i) busca de materiais 

termoelétricos de alto desempenho, analisando as irreversibilidades internas do 

sistema, e (ii) desenvolvimento de trocadores de calor mais eficientes e que demandem 

menos potência de bombeamento, o que acarreta na diminuição de irreversibilidades 

externas ao sistema.  

O presente trabalho tem o foco voltado às irreversibilidades internas do sistema, 

levando em conta tanto o efeito do material como o da geometria sobre o desempenho 

do sistema. 

 

 

1.2 OS SISTEMAS TERMOELEÉ TRICOS 
 

 

Embora o efeito termoelétrico seja conhecido desde 1823 (Seebeck, 1823), 

somente na década de 1960 que bombas de calor e geradores termoelétricos foram 

disponibilizados comercialmente a partir do desenvolvimento de materiais 

semicondutores combinados com substratos de cerâmica (Laird Technologies, 2010). 

Módulos termoelétricos (TEM) utilizam material termoelétrico no estado sólido 

que converte energia elétrica em gradiente de temperatura (efeito Peltier).  Durante a 

operação, corrente elétrica passa pelo TEM para criar diferença de temperatura, 

transferindo calor entre suas extremidades. Atualmente, um único TEM é capaz de 

produzir uma diferença de temperatura de até 70K. 

Calor é absorvido na junta fria de um TEM, que tem o mesmo papel que o 

evaporador do sistema convencional. A fonte de eletricidade tem a mesma função que o 
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compressor do sistema convencional, fornecendo energia para mover os elétrons 

através do sistema. Na junta quente, que se comporta como o condensador do sistema 

convencional, o calor é dissipado para o reservatório quente. Por fim, seguindo a mesma 

analogia, os elétrons tem o papel do fluido refrigerante do sistema conventional. 

Ao contrário de outros sistemas de refrigeração, os sistemas termoelétricos não 

possuem peças móveis. Seu estado sólido garante alta confiabilidade e durabilidade. Tais 

sistemas podem atingir temperaturas de resfriamento de até -100°C, utilizando módulos 

termoelétricos em cascata.  Permitem também o controle de temperatura com precisão 

de até ±0,01°C em regime permanente. Outra característica dos sistemas termoelétricos 

é a possibilidade de aquecer ou resfriar mudando apenas o sentido da corrente (Laird 

Technologies, 2010).  

A Figura 1 mostra a configuração típica de um módulo termoelétrico, que é 

composto basicamente por semicondutores dopados positivamente (p) e negativamente 

(n), montados entre duas placas de condutor elétrico (cobre, por exemplo) e de isolante 

elétrico (cerâmica). 

 

 

Figura 1 – Configuração típica de um módulo termoelétrico  
 
Fonte: Adaptado de Laird Technologies, 2010 
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Pode-se observar na Figura 1 que um módulo termoelétrico é composto por 

sucessivas repetições de pares de elementos de semicondutores tipo n e tipo p. Esta 

configuração pode ser melhor observada na Figura 2, que apresenta de forma 

esquemática a montagem do par termoelétrico, onde ΔV é a diferença de potencial 

elétrico aplicado, no caso do efeito Peltier, ou produzido, no caso do efeito Seebeck. 

 

 

Figura 2 – Configuração do par termoelétrico 
 

O limitante para o aumento de aplicações de sistemas termoelétricos é o seu baixo 

COP em relação aos sistemas de refrigeração por compressão mecânica de vapor, o que 

se deve aos processos irreversíveis que ocorrem internamente nas células 

termoelétricas (e.g. efeitos Fourier e Joule) como externamente às células nos 

absorvedores e dissipadores de calor (transferência de calor com diferença finita de 

temperatura).  Diversos estudos têm sido conduzidos no sentido de entender melhor o 

fenômeno do ponto de vista termodinâmico, como será mostrado a seguir.    
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1.3 REVISAÃ O BIBLIOGRAÉ FICA 
 

 

1.3.1 Breve História da Termoeletricidade 
 

 

A primeira descoberta importante sobre termoeletricidade data de 1823 quando o 

físico alemão Thomas Johann Seebeck descobriu que um circuito feito de dois diferentes 

metais, com uniões a temperaturas diferentes, desviava a agulha de uma bússola 

(Caltech, 2014). A Figura 3 mostra uma ilustração do instrumento utilizado por Seebeck. 

Entretanto, alguns autores atribuem à Alessandro Volta o pioneirismo em sistemas 

termoelétricos (Anatychuk, 1992; Goupil et al., 2011). Ao contrário de Seebeck, que 

observou o efeito termoelétrico de forma acidental, atribuindo-o a efeitos magnéticos, 

Volta fez experimentos em torno de 1794 com o objetivo de descobrir a “Força 

Termoelétrica” gerada sob a influência de uma diferença de temperatura. 

 

 

Figura 3 – Instrumento utilizado por Seebeck. Agulha da bússola, (n) e (o) são os diferentes 
materiais  

 
Fonte: Caltech, 2014 

 

Não demorou até a comprovação de que Seebeck tinha observado que uma 

corrente elétrica poderia ser gerada em um condutor sólido através do desequilíbrio de 
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temperatura (Anatychuk, 1992; Anatychuk, 2004). Assim, percebeu-se que a diferença 

de temperatura produzia uma diferença de potencial elétrico, a qual criava uma corrente 

elétrica em um circuito fechado. Hoje, sabe-se que a diferença de potencial elétrico é 

proporcional à diferença de temperatura entre as duas uniões. A constante de 

proporcionalidade (α) é conhecida como coeficiente Seebeck. 

Em 1834, o francês Jean Charles Athanase Peltier, relojoeiro e físico amador, 

verificou que uma corrente elétrica poderia gerar aquecimento ou resfriamento na união 

de dois metais diferentes (Goupil et al., 2011; Caltech, 2014).  Este fenômeno foi 

explicado somente em 1838, quando Emil Lenz demonstrou que, dependendo da direção 

da corrente, o calor poderia ser ou removido ou adicionado sendo, em ambos casos, 

proporcional à corrente elétrica. Tal proporcionalidade é conhecida como coeficiente de 

Peltier (Caltech, 2014). 

No entanto, foi William Thomson (mais tarde conhecido como Lord Kelvin), que 

uniu, em 1851, a teoria de sistemas termoelétricos com as duas leis da termodinâmica 

(Goupil et al., 2011; Caltech, 2014). Utilizando-se de argumentos termodinâmicos, Lord 

Kelvin unificou os efeitos Seebeck e Peltier em uma única expressão que descreve ambos 

os fenômenos. Assim, Kelvin demonstrou que calor é absorvido ou produzido quando 

uma corrente elétrica flui em um material com um gradiente de temperatura. A 

constante de proporcionalidade é conhecida como coeficiente Thomson (τ) .  

A possibilidade de gerar energia elétrica através do efeito termoelétrico foi 

considerada pela primeira vez por Lord Rayleigh em 1895 (Goupil et al., 2011; Caltech, 

2014). Já no início do século XX, diversos estudos foram realizados para investigar o 

efeito termoelétrico. Altenkirch mostrou, em 1909, um estudo sobre a eficiência de um 

gerador termoelétrico e, em 1911, outro estudo sobre a eficiência de um refrigerador 

termoelétrico.  Comparando os resultados com a eficiência de Carnot, ele caracterizou o 

gerador termoelétrico como uma máquina térmica intrinsicamente irreversível (Goupil 

et al., 2011). 

Altenkirch evidenciou que um bom material termoelétrico deve possuir um grande 

coeficiente Seebeck, alta condutividade elétrica (para reduzir as perdas pelo efeito Joule) 

e baixa condutividade térmica (para reduzir as perdas pelo efeito Fourier) (Goupil et al., 

2011).    
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Para metais em geral, o coeficiente Seebeck é baixo, fato que dificultou a 

continuidade do desenvolvimento da termoeletricidade. Somente em 1938, Maria Telkes 

fez estudos em um novo material, uma liga de Pb S-Zn Sb (Goupil et al., 2011).  

A utilização de semicondutores como materiais termoelétricos a partir dos anos 50 

está diretamente relacionada aos estudos feitos por Ioffe em 1957 e por Goldsmid e 

Douglas em 1954.  Atribui-se a Ioffe a teoria moderna da termoeletricidade. Ele foi 

responsável pela introdução do conceito de figura de mérito como parâmetro primário 

para a caracterização e classificação de materiais termoelétricos.  Materiais com alta 

figura de mérito normalmente são semicondutores com alto grau de dopagem. O 

instituto de pesquisa onde Ioffe trabalhava, em São Peterburgo, na antiga URSS, foi o 

pioneiro no desenvolvimento dos primeiros equipamentos termoelétricos comerciais 

(Caltech, 2014).   

No período entre 1950 e 1960 foi investigada uma grande quantidade de materiais 

semicondutores, muitos apresentando performance superior às observadas para as ligas 

metálicas. Contudo, nenhum material semicondutor apresentou um bom valor de figura 

de mérito para uma ampla faixa de operação.  

Depois desse período de grandes desenvolvimentos, ficou claro o desapontamento 

da comunidade científica e, em especial, da indústria sobre viabilidade da tecnologia 

termoelétrica, o que implicou em um período de três décadas de pouco avanço. Porém, 

em função de sua confiabilidade, simplicidade e tamanho, a tecnologia termoelétrica 

encontrou nichos específicos para sua aplicação. Além de termopares, algumas 

indústrias focaram seus negócios na comercialização de refrigeradores Peltier.  

Somente em meados na década de 90 a tecnologia termoelétrica voltou a ser 

pesquisada intensamente.  A aspiração por um desenvolvimento sustentável fez com que 

se buscasse tecnologias com menor impacto ambiental e maior eficiência energética 

(Caltech, 2014).  

Um exemplo recente de aplicação da tecnologia termoelétrica é o veículo não 

tripulado que explora o solo de Marte, o Curiosity, que emprega um gerador nuclear de 

dióxido de Plutônio que transfere calor para Freon líquido, o qual é direcionado a uma 

célula termoelétrica  produzindo 110 watts de potência (Lamonica, 2012).   
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1.3.2 Análise de Desempenho de Sistemas Termoelétricos 
 

 

Diversos estudos têm contribuído para avaliar o desempenho de sistemas 

termoelétricos, seja analítica ou numericamente.  

Rowe (1995) apresenta uma solução analítica para a determinação do coeficiente 

de performance (COP) utilizando duas simplificações principais: o efeito Thomson não é 

considerado e nenhuma das propriedades do material varia com a temperatura. A 

primeira simplificação foi endereçada,  entre outros autores, por Chen et al. (1997). 

Neste estudo são derivadas as equações governantes do fenômeno termoelétrico através 

da Termodinâmica Irreversível quando concluiu-se que a influência do efeito Thomson 

sobre o COP é de aproximadamente 2%. Tal simplificação também foi objeto de estudo 

de Huang et al. (2005), onde foi feita uma análise térmica unidimensional, obtendo-se a 

distribuição de temperatura e da capacidade de refrigeração. Os resultados sugerem que 

a melhoria da performance de sistemas termoelétricos pode ser feita não apenas 

melhorando a figura-de-mérito mas também através do efeito Thomson.  

Antonova e Looman (2005) apresentaram um estudo numérico baseado nas 

equações fundamentais que governam o fenômeno termoelétrico utilizando o software 

comercial ANSYS®. Atribuiu-se um coeficiente de transferência de calor para a 

convecção natural na cavidade formada entre os elementos termoelétricos. Foram 

avaliados três diferentes casos: geração de energia, refrigeração em regime permanente 

e análise transiente da refrigeração. No primeiro caso, foi avaliada a dependência das 

propriedades com a temperatura comparando os resultados com dados da literatura. 

Concluiu-se que o rendimento calculado numericamente apresentou uma variação de 

15% em função da influência da temperatura sobre as propriedades termofísicas. No 

segundo caso, o COP obtido na simulação foi o mesmo que o calculado através da 

solução analítica. Por fim, no último caso, a análise transiente da refrigeração, foi 

determinada uma curva da temperatura da face fria em função do tempo, a qual 

concordou com a apresentada na literatura. 
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Riffat et al. (2005), com o objetivo de investigar a tecnologia baseada na integração 

entre um diodo térmico e um módulo termoelétrico, desenvolveram um modelo 

computacional com base nas equações que descrevem o efeito termoelétrico. Foram 

relatadas também medições em um protótipo para verificar os resultados da simulação. 

Concluiu-se que as razões para os erros (de até 9,8°C na comparação da temperatura) 

entre os resultados simulados e os experimentais seriam devidos ao cálculo simplificado 

da resistência térmica utilizada para modelar o elemento termoelétrico e à diferença 

entre os reservatórios térmicos assumidos na simulação e os utilizados no protótipo. 

Lee e Kim (2006) também se utilizaram de um software comercial (COMSOL®) 

para avaliar a performance de um micro-refrigerador termoelétrico investigando a 

influência da diferença de temperatura entre os reservatórios térmicos, da corrente, da 

espessura dos elementos termoelétricos sobre o desempenho do sistema. A validação foi 

realizada comparando-se os resultados do modelo 2-D contra uma solução analítica 

unidimensional, com bons resultados. Isso é um tanto óbvio, tendo-se em vista que a 

cavidade foi considerada perfeitamente isolada. Concluiu-se que a espessura do 

elemento termoelétrico afeta a performance o refrigerador.  

Pramanick (2006) estudou, através da formulação de volumes de controle, um 

gerador termoelétrico em cascata. Nesse estudo, as propriedades do material foram 

calculadas à temperatura média e os efeitos da convecção e radiação foram 

negligenciados. Três parâmetros foram identificados para designar coeficiente 

Thomson, condutividade térmica e resistividade elétrica. Concluiu-se que em alguns 

casos específicos o efeito Thomson pode ser negligenciado.   

Pérez–Aparicio et al. (2007) realizaram um estudo numérico através do método 

dos elementos  finitos. Um modelo tridimensional foi criado com o objetivo de estudar a 

distribuição de temperatura, fluxo de corrente elétrica e tensão elétrica. Os resultados 

foram comparados com uma solução analítica simplificada. O código numérico foi 

utilizado como base  para estudar uma célula termoelétrica comercial trabalhando no 

modo de refrigeração (Pérez-Aparicio et al., 2012). Nesse estudo foi considerado o efeito 

Thomson e a variação não linear das propriedades do material com a temperatura. 

Considerou-se também a radiação e, de forma simplificada, a convecção natural na 

cavidade entre os elementos termoelétricos, atribuindo-se um coeficiente de 
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transferência de calor.   Os resultados obtidos numericamente foram comparados com o 

apresentado pelo fabricante da célula termoelétrica de referência, apresentando um 

desvio máximo de 3,3% para o COP, 4,3% para a capacidade de refrigeração e 9,2% para 

a tensão elétrica. Neste estudo, concluiu-se que o efeito Thomson sobre o COP é da 

ordem de 5 a 7% e que a redução da dependência da temperatura da condutividade 

elétrica é mais relevante para o COP que a dependência da temperatura das demais 

propriedades (Seebeck e condutividade térmica).  

Meng et al. (2011), com o objetivo de modelar um gerador termoelétrico comercial, 

combinaram a teoria da termodinâmica irreversível e conceitos de transferência de 

calor para criar um modelo de uma rede de resistência térmica. Embora tenha 

considerado o efeito das resistências térmicas de convecção e radiação, o estudo não 

considera a variação das propriedades termoelétricas com a temperatura. Concluiu-se 

que o efeito Thomson é significativo, da mesma ordem do efeito Joule para baixa 

corrente elétrica, e que há pouca influência da convecção natural, predominando 

condução e radiação. 

Com o objetivo de apresentar uma nova abordagem para otimização de projetos de 

sistemas termoelétricos para aplicações em equipamentos eletrônicos, Zhou et al. 

(2012) desenvolveram um modelo teórico generalizado de um sistema termoelétrico 

para prever e otimizar seu desempenho. Tal modelo não considera a convecção, a 

radiação e a dependência das propriedades do material com a temperatura. Seus 

resultados indicam que há uma razão ótima da condutividade térmica que maximiza a 

capacidade de refrigeração e o COP 

Du e Wen (2011), através de uma abordagem  numérica-experimental, fizeram 

uma análise de um módulo termoelétrico de único estágio considerando o efeito 

Thomson. Para isso foi desenvolvido um modelo numérico avaliando-se três formas de 

calcular o coeficiente Seebeck, assim denominados pelos autores: modelo Seebeck linear 

de segunda ordem (LSM), modelo Seebeck constante (CSM), modelo Seebeck linear de 

primeira ordem (LSM). Neste estudo, apenas o coeficiente Seebeck varia com a 

temperatura e não foi considerada a convecção e a radiação.  Concluiu-se que a diferença 

de temperatura aumenta quando se aumenta a corrente e reduz com o aumento da carga 

térmica e que o COP reduz com o aumento da corrente. 
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Em síntese, pode-se verificar que muitos estudos não consideram o efeito 

Thomson, bem como a convecção, a radiação e a variação das propriedades do material 

com a temperatura.  Isso é claramente mostrado na Tabela 2, que apresenta as 

principais características dos trabalhos revisados. 

Tabela 2 – Síntese da revisão bibliográfica 

Autor Ano Abordagem Thomson Convecção Radiação 
Dimensões 

espaciais 

Dependência das 

propriedade com 

a Temperatura 

Huang et al. 2005 
Analítica-

Numérica 
Sim Sim Sim 1D Não 

Pramanick at al. 2005 Analítica Sim Não Não 1D Não 

Antonova e Looman 2005 Numérica Sim Sim Sim 3D Sim 

Lee e Kim 2006 Numérica Não Não Não 1D Não 

Pérez-Aparicio et 

al. 
2007 Numérica Sim Sim Sim 3D Sim 

Yamashita 2009 
Analitica-

experimental 
Sim Não Não 1D Sim 

Meng et al. 2011 Numérica Sim Sim Sim 1D Sim 

Chen et al. 2011 Numérica Sim Sim Sim 3D Sim 

Du e Wen 2011 
Numérica-

experimental 
Sim Não Não 1D 

Apenas 

coeficiente 

Seebeck 

Goupil et al. 2011 Analítica Sim Não Não 3D Sim 

Chen et al. 2012 Numérica Sim Não Não 3D 

Apenas 

coeficiente 

Seebeck 

Pérez-Aparicio et 

al. 
2012 Numérica Sim Sim sim 3D/2D Sim 

Pérez-Aparicio et 

al. 
2012 Numérica Sim Não Não 3D Sim 

 

 

A revisão da literatura aponta que modelos multidimensionais, na sua maioria 3-D, 

têm sido desenvolvidos com apoio de pacotes comerciais, o que limita não só o acesso ao 
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modelo físico, mas também ao método de solução. Além disso, com exceção de Lee e Kim 

(2006), que se concentraram em células termoelétricas de escala micrométrica, i.e. fora 

da faixa de aplicação de interesse, tais estudos não se procuparam em avaliar os efeitos 

da geometria sobre o desempenho da célula termoelétrica, que consiste no diferencial 

dos modelos 2-D e 3-D em relação aos modelos analíticos 1-D, uma vez que estes não são 

capazes de captar os efeitos geométricos do par termoelétrico, tal como a razão de 

aspecto. Ainda, observa-se que não há consenso na literatura aberta a respeito da 

influência da convecção natural na cavidade sobre o desempenho termodinâmico do 

sistema. Por fim, não existe um estudo sistemático da influência simultânea das 

propriedades termofísicas, que dependem da temperatura, sobre o COP do módulo 

termoelétrico. O presente trabalho ambiciona preencher estas lacunas.  

 

 

1.4 OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 

 

O objetivo geral do trabalho é desenvolver um modelo matemático para avaliar o 

desempenho de células termoelétricas operando no modo de refrigeração. A fim de se 

atingir tal objetivo, os seguintes objetivos específicos foram perseguidos: 

• Criação de modelo computacional bidimensional utilizando as equações 

fundamentais de transferência de calor e do fenômeno termoelétrico. O 

código computacional deve levar em consideração a não linearidade das 

propriedades do material: condutividade térmica, resistividade elétrica e 

coeficiente Seebeck. 

• Validação do modelo computacional através de dados experimentais 

confiáveis. 

• Avaliação de sensibilidade das propriedades termofísicas e das dimensões do 

elemento termoelétrico sobre a corrente elétrica, capacidade de refrigeração 

e do COP.  
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Para atingir os objetivos específicos, a seguinte metodologia foi empregada: 

• As equações governantes são discretizadas aplicando o método dos 

volumes finitos. 

• A validação do código computacional é feita através da comparação direta 

com os dados de catálogo do fabricante de uma célula termoelétrica 

comercial. 

• A sensibilidade é avaliada através de experimentos fatoriais. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 
 

 

O presente documento está dividido sequencialmente da seguinte forma: 

• O capítulo 1 é introdutório, onde é apresentado um breve conceito de 

sistemas termoelétrico e suas aplicações, a revisão bibliográfica, a 

motivação para o trabalho e os objetivos a serem perseguidos.  

• O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando a 

condutividade em sólidos e o fenômeno termoelétrico. 

• O Capitulo 3 descreve os modelos físico e matemático bem como as 

hipóteses utilizadas. 

• O Capitulo 4 descreve o método de solução, a discretização das equações, 

o desenvolvimento do código computacional e as verificações 

preliminares 

• O Capítulo 5 apresenta os resultados da validação do modelo e a análise de 

sensibilidade. 

• No Capítulo 6, por fim, são discutidos as conclusões com sugestões para 

trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para a modelagem do 

fenômeno termoelétrico, que está relacionado com a condução elétrica em sólidos e às 

propriedades dos semicondutores. 

 

 

2.1 CONDUTIVIDADE ELEÉ TRICA EM SOÉ LIDOS 
 

 

Uma propriedade básica de qualquer sólido é a sua resistividade elétrica (ρ), que é 

a restrição que um material impõe ao fluxo de corrente elétrica. Materiais que permitem 

o fluxo elétrico com facilidade são chamados de condutores. Por outro lado, os materiais 

que não conduzem eletricidade são chamados de isolantes.  Isolantes típicos possuem 

resistividade da ordem de 1010 a 1016 Ω.m.  

 

Tabela 3 – Resistividade elétrica de alguns materiais. 
 

 
Unidade Cobre Silício Quartzo fundido 

Tipo de material - Metal Semicondutor Isolante 

Resistividade, ρ Ω.m 2x10-8 3x10-3 1x1016 

Valores à temperatura ambiente. 
Fonte: Adaptado de Halliday et al., 1995. 

 

Já os materiais condutores podem ser divididos em duas categorias: metais, como 

o cobre, e semicondutores, como o silício. Observando a Tabela 3, pode-se verificar que 

um semicondutor tem resistividade elétrica consideravelmente maior que um condutor. 

Cada átomo é caracterizado por possuir um único estado quântico discreto. Os 

elétrons ocupam o estado mais baixo de energia e, de acordo com o princípio de 
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exclusão de Pauli, cada nível contém um único elétron. Em um sólido com N átomos, 

onde N é da ordem do número de Avogadro (6,02x1023 átomos/mol), os níveis de 

energia individuais, dentro de cada banda, são muito próximos uns dos outros, pois os 

elétrons não podem ocupar exatamente o mesmo nível de energia. Banda é a faixa de 

energia que os elétrons podem ocupar. Entre cada uma destas bandas existem lacunas, 

que são faixas de energia que nenhum elétron pode possuir. 

A Figura 4 mostra a representação idealizada da configuração bandas e lacunas, 

também conhecidas como regiões proibidas para os níveis de energia.  

 

 

Figura 4 – Representação idealizada de bandas e lacunas para os níveis de energia 
 

Portanto, os elétrons nos sólidos são agrupados em bandas de energia separadas 

por regiões de energia onde não há elétrons, que são as lacunas. A banda de energia mais 

alta é chamada banda de valência, uma vez que os elétrons que a ocupam são os elétrons 

homônimos dos átomos isolados. A banda acima da banda de valência é chamada banda 

de condução. 
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2.1.1 Isolantes 
 

 

Um isolante é uma material cujo o nível de energia mais alto ocupado coincide com 

o topo de uma banda. Esta banda está separada da banda não ocupada acima dela por 

uma considerável lacuna de energia Eg, como mostra a Figura 5.  

Em outras palavras, um isolante é um sólido através do qual não pode fluir uma 

corrente de elétrons ao se aplicar um campo elétrico ϵ, aparece uma força − e.ϵ sobre 

cada elétron. Essa força causaria um aumento da componente da velocidade na direção –

ϵ, o que significa que a energia cinética do elétron seria modificada. Porém, em um 

material isolante, o princípio de Pauli impede esta movimentação, já que todos os níveis 

da banda já estão ocupados. Estes elétrons estão totalmente imobilizados.  

Existem muitos níveis energéticos vazios na banda de condução, logo acima da 

banda completamente cheia. Entretanto, o elétron não consegue saltar para um nível de 

energia maior, devido à elevada diferença de energia entre as bandas de valência e de 

condução (energia Eg). Assim, um campo elétrico externo não é capaz de produzir um 

fluxo de corrente.  

 

 

2.1.2 Condutores Metálicos 
 

 

Um condutor metálico possui o seu maior nível de energia ocupado, o qual se 

localiza no meio da banda de valência. Os elétrons que ocupam esta banda de energia 

são os de valência. Devido à existência de níveis de energia vazios no interior da banda, 

os elétrons movem-se livremente através do sólido, tornando-se elétrons de condução 

do sólido. Isso é  melhor visualizado na Figura 5. O nível de energia mais baixo da banda 

de valência corresponde a zero e o mais alto ao nível de Fermi (Ef.). 
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 Em um condutor metálico a banda de energia mais elevada (valência) é 

parcialmente preenchida por elétrons. Quando um campo elétrico ϵ é aplicado sobre 

este condutor, aparecerá uma força elétrica sobre cada elétron. Esta força, atuando 

durante um intervalo de tempo Δt, provoca um aumento Δv na velocidade de cada 

elétron de condução, no sentido –ϵ. A variação da velocidade provoca a variação da 

energia dos elétrons. 

Entretanto, a velocidade de cada elétron de condução não cresce sem limite, pois é 

reduzida, posteriormente, pelas colisões associadas com as vibrações da rede cristalina. 

Dessa forma, depois de um tempo t, chamado de tempo de relaxação, a velocidade do 

fluxo de elétrons de condução se estabiliza em um valor limite e constante, associada 

com a corrente estabelecida pelo campo elétrico.  

 

 

2.1.3 Semicondutores 
 

 

Assim como em um isolante, em um semicondutor o nível de energia mais alto 

ocupa o topo da banda de valência.  

Porém, um semicondutor se diferencia de um isolante por ter a sua lacuna entre 

esta última banda preenchida e a próxima banda vazia significativamente menor que o 

isolante, o que possibilita a passagem de elétrons para um nível de energia maior por 

agitação térmica. Assim, a energia Eg necessária para um elétron superar a lacuna e 

passar para o próximo nível de energia é consideravelmente menor em um 

semicondutor que a necessária em um isolante. As propriedades semicondutoras 

características dos cristais estão associadas às impurezas, excitações térmicas, defeitos 

da rede, ou com os desvios de composição química.  

Na Figura 5 é possível observar melhor a diferenciação entre condutores, isolantes 

e semicondutores. 
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Figura 5 – Níveis de energia em um isolante, condutor e em um semicondutor. 
 

 

2.1.4 Portadores de Carga 
 

 

Um condutor possui mais portadores de carga que um semi-condutor. No primeiro, 

os portadores de carga são os elétrons de condução, presentes na razão de um por 

átomo. Essa diferença de quantidade de portadores de carga explica também a diferença 

de resistividade entre condutor e semicondutor.  

A  agitação térmica faz com que um certo número (pequeno) de elétrons sejam 

elevados para a banda de condução, deixando um número igual de espaços vazios 

(buracos) na banda de valência.  Este buracos são, na verdade, órbitas vazias numa 

banda. 

Os buracos na banda de valência de um semicondutor atuam também como 

portadores de carga, já que permitem uma certa liberdade de movimentação dos 

elétrons. Estabelecendo-se um campo elétrico em um semicondutor, os elétrons na 

banda de valência, negativamente carregados, se movem no sentido oposto ao de ϵ. Isso 
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faz com que os buracos se movam no mesmo sentido de ϵ. Ou seja, os buracos se 

comportam como se fossem partículas de carga positiva +e.  

 

 

2.1.5 Dopagem  
 

 

Para aumentar a versatilidade dos materiais semicondutores é adicionada uma 

pequena quantidade de átomos substitutos, também chamados de impurezas, na rede 

cristalina. Este processo é chamado de dopagem, que pode ser tipo n ou p. 

 

SEMICONDUTORES DO TIPO n 

No semicondutor do tipo n, o átomo da estrutura cristalina é substituído por outro 

com um número maior de elétrons na banda de valência.  Silício, por exemplo, possui 

estrutura cristalina formada pela ligação covalente de cada átomo, com quatro átomos 

adjacentes, como é possível observar na Figura 6a. Em cada ligação, os átomos passam a 

compartilhar dois elétrons da banda de valência.  

 

 

Figura 6 – Representação bidimensional de uma estrutura de silício 
(a) Cada íon de silício está ligado a cada um de seus quatro vizinhos mais próximos por uma ligação 

compartilhada de dois elétrons.  (b) Um átomo de fósforo (valência=5) está substituindo o 
átomo central de silício, gerando um local doador.  (c) Um átomo de alumínio (valência=3) está 

substituindo o átomo central de silício, gerando um local receptor. 
 
Fonte: Halliday et al., 1995.  

 



37 

 
 

Na dopagem tipo n, um dos átomos de silício é substituído por outro de valência 

maior. Por exemplo,  como é apresentado na Figura 6b, o átomo de silício foi substituído 

por um átomo de fósforo que possui cinco elétrons na banda de valência, tal que se 

obtém um elétron extra, fracamente ligado ao íon do fósforo. Esse elétron é mais 

facilmente excitável termicamente para a banda de condução do que o elétron de 

valência do silício.  

O átomo adicionado é chamado de átomo doador, pois ele facilmente doa elétrons 

para a banda de condução. O elétron extra da Figura 6b encontra-se localizado em um 

nível doador, como mostra a Figura 7a.  Este nível está separado da base da banda de 

condução por uma lacuna de energia Ed , onde Ed << Eg. Controlando-se a concentração 

dos átomos doadores é possível controlar a densidade de elétrons da banda de 

condução. 

 

Figura 7 – Níveis doador e receptor. Um semicondutor tipo n e (b) Um semicondutor tipo p 
 
Fonte: Halliday et al., 1995. 

 
 

Os semicondutores tipo n são assim chamados por terem portadores de carga 

negativo em maior número que os portadores de carga positivo. Os elétrons 

denominados de portadores majoritários se encontram na banda de condução e os 

buracos, portadores minoritários, na banda de valência. 

 

SEMICONDUTORES DO TIPO p 

No  semicondutor do tipo p, o átomo da estrutura cristalina é substituído por outro 

com um número menor de elétrons de valência.  
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Por exemplo,  como é apresentado na Figura 6c, o átomo de silício foi substituído 

por um átomo de alumínio que possui três elétrons na banda de valência, tal que faltará 

um elétron para cada átomo de alumínio para completar as ligações covalentes. Assim, é 

fácil para o íon de alumínio “capturar” um elétron de valência do átomo de silício 

vizinho, criando um buraco na banda de valência. 

O átomo de alumínio é chamado de receptor, pois ele aceita mais facilmente um 

elétron da banda de valência. Desta forma, o elétron se move para um nível receptor 

localizado, como mostra a Figura 7b. Este nível está separado da base da banda de 

valência por uma lacuna de energia Ea , onde Ea é muito menor que Eg .  

O semicondutores tipo p são assim chamados por terem portadores de carga 

positiva em maior número que os portadores de carga negativa. Neste caso, os buracos 

na banda de valência  são portadores majoritários e os elétrons, que são os minoritários, 

estão na banda de condução. 

 

 

2.2 FENOÔ MENO TERMOELEÉ TRICO 
 

 

Considere inicialmente que o semicondutor é do tipo n. Ao ser aplicada uma tensão 

elétrica, corrente irá escoar de uma placa metálica para a outra através do 

semicondutor. O elétron, para passar da placa metálica da extremidade fria, como 

mostrado na Figura 8c, precisa superar a barreira de energia, criada pela diferença entre 

a energia (Eg) do elétron na banda de valência do metal e a energia necessária para o 

elétron alcançar o nível doador na banda de condução do semicondutor. Os elétrons com 

mais energia vencem esta barreira absorvendo calor nesta região e fluem para a outra 

interface metal-semicondutor através da banda de condução. Na outra interface,  

mostrada na Figura 8d, i.e. a extremidade quente, não existe barreira de energia para o 

elétron, que passa para o metal dissipando calor.   
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Figura 8 – Transporte do elétron no par termoelétrico 
 
Fonte: adaptado de Hogan, 2012 

 

Considere agora que este semicondutor é do tipo p, como mostrado nas Figura 8a e 

Figura 8b. Neste tipo de semicondutor, os portadores de carga são positivos ou buracos. 

Neste caso, ao contrário dos semicondutores tipo n, a energia aumenta no sentido da 

banda de condução para a de valência.  Do ponto de vista dos elétrons, estes continuam 

absorvendo energia na junta fria e liberando calor na junta quente 

Tais mecanismos são importantes para melhor compreensão dos efeitos Seebeck e 

Peltier que serão tratados a seguir. 
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2.2.1 Efeito Seebeck 
 

 

Em um material termoelétrico existem elétrons livres (ou buracos) ambos 

carregando carga elétrica e energia térmica. Considere inicialmente que tais buracos e 

elétrons em um semicondutor termoelétrico se comportam como um gás de partículas 

carregadas. 

Se um gás comum, não carregado, é confinado com um gradiente de temperatura, 

onde um lado é quente e outro lado é frio, as moléculas do gás na extremidade quente 

irão se mover mais rápido que aquelas na extremidade fria. Estas moléculas mais 

rápidas irão se difundir para a extremidade de baixa temperatura, aumentando a 

densidade na extremidade fria, formando também um gradiente de densidade. O 

gradiente de densidade fará com que as moléculas se difundam novamente retornando 

para a extremidade quente. Em regime permanente, o efeito do gradiente de densidade 

terá efeito igual ao do gradiente de temperatura, não havendo fluxo líquido de moléculas 

(Caltech, 2014). 

Entretanto, se as moléculas estiverem carregadas, o aparecimento de carga na 

extremidade fria irá produzir uma força eletrostática repulsiva para empurrar as cargas 

de volta para o lado quente, formando, portanto, um potencial elétrico (Caltech, 2014). 

Isso ocorre porque há maior concentração de partículas em uma extremidade que na 

outra. 

A diferença de potencial criada por uma diferença de temperatura é conhecida 

como efeito Seebeck.  A força eletromotriz, ΔV (ou diferença de potencial elétrico), é 

diretamente proporcional à diferença de temperatura (ΔT) entre as juntas dos 

semicondutores (Goupil et al., 2011; Caltech, 2014): 

 

∆𝑉 = −α∆𝑇 (1) 
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Por convenção, o coeficiente Seebeck é negativo para semicondutores tipo n. αn e 

αp são conhecidos como coeficientes absolutos e α é o coeficiente do par termoelétrico, 

dado por: 

 

𝛼 = 𝛼𝑝 − 𝛼𝑛 (2) 

 

 

2.2.2 Efeito Peltier 
 

 

O efeito Peltier é o oposto do efeito Seebeck.  No efeito Peltier, ao se colocar o par 

termoelétrico sob a ação de uma diferença de potencial elétrico, será formado um 

gradiente de temperatura. Uma vez que os portadores de carga em um condutor 

possuem energia térmica (energia extra resultante de sua diferença de temperatura 

finita), o fluxo das partícula será acompanhado pelo fluxo de calor.   

Isso é obtido ao se criar uma união entre dois materiais distintos por onde passa 

um fluxo de corrente elétrica. Portanto, a taxa de calor é dada por (Adkins, 1983): 

 

�̇�𝑃 = 𝜋𝐼 (3) 

 

onde π é o coeficiente Peltier e I é a corrente elétrica. De forma análoga ao coeficiente 

Seebeck, πn e πp são conhecidos como coeficientes Peltier absolutos e π é o coeficiente 

par termoelétrico, dado por: 

 

𝜋 = 𝜋𝑝 − 𝜋𝑛 (4) 

 

 



42 

 
Tal como o efeito Seebeck, deve-se notar que o efeito Peltier é reversível, de modo 

que o calor é absorvido ou rejeitado na interface entre dois materiais distintos 

dependendo do sentido da corrente elétrica.  

 

 

2.2.3 Efeito Thomson 
 

 

O efeito Thomson é observado quando há corrente elétrica através de um condutor 

associado a um gradiente de temperatura: calor pode ser absorvido ou rejeitado de 

forma proporcional à corrente elétrica e ao gradiente de temperatura (Adkins, 1983): 

 

Q̇𝐾 = 𝜏𝐼
𝑑𝑇
𝑑𝑥

 (5) 

 

onde Q̇𝐾  é o calor Thomson e τ é o coeficiente Thomson. Trata-se também de um 

processo reversível associado à energia térmica transportada pelas cargas em 

movimento. Como o fluxo de corrente faz com que as partículas de carga mudem de 

regiões a temperaturas diferentes, elas devem absorver ou rejeitar calor para manter o 

equilíbrio térmico com a vizinhança.  

O efeito termoelétrico não pode ser tratado através da termodinâmica do 

equílibrio pelo fato de que, além dos efeitos reversíveis já abordados, sempre existirão 

dois processos irreversíveis: a dissipação de calor (efeito Joule) e a condução térmica 

(efeito Fourier).  

Considere um condutor unidimensional de área transversal A e comprimento dx, 

onde há fluxo de corrente e um gradiente de temperatura em regime permanente, como 

indicado na Figura 9.  
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Figura 9 – Fluxo de calor através de um material termoelétrico 
 

A geração de entropia Ṡ associada a este processo pode ser escrita em termos do 

fluxo de calor em cada face: 

 

Ṡ𝑑𝑥 =
�̇�(𝑥 + 𝑑𝑥)
𝑇(𝑥 + 𝑑𝑥)

−
�̇�(𝑥)
𝑇(𝑥)

 (6) 

 

Tal que: 

 

Ṡ =
𝑑
𝑑𝑥

�
�̇�
𝑇
� =  

1
𝑇
𝑑�̇�
𝑑𝑥

−
𝑄
𝑇2

𝑑𝑇
𝑑𝑥

 (7) 

 

Porém, 

�̇� = −𝑘𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥

 (8) 

 

onde k é a condutividade térmica do condutor. Aplicando a primeira lei da 

Termodinâmica para o condutor sob os efeitos Joule e Thomson, tem-se: 
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𝑑�̇� = 𝑑�̇�𝐾 + 𝑑�̇�𝐽 (9) 

 

onde é o efeito Joule dado por: 

 

𝑑�̇�𝐽 =
𝐼2𝜌
𝐴 

𝑑𝑥 (10) 

 

onde ρ é a resistividade elétrica. 

Assim, a equação (9) assume a seguinte forma:  

 

𝑑�̇� =
𝐼2𝜌
𝐴 

𝑑𝑥 + 𝐼𝜏
𝑑𝑇
𝑑𝑥

𝑑𝑥 (11) 

 

Tal que: 

 

𝑑�̇�
𝑑𝑥

=
𝐼2𝜌
𝐴 

+ 𝐼𝜏
𝑑𝑇
𝑑𝑥

 (12) 

 

Substituindo as equações (8) e (12) na (7), tem-se: 

  

�̇� =
1
𝑇
�
𝐼2𝜌
𝐴 

+ 𝐼𝜏
𝑑𝑇
𝑑𝑥
� +

𝐴𝑘
𝑇2

�
𝑑𝑇
𝑑𝑥
�
2

 (13) 

 

onde o primeiro termo do lado direito da equação se deve ao efeito Joule, o segundo ao 

efeito Thomson e o terceiro à condução de calor.  Nota-se que o termo reversível 

(Thomson) é diretamente proporcional à corrente elétrica I e ao gradiente de 

temperatura. Os termos irreversíveis, Joule e Fourier, também são diretamente 
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proporcionais à corrente elétrica e ao gradiente de temperatura, respectivamente, de tal 

forma que não é possível minimizar a contribuição dos processos irreversíveis sem 

reduzir o efeito reversível. É, portanto, impossível separar os efeitos reversíveis e 

irreversíveis no fenômeno termoelétrico.  

Kelvin (Thomson) descreveu tal relação entre os dois fenômenos anteriores em 

1855. Considere um circuito termoelétrico constituído de condutores A e B, com juntas à 

T e (T+dT),  como apresentado na Figura 10, onde a força eletro-motriz relativa ao 

Seebeck é balanceada por uma bateria reversível dV.  

 

 

Figura 10 – Diagrama esquemático de um circuito termoelétrico 
 

Aplicando-se novamente a primeira lei da Termodinâmica, porém em um condutor 

tem-se: 

 

𝑑𝐸 = �̇�𝑃(𝑇 + 𝑑𝑇) − �̇�𝑃(𝑇) + �̇�𝐾 (14) 

 

sendo: 

 

𝑑𝐸 = −𝐼𝑑𝑉 (15) 
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 Assim, a equação (14) assume a seguinte forma: 

 

−𝐼𝑑𝑉 = �̇�𝑃(𝑇) +
𝑑�̇�𝑃(𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑇 − �̇�𝑃(𝑇) + �̇�𝐾 (16) 

 

 Utilizando as equações (3) e (5), tem-se: 

 

−𝐼𝑑𝑉 = 𝐼
𝑑𝜋(𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑇 + 𝜏𝐼
𝑑𝑇
𝑑𝑥

𝑑𝑥 (17) 

  

Simplificando: 

 

−
𝑑𝑉
𝑑𝑇

=
𝑑𝜋(𝑇)
𝑑𝑇

+ 𝜏 (18) 

 

Portanto, com auxílio da equação (1), obtem-se: 

 

−
𝑑𝑉
𝑑𝑇

= 𝛼 =
𝑑𝜋
𝑑𝑇

+ 𝜏 (19) 

 

Uma vez que foram excluídos os efeitos irreversíveis, a troca de calor que ocorre 

quando os portadores de carga percorrem o circuito deve conservar a entropia. Não há 

mudança de entropia na bateria, mas há geração de entropia nos condutores pelo calor 

Thomson e nas uniões com os reservatórios térmicos pelo efeito Peltier. Para uma 

geração de entropia nula, tem-se: 

 

�
𝜋(𝑇 + 𝑑𝑇)
𝑇 + 𝑑𝑇

−
𝜋(𝑇)
𝑇

�+ �
𝜏
𝑇
𝑑𝑇

𝑇+𝑑𝑇

𝑇
= 0 (20) 
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onde o termo entre colchetes representa o efeito Peltier nas uniões e o termo restante 

representa o efeito Thomson nos condutores. Dividindo por dT, 

 

𝑑
𝑑𝑇

�
𝜋
𝑇
� +

𝜏
𝑇

= 0 (21) 

 

Subtraindo a equação (21) da (19), tem-se: 

 

𝛼 = �
𝑑𝜋
𝑑𝑇

− 𝑇
𝑑
𝑑𝑇

�
𝜋
𝑇
�� =

𝜋
𝑇

 (22) 

 

Portanto, 

 

𝜋 = 𝛼𝑇 (23) 

 

Substituindo na equação (21), tem-se: 

 

𝜏 = 𝑇
𝑑𝛼
𝑑𝑇

 (24) 

 

As equações (23) e (24) são as relações de Kelvin para materiais termoelétricos. 

 

 

 

 

 



48 

 

2.2.4 Transferência de Calor em Elementos Termoelétricos 
 

 

A primeira versão da teoria da conversão termoelétrica foi desenvolvida em 1956 

por Ioffe. Derivações de equações para prever a distribuição de temperatura e a 

capacidade de resfriamento podem ser encontradas nos trabalhos de Ioffe (1957), 

Goldsmid e Douglas (1964)  e Rowe (1995). 

Neste momento, será apresentada uma formulação simplificada da transferência 

de calor em elementos termoelétricos. Considere a transferência de calor nos 

semicondutores tipo n e p de um par termoelétrico, como apresentado na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 – Configuração do par termoelétrico – análise da transferência de Calor 
 

Para a situação unidimensional, em regime permanente, assumindo que as laterais 

são perfeitamente isoladas, uma taxa de calor �̇�𝑥 que entra no volume de controle 

infinitesimal de espessura dx e área A, é composta pelos efeitos Fourier (�̇�𝐹) e Peltier 

(�̇�𝑃) , tal que: 

 

�̇�𝑥 = �̇�𝐹 + �̇�𝑃 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥

+ 𝜋𝐼 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥

+ 𝛼𝑇𝐼 (25) 
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onde T é a temperatura, k é a condutividade térmica do material, α é o coeficiente 

Seebeck e I é a corrente elétrica.  

Expandindo em série de Taylor, tem-se: 

 

�̇�𝑥+𝑑𝑥 = �̇�𝑥 +
𝑑�̇�𝑥
𝑑𝑥

𝑑𝑥 (26) 

 

logo, 

 

�̇�𝑥+𝑑𝑥 = �𝛼 +
𝑑𝛼
𝑑𝑇
� 𝐼(𝑇 + 𝑑𝑇) − 𝐴�𝑘 +

𝑑𝑘
𝑑𝑇

𝑇��
𝑑𝑇
𝑑𝑥

+
𝑑2𝑇
𝑑𝑥2

𝑑𝑥� (27) 

 

Deve-se observar que, como os elementos termoelétricos são condutores, ocorrerá 

geração de calor (�̇�𝐽): 

 

�̇�𝐽 = 𝐼𝑑𝑉 = 𝐼 �𝐼
𝑑𝑥
𝛾𝐴

+ 𝛼𝑑𝑇� (28) 

 

onde γ é a condutividade elétrica do material e dV é a diferença de potencial elétrico. 

Fazendo um balanço de energia, tem-se: 

 

�̇�𝑥+𝑑𝑥 = �̇�𝑥 + �̇�𝐽 (29) 

 

Substituindo as equações (25), (27), (28) na (29), tem-se: 
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𝑘
𝑑2𝑇
𝑑𝑥2

+
𝑑𝑘
𝑑𝑇

�
𝑑𝑇
𝑑𝑥
�
2

−
𝐼𝑇
𝐴
𝑑𝛼
𝑑𝑇

𝑑𝑇
𝑑𝑥

+
𝐼2

𝛾𝐴2
= 0 

 

logo, 

𝑑
𝑑𝑥

(𝑘
𝑑𝑇
𝑑𝑥

) − �
𝐼
𝐴
�𝑇

𝑑𝛼
𝑑𝑇

𝑑𝑇
𝑑𝑥

+
𝐼2

𝛾𝐴2
= 0 

(30) 

 

É comum, na literatura, assumir que as propriedades k, α e ρ não variam com a 

temperatura (ver Tabela 2), tal que: 

 

𝑑2𝑇
𝑑𝑥2

+
𝐼2

𝑘𝛾𝐴2
= 0 (31) 

 

Resolvendo a equação acima, para ∆T= Th-Tc , onde Th é a temperatura no 

reservatório quente e Tc é a temperatura no reservatório frio, obtêm-se a seguinte 

equação: 

 

𝑇(𝑥) = −
𝐼2

2𝛾𝑘𝐴2
𝑥2 + �

∆𝑇
𝐿

+
𝐼2𝐿

2𝛾𝑘𝐴2
� 𝑥 + 𝑇𝑐 (32) 

 

Substituindo  a equação (32) na (25), tem-se então: 

 

𝑄�̇� = 𝛼𝑇𝐼 −
𝐼2

𝛾𝐴
�
𝐿
2
− 𝑥� − 𝑘𝐴

∆𝑇
𝐿

 (33) 

 

Assim, as taxas de transferência de calor com os reservatórios quente e frio são 

dadas por: 
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𝑄�̇� = 𝛼𝑇𝑐𝐼 −
𝐼2

𝛾𝐴
�
𝐿
2
� − 𝑘𝐴

∆𝑇
𝐿

 

 

(34) 

𝑄ℎ̇ = 𝛼𝑇ℎ𝐼 +
𝐼2

𝛾𝐴
�
𝐿
2
� − 𝑘𝐴

∆𝑇
𝐿

 (35) 

 

A tensão elétrica que atua sobre o elemento termoelétrico está associada aos 

potenciais de Joule e de Seebeck: 

 

∆𝑉 = 𝛼∆𝑇 +
𝐿
𝛾𝐴

𝐼 (36) 

 

Tal que a potência elétrica consumida é dada por: 

 

�̇� = 𝐼∆𝑉 = 𝛼𝐼∆𝑇 +
𝐿
𝛾𝐴

𝐼2 (37) 

 

Finalmente, o coeficiente de performance, definido como sendo a razão entre 𝑄�̇� e 

�̇�, é dado por: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑐
�̇�

=
𝛼𝑇𝑐𝐼 −

𝐼2

𝛾𝐴
�𝐿
2
� − 𝑘𝐴 ∆𝑇

𝐿

𝛼𝐼∆𝑇 + 𝐿
𝛾𝐴
𝐼2

 (38) 

 

Observa-se que, no numerador, o COP é reduzido pelos efeitos irreversíveis 

oriundos do efeito Joule, termo 𝐼
2

𝛾𝐴
�𝐿
2
�, e pela condução de calor, termo 𝑘𝐴 ∆𝑇

𝐿
.  De fato, 

apenas o termo 𝛼𝑇𝑐𝐼, referente ao efeito reversível Seebeck, contribui para o aumento do 

COP.  
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2.2.5 Figura de Mérito 
 

 

Ao observar a equação (34), percebe-se que deve existir uma corrente elétrica na 

qual a capacidade de refrigeração atinge seu máximo. Isso é obtido fazendo  
𝑑�̇�𝑐
𝑑𝐼

= 0 (Goldsmid, 2010), tal que: 

 

𝐼�̇�𝑐,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑇𝑐
𝛾𝐴
𝐿

 (39) 

 

Assim, a capacidade máxima de refrigeração é: 

 

�̇�𝑐,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼2𝑇𝑐2
𝛾𝐴
2𝐿

− 𝑘𝐴
∆𝑇
𝐿

 (40) 

 

Observando a equação acima, constata-se que deve existir uma diferença de 

temperatura máxima, a qual é encontrada com �̇� = 0 .  

 

𝛥𝑇𝑚𝑎𝑥 =  (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)𝑚𝑎𝑥 = 𝛼2𝑇𝑐2
𝛾𝐴

2𝐿 𝑘𝐴
𝐿

= 𝑇𝑐2
𝛼2𝛾
2𝑘

 = 𝑍
𝑇𝑐2

2
 (41) 

 

onde Th é a temperatura do reservatório quente e Tc é a temperatura do reservatório 

frio. A figura de mérito Z é definida como: 

 

𝑍 =
𝛼2𝛾
𝑘

=
𝛼2

𝜌𝑘
 (42) 
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onde ρ é a resistividade elétrica, γ é a condutividade elétrica (γ=1/ρ), k é a condutividade 

térmica e α é o coeficiente Seebeck. 

 O COP para a corrente elétrica da equação (39), que corresponde à capacidade 

máxima de refrigeração  (Goldsmid, 2010) é, então, dado pela equação (43): 

 

𝐶𝑂𝑃�̇�𝑐,𝑚𝑎𝑥 =
𝑍𝑇𝑐2

2
− (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)
𝑍𝑇ℎ𝑇𝑐

 (43) 

 

 O COP máximo para o processo de refrigeração é calculado obtendo a corrente 

elétrica I para 𝑑𝐶𝑂𝑃
𝑑𝐼

= 0 (Goldsmid, 2010),  tal que: 

 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇ℎ �(1 + 𝑍𝑇�)1/2 − 𝑇ℎ

𝑇𝑐
�

(𝑇ℎ − 𝑇𝑐)[(1 + 𝑍𝑇�)1/2 + 1]
 (44) 

 

onde 𝑇�  é a temperatura média calculada por: 

 

𝑇� =  
𝑇ℎ + 𝑇𝑐

2
 (45) 

 

Portanto, o COP está diretamente relacionado com a figura-de-mérito Z e com as 

temperaturas Th e Tc .  
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3 MODELO MATEMÁTICO 
 

 

É apresentada, neste capítulo, a formulação adotada no desenvolvimento do 

modelo matemático.  Inicialmente é apresentado o domínio físico, em seguida as 

estratégias adotadas para se obter a solução do campo de temperatura e corrente 

elétrica, bem  como o método de solução a ser implementado. 

 

 

3.1 O MODELO FIÉSICO DO MOÉ DULO TERMOELEÉ TRICO 
 

 

No presente trabalho foi utilizado um módulo termoelétrico específico empregado 

em outros trabalhos da literatura aberta (i.e. Duarte, 2003), cujas características são 

mostradas na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Dados do módulo termoelétrico em estudo 
 

Fabricante/ 

Especificação 
Dimensões 

∆T 

max. 

@Q=0 

∆T 

Operação 

típica  

Qc, max.  

@∆T =0 

Qc 

Operação 

típica  

Imax Vmax 

 [mm] [K] [K] [W] [W] [A] [V] 
TELUREX           

C1-1.4-127-1.14 
44x40x3.2 79 30-50 80,6 13-38 8,1 16,1 

Fonte: Tellurex, 2007. 
 
 

No APÊNDICE A estão disponíveis os dados de catálogo fornecido pelo fabricante. 

Como já observado (ver Figura 1), o módulo termoelétrico consiste de sucessivas 

repetições de semicondutores p e n. Tal padrão permite estabelecer o domínio de 
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trabalho (ver Figura 12), consistindo de um elemento termoelétrico tipo n separado do 

outro elemento termoelétrico do tipo p por uma cavidade de ar, tal como mostrado na 

Figura 13. 

 

Figura 12 – Vista superior simplificada de um típico módulo termoelétrico 
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Figura 13 – Domínio de Estudo 
 

Nota: A numeração indica índice do subdomínio descritos na Tabela 5.  
 

O domínio está compreendido entre a origem e o ponto (Lxmax, Lymax). Na Figura 13 

também é mostrado que este domínio pode ser subdividido em subdomínios, exigindo 

um tratamento apropriado para cada um deles. Esta subdivisão de domínio é descrita na 

Tabela 5.  

As dimensões básicas do elemento termoelétrico (componentes 3 e 7 na Figura 13) 

foram informadas pelo fabricante através do número C1-1.4-127-1.14, onde 1,4 e 1,14 

indicam, respectivamente, as dimensões da secção transversal e da altura, ambas em 

[mm]. Além disso, 127 indica a quantidade de pares p-n existente neste módulo.  

Com estas informações, basta medir então uma única dimensão na direção y e 

outra dimensão na direção x.  Estas dimensões foram medidas utilizando o 

 



57 

 
estereoscópio do Laboratório de Termodinâmica e Termofísica da UFPR e são 

apresentados no APÊNDICE B. 

 

Tabela 5 – Descrição dos subdomínios 
 

Numeração 
da Figura 13 Denominação Função Efeitos Material 

Dimensões 
 (Lx X Ly ) 

[mm] 

1 e 6 
Base módulo 
termoelétrico – BMT e 
topo (TMT) 

Isolamento 
elétrico 

-Condução de calor 
-Isolamento elétrico Al2O3 4,8x0,62 

2 e 9 
Condutor elétrico da 
base-esquerdo – CE e 
direito - CD 

Condução 
elétrica 

-Condução elétrica 
-Condução de calor 
-Efeito Joule 

Cu 1,9x0,41 

3 e 7 Semicondutor tipo p – 
STP e tipo n - STN 

Criar gradiente 
de temperatura 

-Condução elétrica 
-Condução de calor 
-Efeito Thomson 

Bi2Te3 1,4x1,14 

4 Condutor elétrico do 
topo - CT 

Condução 
elétrica 

-Condução elétrica 
-Condução de calor 
-Efeito Joule 

Cu 1,9x0,41 

5 e 10 Cavidade esquerda 
(CAE) e direita (CAD) 

Isolamento 
elétrico 

-Convecção 
-Radiação Ar 0,5x1,55 

8 Cavidade central- CAC Isolamento 
elétrico 

-Convecção 
-Radiação Ar 1,0x1,55 

 

 

3.2 HIPOÉ TESES 
 

 

As hipóteses utilizadas no desenvolvimento do trabalho são as seguintes: 

1. O sistema termoelétrico opera em regime permanente. 

2. O presente trabalho está restrito a apenas duas dimensões espaciais. 

3. As propriedades dos elementos termoelétricos variam com a temperatura. 

4. A influência das resistências de contato nas uniões entre os elementos 

termoelétricos (STP e STN) e os condutores elétricos (CE,CD e CT) são 

desprezíveis. 
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5. As duas linhas de simetria verticais indicadas na Figura 13, significam que  

𝑑𝑇
𝑑𝑥
�
𝑥=0

= 𝑑𝑇
𝑑𝑥
�
𝑥=𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥

= 0 . 

6. O coeficiente Seebeck é igual em ambos os elementos termoelétricos, 

exceto que é positivo para STP (αp ) e negativo para o STN (αn) 

7. Ar e Al2O3 são considerados isolantes elétricos. 

8. O efeito da radiação é considerado desprezível para os resultados globais. 

 

 

3.3 EQUAÇOÃ ES GOVERNANTES 
 

 

3.3.1 Efeito Temoelétrico 
 

 

Aplicando-se a equação (25) em um domínio 2-D, tem-se 

 

�⃗� = −𝑘∇𝑇 + 𝛼𝑇𝐽 (46) 

 

onde �⃗� é o fluxo de calor em [W/m2], k é a condutividade térmica em [W/mK], T é a 

temperatura em [K], 𝐽 é o fluxo de corrente elétrica [A/m2]. 

O fluxo de corrente elétrica é dado por: 

 

𝐽 = −𝛾∇𝑉 − 𝛾𝛼∇𝑇 (47) 

 

onde V é a tensão elétrica em [V], γ é a condutividade elétrica [A/V.m] . 
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Na equação (46), observa-se que o primeiro termo após o sinal de igualdade é 

referente à transferência de calor regida pela lei de Fourier e o segundo termo é o 

transporte de calor pelo efeito Seebeck. Já na equação (47), o primeiro termo, logo após 

o sinal de igualdade, é referente à condução elétrica regida pela lei de Ohm e o segundo 

termo é a contribuição do efeito Seebeck. 

É possível verificar também o acoplamento existente entre os dois fluxos, onde o 

fluxo de calor é função do gradiente de temperatura e do fluxo de corrente elétrica. E, 

por sua vez, o fluxo de corrente elétrica é função do campo elétrico e também da 

temperatura. Assim, alterações na fluxo de corrente elétrica impactam no fluxo de calor 

e alterações no gradiente de temperatura (ou fluxo de calor) impactam no fluxo de 

corrente elétrica. Estes são os fluxos conjugados descritos pelas relações de Onsager na 

Termodinâmica Irreversível (Adkins, 1983). 

Através do balanço de energia em um volume de controle infinitesimal em regime 

permanente, tem-se: 

 

∇. �⃗� + �̇� = 0 (48) 

 

onde o termo ∇. �⃗� é dado por: 

 

∇. �⃗� = −∇. (𝑘∇𝑇) + α𝐽.��⃗ ∇𝑇 + 𝑇𝐽.∇α + αT∇. 𝐽 (49) 

 

Neste momento, é conveniente relembrar que o princípio da continuidade implica 

em  ∇. 𝐽 = 0, tal que 

 

∇. �⃗� = −∇. (𝑘∇𝑇) + α𝐽.��⃗ ∇𝑇 + 𝑇𝐽.∇α (50) 
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O primeiro termo refere-se ao efeito Fourier, que atua contra o segundo termo, que 

se deve ao efeito Seebeck, enquanto o terceiro está relacionado ao efeito Thomson, os 

dois últimos responsáveis pelo efeito termoelétrico. 

A geração de calor é dada por: 

 

�̇� = 𝐽. 𝜖 (51) 

 

onde 𝜖 é o campo elétrico dado por: 

 

𝜖 = −∇��⃗ 𝑉 =
𝐽
𝛾

+ 𝛼∇𝑇 (52) 

 

Substituindo, as equações  (52) e (50) na (48), tem-se 

 

−∇. (𝑘∇𝑇) + α𝐽.��⃗ ∇𝑇 + 𝑇𝐽.��⃗ ∇α − 𝐽.��⃗ �
𝚥
𝛾

+ 𝛼∇𝑇� = 0 (53) 

 

A equação (53) assume então uma forma mais compacta: 

 

−∇. (𝑘∇𝑇) + 𝑇𝐽.��⃗ ∇α − 𝐽.��⃗ �
𝚥
𝛾
� = 0 (54) 

 

onde  |𝚥|2

𝛾
 é o efeito Joule e o termo 𝑇𝐽.��⃗ ∇α é o trabalho realizado pelo efeito Seebeck.   

Notando que: 

𝑇
𝑑𝛼
𝑑𝑥

= T
𝑑𝛼
𝑑𝑇

𝑑𝑇
𝑑𝑥

 (55) 
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 E lembrando das relações de Kelvin que 𝜏 = 𝑇 𝑑𝛼
𝑑𝑇

,  pode-se simplificar a equação 

(54), obtendo-se 

 

∇. (𝑘∇𝑇) − τ𝐽.��⃗ ∇𝑇 +  
�𝐽�

2

𝛾
= 0 (56) 

 

A equação (56) rege o campo de temperaturas no elemento termoelétrico, onde os 

efeitos Joule (terceiro termo) e Fourier (primeiro termo) atuam contra o efeito Thomson 

(segundo termo). É importante notar que o segundo termo, o efeito Thomson, é 

altamente não linear. Além disso, o fluxo de corrente elétrica também é função do 

gradiente de temperatura. 

Agora, pode-se voltar a atenção novamente à equação (47).  Novamente, aplicando 

o princípio da continuidade,  ∇. 𝐽 = 0.  Desta forma, obtém-se: 

  

∇. (𝛾∇𝑉) + ∇. (𝛼𝛾∇𝑇) = 0 (57) 

 

Para  a situação 2-D, com dz unitário, tem-se finalmente as equações governantes: 

 

𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� − 𝜏 �𝐽𝑥

𝜕𝑇
𝜕𝑥

+ 𝐽𝑦
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� +

�𝐽𝑥2 + 𝐽𝑦2�
𝛾

= 0 

 

(58) 

𝜕
𝜕𝑥

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑦
� +

𝜕
𝜕𝑥

�𝛼𝛾
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛼𝛾
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� = 0 (59) 

 

onde, 
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𝐽𝑥 = −𝛾 �
𝜕𝑉
𝜕𝑥

+ 𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� 

 

(60) 

𝐽𝑦 = −𝛾 �
𝜕𝑉
𝜕𝑦

+ 𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� (61) 

 

 

3.3.2 Condutores Elétricos 
 

 

O fluxo de calor, neste caso, deve-se apenas ao efeito Fourier:  

 

�⃗� = −𝑘∇𝑇 (62) 

 

Para a corrente, tem-se apenas a lei de Ohm: 

 

𝐽 = −𝛾∇𝑉 (63) 

 

O desenvolvimento da equação é muito similar ao apresentado no capítulo 

anterior, exceto que, neste caso, não há efeito termoelétrico, apenas o efeito Joule, tal 

que as equações (58) e (59) para a condição 2-D, com dz unitário, ficam: 

 

𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� +

�𝐽𝑥2 + 𝐽𝑦2�
𝛾

= 0 (64) 

 

𝜕
𝜕𝑥

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑦
� = 0 (65) 
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onde  

𝐽𝑥 = −𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥

 

 

(66) 

𝐽𝑦 = −𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑦

 (67) 

 

 

3.3.3 Isolantes Elétricos 
 

 

Neste caso, não há efeito termoelétrico nem efeito Joule, de modo que a equação 

(56) para a condição 2-D, com dz unitário, fica: 

 

𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� = 0 (68) 

 

Neste caso, assume-se que não há fluxo de elétrons através da parede, não havendo 

também gradiente de potencial elétrico.  

 

 

3.3.4 Transferência de Calor nas Cavidades 
 

 

Os subdomínios 5, 8 e 10 são cavidades retangulares de ar com altura (Ly) 

1,55 mm, base (h)  1,0 mm e profundidade (w) igual a 40 mm. Nestes subdomínios, deve-

se avaliar a ocorrência de convecção natural devido à diferença de temperaturas Th e Tc.   
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Na convecção natural, há movimento do fluido devido às forças de empuxo que 

ocorrem pela presença combinada de um gradiente de densidade no fluido gerado por 

um gradiente de temperatura e uma força gravitacional (Incropera e DeWitt, 1998).   

Considere a Figura 14, onde g é a aceleração da gravidade, as temperaturas Th e Tc 

são as temperaturas na faces quente e fria respectivamente assim (sendo que Th>Tc),  Th’ 

e Tc’ são as temperaturas das superfícies internas da cavidade e θ é o angulo da 

inclinação em relação à horizontal. 

 

 

Figura 14 – Representação esquemática da posição da célula termoelétrica 
 

A temperatura do ar próximo à superfície de Th’ é maior, e, portanto, a densidade é 

menor. Se a diferença de temperaturas exceder um valor crítico, as condições ficam 

instáveis, tal que as forças de empuxo tornam-se capazes de superar as forças viscosas. 

O ar mais leve sobe, resfriando à medida que se aproxima de Tc’.  Tal espaço é 

preenchido pelo ar mais pesado, o qual é aquecido à medida que desce e se aproxima de 

Th’.   

Quando o número de Nusselt (Nu) é conhecido, a taxa de calor transferida através 

da cavidade fechada pode ser determinada através da equação: 
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�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇ℎ − 𝑇𝑐) = 𝑁𝑢 𝑘𝐴𝑠
(𝑇ℎ − 𝑇𝑐)

𝐿𝑦
 (69) 

 

onde As é a área da superfície da cavidade normal ao sentido da transferência de calor, k 

é a condutividade térmica do fluido  e Ly é a altura da cavidade. O Nu é dado por: 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿𝑦
𝑘

 (70) 

 

Nota-se que, para o caso em que Nu=1, o calor é transferido apenas por condução, 

não existindo contribuição significativa da advecção. 

O cálculo do Nusselt é normalmente realizado através de correlações empíricas, 

que dependem da geometria da cavidade e número de Rayleigh, o qual é definido por 

(Incropera e DeWitt, 1998): 

 

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽(𝑇ℎ − 𝑇𝑐)𝐿𝑦2

𝜈2
𝑃𝑟 (71) 

 

onde g é a aceleração da gravidade, β é o coeficiente de expansão volumétrica (para gás 

ideal é igual ao inverso da temperatura), ν é a viscosidade cinemática e Pr é o número de 

Prandtl.  

Todas as propriedades, inclusive β, devem ser avaliadas em: 

  

𝑇� =
(𝑇ℎ + 𝑇𝑐)

2
 (72) 

 

A configuração da cavidade é, basicamente, função da sua posição em relação à 

força gravitacional, como representado na Figura 14. A inclinação θ tem influência 
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significativa nas características de transferência de calor e do escoamento no interior da 

cavidade (Bejan, 2004).  Assim, existem quatro possíveis configurações para tal 

cavidade:  

• Configuração 1: θ=180°.  Neste regime há aquecimento pelo topo e a 

densidade aumenta na direção da ação da força gravitacional. As condições 

são estáveis, não ocorrendo movimento do fluido no interior da cavidade. A 

transferência de calor é, portanto, apenas por condução e Nu=1. 

• Configuração 2: θ=0°. Nesta configuração há aquecimento pela base e 

ocorre conveção a partir de um valor crítico de Rayleigh. Valores tabelados 

de Rayleigh crítico são apresentadas por Rohsenow et al. (1998). Com 

w/L=40 e h/Ly=0,645, tem-se Rac=255,3 para paredes laterais condutoras. 

Para paredes laterais adiabáticas tem-se Rac=2970,1.  

• Configuração 3: θ=90°. Nesta condição, a cavidade está completamente na 

vertical e a conveção ocorre para qualquer diferença de finita de 

temperatura. Entretanto, para pequenos valores de Rayleigh, as velocidades 

são pequenas, contribuindo pouco para a transferência de calor. Neste 

contexto, para fins práticos, é considerado Nu=1 (Rohsenow et al., 1998).  É 

considerado valor pequeno de Rayleigh abaixo de 103 (Incropera e 

DeWitt, 1998) para paredes  laterais adiabáticas. 

• Configuração 4: (0<θ<90°).  Dependendo da inclinação θ, o fluxo na 

cavidade pode ser predominantemente de uma cavidade horizontal (θ=0°) 

ou vertical (θ=90°), e raramente combina características de ambos 

(Rohsenow et al., 1998). Muito embora existam correlações para esta 

situação, no presente trabalho pode-se assumir que esta configuração 

estará entre as configurações 2 e 3.  

  

Como exposto, o valor de Rayleigh informa se há ou não efeitos relevantes de 

convecção livre no interior da cavidade. Para a célula termoelétrica de estudo, em 

Th=50°C e ΔT=80°C, o número de Rayleigh é baixo Ract=34,7, justificando a hipótese de 

Nu=1. 
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Para o escopo deste trabalho, devido aos baixos valores de Rayleigh calculados, 

será considerado condução pura (Nu=1) no interior das cavidade de ar. 

Neste caso, assume-se também que o ar é um excelente isolante elétrico e, 

portanto, não há fluxo de elétrons através da cavidade, não havendo também gradiente 

de potencial elétrico. 

    

 

3.3.5 Condições de Contorno 
 

 

No problema apresentado, tem-se uma fonte de alimentação que fornecerá uma 

diferença de potencial ao módulo termoelétrico.  Esta diferença de potencial é 

igualmente distribuída pelos NP pares termoelétricos que constituem o módulo, de tal 

forma que há um valor finito de uma tensão para cada par, sendo igual à razão da tensão 

de alimentação pela quantidade de pares termoelétricos.  

Além disso, deve-se lembrar que há um isolante elétrico na base e no topo do 

módulo termoelétrico, de maneira que não há gradiente de tensão nesta interface, 

completando assim as quatro condições de contorno necessárias para a tensão elétrica. 

Para a temperatura, tem-se condições de contorno de Dirichlet nas faces superior e 

inferior, e condições de Neumann na simetria lateral, como mostrado na hipótese 5. 

As condições de contorno podem ser melhor visualizadas na Figura 15. 
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Figura 15 – Condições de contorno 
 

Internamente, no domínio, deve-se observar que as cavidades podem ser 

consideradas como isolantes elétricos, de modo que não há corrente elétrica nesta 

região. Como apresentado anteriormente, nesta cavidade há predomínio de condução de 

calor.  

Após o processamento do campo de temperatura e do campo de tensão elétrica,  

pode-se calcular os parâmetros de interesse, tais como o fluxo de calor, o fluxo de 

corrente, a potência consumida e o COP. 
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3.4 PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
 

 

O material constituinte do elemento termoelétrico é o Bi2Te3, cujas  propriedades 

termofísicas dependem significativamente da temperatura. É comum na literatura que 

as propriedades sejam aproximadas através de uma função polinomial de até a 3° ordem 

(Rowe, 2005; Pérez-Aparício et al., 2012). 

No presente trabalho foram gerados polinômios com base em dados experimentais 

apresentados em Rowe (1995). Assim, a resistividade elétrica (ρ) a condutividade 

térmica (k) e o coeficiente Seebeck (α) são calculados através dos seguinte polinômios, 

onde T é expressa em [K]: 

 

ρ = 2,3935. 10−11𝑇2 + 2,9771. 10−8𝑇 − 8,959. 107 (73) 

𝑘 = 3,682. 10−5𝑇2 − 2,372. 10−2𝑇 + 5,388 (74) 

α = −8,5952. 10−10𝑇2 + 8,0546. 10−7𝑇 + 4,329. 10−5 (75) 

 

A resisitividade é obtida em [Vm/A], condutividade térmica em [W/mK] e o 

coeficiente Seebeck em [V/K]. O efeito Thomson é calculado utilizando a equação (24). 

Assim, o coeficiente Thomson para um material termoelétrico tipo p é calculado por:  

  

𝜏 = 2(−8,5952. 10−10)𝑇2 + 8,0546. 10−7𝑇 (76) 

 

Para um material do tipo n assume-se que Seebeck e Thomson possuem o mesmo 

valor do material tipo p, porém com sinal negativo. No escopo do presente trabalho é 

considerado que os efeitos Thomson e Seebeck ocorrem apenas nos materiais 

termoelétricos, sendo nulo nos demais materiais constituintes da célula. 
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Por fim, as propriedades utilizadas nos demais materiais são apresentadas na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 6 – Propriedades temofísicas a 300K 

Material 
Condutividade Térmica (k) 

�
𝑊
𝑚𝐾

� 

Condutividade Elétrica (γ) 

�
𝐴
𝑉𝑚

� 

Referência 

Cobre 401 5,96. 107 Lide (2003) 

Óxido de Alumínio 30 - Nanum (2014) 

Ar 0,0026 - Bejan (2006) 
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4 MÉTODO DE SOLUÇÃO 
 

 

No capitulo anterior foi apresentado o modelo matemático desenvolvido para o 

par termoelétrico. Neste capítulo serão abordados o método de solução empregado, a 

discretização das equações e a implementação do código computacional. 

 

 

4.1 O MEÉ TODO DOS VOLUMES FINITOS 
 

 

No presente trabalho, o método de volumes finitos (MVF) foi empregado para 

resolver as equações diferenciais parciais que governam o problema. O MVF se baseia na 

integração das equações diferenciais, válidas para um ponto material, ao longo de 

pequenos volumes de controle não sobrepostos, de modo que as grandezas de interesse 

sejam conservadas em cada volume do domínio discretizado, respeitando os princípios 

fundamentais de conservação da massa, da energia e da quantidade de movimento. O 

centróide de cada volume de controle corresponde a um ponto nodal do domínio 

discretizado.  

É apresentada a seguir uma formulação baseada no MVF para o problema difusivo 

genérico bidimensional. Maiores detalhes quanto ao MVF podem ser encontrados em 

Patankar (1980), cuja abordagem foi adotada no presente trabalho. 

A equação de transporte advectivo-difusivo de uma grandeza escalar genérica φ  

pode ser escrita da seguinte forma (Patankar, 1980): 

 

𝜕(𝜌𝜙)
𝜕𝑡

+ ∇. �𝜌𝑉�⃗ 𝜙� = ∇. (Г∇𝜙) + Sφ (77) 
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onde Г é  o coeficiente genérico de difusividade e Sφ é o termo fonte. 

Entretanto, para o presente trabalho, os termos que seriam equivalentes à 

advecção (segundo termo da equação (54)) serão incorporados ao termo fonte, tal que a 

equação (77) assume a seguinte forma em regime permanente: 

 

∇. (Г∇𝜙) + Sφ = 0 (78) 

 

 Esta equação é utilizada como ponto inicial para os procedimentos 

computacionais no MVF. O próximo passo é a integração da equação (78) em cada 

volume de controle do domínio discretizado. Aplicando o teorema de divergência, tem-

se: 

 

� 𝑛� . (Г∇𝜙)𝑑𝐴
𝐴

+ � Sφ𝑑∀
𝑉

= 0 (79) 

 

Aplicando esta equação ao volume de controle bidimensional mostrado na Figura 

16, tem-se: 

 

�
�Г 𝑑𝜙

𝑑𝑥
�
𝑒
− �Г 𝑑𝜙

𝑑𝑥
�
𝑤

∆𝑥
� ∆𝑥∆𝑦 + �

�Г 𝑑𝜙
𝑑𝑦
�
𝑛
− �Г 𝑑𝜙

𝑑𝑦
�
𝑠

∆𝑦
�∆𝑥∆𝑦 = Sφ∆𝑥∆𝑦 (80) 
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Figura 16 – Volume de controle bidimensional 
 

 Utilizando a função de interpolação de diferenças centrais (CDS – Central 

Differencing Scheme) para uma malha não uniforme, obtém-se: 

 

𝐴𝑝𝜙𝑃 = 𝐴𝑒𝜙𝐸 + 𝐴𝑤𝜙𝑊 + 𝐴𝑛𝜙𝑁 + 𝐴𝑠𝜙𝑆 + 𝐵 (81) 

 

onde: 

𝐴𝑝 = 𝐴𝑒 + 𝐴𝑤 + 𝐴𝑛 + 𝐴𝑠 + Sφ∆𝑥∆𝑦 

𝐴𝑒 = Г𝜙
∆𝑦
𝛿𝑥𝑒

 

𝐴𝑤 = Г𝜙
∆𝑦
𝛿𝑥𝑤

 

𝐴𝑛 = Г𝜙
∆𝑥
𝛿𝑦𝑛

 

𝐴𝑠 = Г𝜙
∆𝑥
𝛿𝑦𝑠

 

𝐵 = 𝑆𝐶
𝜙∆𝑥∆𝑦 

(82) 
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Nesta equação, os termos fonte foram linearizados 𝑆𝑃
𝜙 = 𝑆𝐶

𝜙 + 𝑆𝑃
𝜙𝜙𝑃.  

De acordo com o MVF, as propriedades nas faces dos volumes devem ser 

interpoladas. A aproximação numérica de uma equação diferencial parcial linear dá 

origem a um sistema de equações cuja matriz tem coeficientes constantes. Quando o 

problema é não linear, a discretização dá origem a um sistema linear de equações, cujos 

coeficientes dependem da variável resposta, os quais devem ser atualizados ao longo das 

do processo iterativo de solução por substituições sucessivas (Patankar, 1980). 

 

 

4.2 DISCRETIZAÇAÃ O DAS EQUAÇOÃ ES GOVERNANTES 
 

 

4.2.1 Domı́nio Discretizado 
 

 

A discretização empregada faz uso de uma malha cartesiana não-uniforme, com 

arranjo co-localizado. Na discretização do domínio, optou-se por definir a posição das 

fronteiras e em seguida posicionar pontos no centróide do volume de controle formado. 

A malha não-uniforme foi gerada algebricamente a partir da seguinte equação 

proposta por Wood (1996): 

 

𝛿 =
𝛿∗(𝑟 + 1) − (𝑟 − 1)

2(𝛿∗ + 1)
;  𝛿∗ = �

𝑟 + 1
𝑟 − 1

�
2𝑚−𝑀−1
𝑀−1

 (83) 

 

onde δ  indica a posição da face do volume, m o índice do volume, M o número de 

volumes ao longo da direção coordenada e r é um fator de concentração da malha.  
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Para ilustrar a aplicação deste método de discretização do domínio é apresentada, 

na Figura 17 (numeração dos subdomínios conforme Tabela 5), um exemplo de malha 

aplicada ao módulo termoelétrico TELLUREX C1-1.4-127-1.14, com um total de 3120 

volumes de controle e fator de concentração 1,9. 

 

Figura 17 – Exemplo de malha computacional não-uniforme gerada para o par termoelétrico 
 

 

4.2.2 Discretização da Equação de Energia 
 

 

Observando a equação (58) é possível compará-la, de forma macroscópica, com a 

equação (77) de transporte advectivo-difusivo, onde o coeficiente Thomson τ seria 
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equivalente à ρ e 𝐽  equivalente à 𝑉�⃗  (velocidade). Assim, a aplicação do MVF na solução 

do modelo matemático proposto no capítulo 3 é direta.  

No entanto, face às não-linearidades oriundas da dependência das propriedades 

termofísicas com T, e dos fluxos conjugados, i.e. presença de V (tensão elétrica) no termo 

fonte da equação para T e presença de T no termo fonte da equação para V (tensão 

elétrica), um método de solução alternativo ao MVF tradicional (equação (82)) foi 

empregado.  

Neste trabalho os termos de Thomson e Joule foram posicionados no termo fonte 

da equação da energia, de forma que a equação (58) assume a seguinte configuração 

explícita: 

 

−∇. (𝑘∇𝑇) = ST (84) 

 

onde ST é dado por: 

 

ST =  
�𝐽�

2

𝛾
− τ𝐽.��⃗ ∇𝑇 (85) 

 

Os detalhes da discretização desta equação são apresentados no APÊNDICE C. 

Como resultado, obtém-se a seguinte equação algébrica: 

 

𝐴𝑃𝑇𝑇𝑃 = 𝐴𝑒𝑇𝑇𝐸 + 𝐴𝑤𝑇 𝑇𝑊 + 𝐴𝑛𝑇𝑇𝑁 + 𝐴𝑠𝑇𝑇𝑆 + 𝐵𝑇 (86) 

 

onde 

 

𝐴𝑃𝑇 = 𝐴𝑒𝑇 + 𝐴𝑤𝑇 + 𝐴𝑛𝑇 + 𝐴𝑠𝑇 (87) 
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𝐴𝑒𝑇 =
𝑘𝑒∆𝑦
𝛿𝑥𝑒

 

𝐴𝑤𝑇 =
𝑘𝑤∆𝑦
𝛿𝑥𝑤

 

𝐴𝑛𝑇 =
𝑘𝑛∆𝑥
𝛿𝑦𝑛

 

𝐴𝑠𝑇 =
𝑘𝑠∆𝑥
𝛿𝑦𝑆

 

𝐵𝑇 =
|𝐽|2

𝛾
∆∀ − 𝜏𝑃�𝐽𝑥(𝑇𝑒∗ − 𝑇𝑤∗)∆𝑦 + 𝐽𝑦(𝑇𝑛∗ − 𝑇𝑠∗)∆𝑥� 

 

onde [*] indica valores de temperatura obtidos da iteração imediatamente anterior. Os 

cálculos das das densidades de corrente elétrica, J, Jx e Jy, e das temperaturas nas 

fronteiras serão apresentados nas seções 4.2.4 e 4.3.2, respectivamente.  

Vale lembrar que esta discretização é válida para os elementos termoelétricos. 

Para o condutores de cobre, considera-se o coeficiente Thomson nulo, de modo que o 

termo fonte carrega apenas o efeito Joule: 

 

𝐵𝑇 =
|𝐽|2

𝛾
∆∀ (88) 

 

Para os subdomínios onde não ocorre condução elétrica, tal termo fonte é nulo. 

 

 

4.2.3 Discretização da Equação do Campo de Tensão 
 

 

A discretização da equação do campo de tensão elétrica, apresentada em detalhes 

no APÊNDICE D, dado pela equação (59), resulta em: 
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𝐴𝑃𝑉𝑉𝑃 = 𝐴𝑒𝑉𝑉𝐸 + 𝐴𝑤𝑉 𝑉𝑊 + 𝐴𝑛𝑉𝑉𝑁 + 𝐴𝑠𝑉𝑉𝑆 + 𝐵𝑉 (89) 

 

onde 

 

𝐴𝑒𝑉 =
𝛾𝑒∆𝑦
𝛿𝑥𝑒

 

𝐴𝑤𝑉 =
𝛾𝑤∆𝑦
𝛿𝑥𝑤

 

𝐴𝑛𝑉 =
𝛾𝑛∆𝑥
𝛿𝑦𝑛

 

𝐴𝑠𝑉 =
𝛾𝑠∆𝑥
𝛿𝑦𝑆

 

𝐴𝑃𝑉 = 𝐴𝑒𝑉 + 𝐴𝑤𝑉 + 𝐴𝑛𝑉 + 𝐴𝑠𝑉 

(90) 

 

Obtém-se, então 

 

𝐵𝑉 = 𝛼𝑒𝐴𝑒𝑉𝑇𝐸 + 𝛼𝑤𝐴𝑤𝑉 𝑇𝑊 + 𝛼𝑛𝐴𝑛𝑉𝑇𝑁 + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑉𝑇𝑆 − 𝛼𝑃𝐴𝑁𝑏𝑉 𝑇𝑃 (91) 

 

onde 

 

𝐴𝑁𝑏𝑉 = 𝛼𝑒𝐴𝑒𝑉 + 𝛼𝑤𝐴𝑤𝑉 + 𝛼𝑛𝐴𝑛𝑉 + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑉 (92) 

e α é o coeficiente Seebeck na face do volume de controle. 

Deve-se lembrar que o termo fonte é não nulo apenas para o elemento 

termoelétrico. 
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4.2.4 Cálculo do Fluxo de Corrente Elétrica 
 

 

Para o fenômeno termoelétrico, há a influência do efeito Seebeck sobre a 

corrente, então, uma vez conhecidos os campos de temperatura e de tensão elétrica,  o 

fluxo de corrente elétrica é calculado diretamente, através da equação (47) , tal que: 

 

𝐽𝑛 = −�
𝛾

 𝛿𝑦
�
𝑛

[(𝑉𝑁 −  𝑉𝑃) + 𝛼𝑛(𝑇𝑁 −  𝑇𝑃)] 

𝐽𝑠 = −�
𝛾

 𝛿𝑦
�
𝑠

[(𝑉𝑃 −  𝑉𝑆) + 𝛼𝑠(𝑇𝑃 −  𝑇𝑆)] 

𝐽𝑒 = −�
𝛾

 𝛿𝑥
�
𝑒

[(𝑉𝐸 −  𝑉𝑃) + 𝛼𝑒(𝑇𝐸 −  𝑇𝑃)] 

𝐽𝑤 = −�
𝛾

 𝛿𝑥
�
𝑤

[(𝑉𝑃 −  𝑉𝑊) + 𝛼𝑤(𝑇𝑃 −  𝑇𝑊)] 

(93) 

 

Os fluxo de corrente elétrica Jx e Jy que atravessam o volume de controle são 

aproximados através da média ponderada, tal que: 

 

𝐽𝑦 =
𝐽𝑛𝛿𝑦𝑛 + 𝐽𝑠𝛿𝑦𝑠
𝛿𝑦𝑛 + 𝛿𝑦𝑠

 

𝐽𝑥 =
𝐽𝑒𝛿𝑥𝑒 + 𝐽𝑤𝛿𝑥𝑤
𝛿𝑥𝑒 + 𝛿𝑥𝑤

 

(94) 

 

Nos demais condutores de cobre, o coeficiente Seebeck é considerado nulo e, 

portanto, os fluxo de corrente elétrica é dada por: 

 

𝐽𝑛 = −�
𝛾

 𝛿𝑦
�
𝑛

[(𝑉𝑁 −  𝑉𝑃)] (95) 

 



80 

 

𝐽𝑠 = −�
𝛾

 𝛿𝑦
�
𝑠

[(𝑉𝑃 −  𝑉𝑆)] 

𝐽𝑒 = −�
𝛾

 𝛿𝑥
�
𝑒

[(𝑉𝐸 −  𝑉𝑃)] 

𝐽𝑤 = −�
𝛾

 𝛿𝑥
�
𝑤

[(𝑉𝑃 −  𝑉𝑊)] 

 

O módulo do fluxo de corrente elétrica é calculado da seguinte forma: 

 

𝐽 = �𝐽𝑥2 + 𝐽𝑦2 (96) 

 

 

4.2.5 Método de Solução do Sistema de Equações 
 

 

A solução do sistema de equações lineares foi realizada através do método TDMA 

aplicado linha-a-linha, que fornece uma solução direta para uma matriz tri-diagonal 

típica de problemas 1-D. Para problemas 2-D a matriz é penta-diagonal, de modo que o o 

método torna-se iterativo. O algoritmo completo do método está descrito no APÊNDICE 

E . 

No presente trabalho, o TDMA foi implementado da seguinte forma: 

1. Há varredura no sentido sul-norte (j) à medida que as colunas (i) avançam 

de oeste para leste.  

2. Em seguida, a verredura ocorre no mesmo sentido, porém as colunas 

avançam no sentido leste-oeste.  

3. A varredura prossegue então no sentido oeste-leste à medida que as linhas 

avançam do sul para o norte.  

 



81 

 
4. Finalmente, a varredura continua no mesmos sentido oeste-leste, mas as 

linhas avançam no sentido norte-sul.  

 

 

4.3 TRATAMENTO DAS PROPRIEDADES NAS FACES DOS VOLUMES DE 

CONTROLE 
 

 

4.3.1 Cálculo das Propriedades nas Fronteiras 
 

 

Como se pode observar, as equações discretizadas demandam valores de 

condutividade térmica (k), condutividade elétrica (γ), coeficiente Seebeck (α) e 

coeficiente Thomson (τ) nas respectivas fronteiras leste (e), oeste (w) norte (n) e sul (s) 

do volume de controle. Tais valores não são uniformes em todo o domínio. 

Não uniformidades nas propriedades podem surgir da dependência com T e 

também da existência de interface entre materiais diferentes (Patankar, 1980). Ambas 

situações são observadas no presente trabalho. 

Considere o volume de controle como o apresentado na Figura 16. A condutividade 

na interface leste, por exemplo, é aproximada utilizando-se da seguinte equação: 

 

Г𝑒 =
Г𝑃Г𝐸

(1 − 𝑓𝑒)Г𝐸 + 𝑓𝑒Г𝑃
 (97) 

 

onde Г𝑝 e Г𝐸  são as condutividades (térmica ou elétrica) dos pontos nodais. E 𝑓𝑒 é dado 

por: 
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𝑓𝑒 =
∆𝑥𝐸
2
𝛿𝑥𝑒

 (98) 

 

onde ΔxE é a largura do volume de controle vizinho a leste. 

Muito embora tal abordagem tenha um forte apelo físico, ela não leva em 

consideração o acoplamento existente com o efeito termoelétrico. No escopo do 

presente trabalho, o impacto do fluxo conjugado no cálculo das propriedades 

termofísicas foi considerado insignificante para os resultados globais. 

 

 

4.3.2 Cálculo da Temperatura nas Fronteiras 
 

 

Considere a fronteira leste, do volume de controle unidimensional apresentado na 

Figura 18, onde qP e qE devem ser iguais.   
 

∆y 

∆x 

δxe 

P 
E 

s 
e P 

qP qE 

 

Figura 18 – Continuidade do fluxo de calor nas faces do volume de controle 
 

Assim, é possível fazer a seguinte aproximação: 
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𝑞𝑃 = −𝑘𝑃
𝑇𝑒 − 𝑇𝑃

𝛥𝑥𝑃
2

+ (𝛼𝑇𝐽)𝑃 (99) 

 

e 

 

𝑞𝐸 = −𝑘𝐸
𝑇𝐸 − 𝑇𝑒

𝛥𝑥𝐸
2

+ (𝛼𝑇𝐽)𝐸 (100) 

 

Logo, 

 

𝑇𝑒 =

2𝑘𝑃
𝛥𝑥𝑃

𝑇𝑃 + 2𝑘𝐸
𝛥𝑥𝐸

𝑇𝐸
2𝑘𝑃
𝛥𝑥𝑃

+ 2𝑘𝐸
𝛥𝑥𝐸

+
(𝛼𝑇𝐽)𝐸 − (𝛼𝑇𝐽)𝑃

2𝑘𝑃
𝛥𝑥𝑃

+ 2𝑘𝐸
𝛥𝑥𝐸

 (101) 

  

onde primeiro termo, referente ao efeito da difusão, pode ser aproximado através da 

média ponderada (Versteeg e Mallasekera, 1995) e o segundo termo é a influência do 

efeito Seebeck. Portanto: 

 

𝑇𝑒 =  𝑓𝑒𝑇𝑃 + (1 − 𝑓𝑒)𝑇𝐸 +
(𝛼𝑇𝐽)𝐸 − (𝛼𝑇𝐽)𝑃

2𝑘𝑃
𝛥𝑥𝑃

+ 2𝑘𝐸
𝛥𝑥𝐸

 (102) 

 

Observe que tal equação é válida para os volumes de controle do elemento 

termoelétrico, na interface entre o elemento termoelétrico e o condutor de cobre e para 

condutor de cobre apenas, pois nestes dois últimos casos o coeficiente Seebeck dos 

volumes de controle pertencentes ao cobre é nulo. 
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4.3.3 Cálculo da Tensão Elétrica na Fronteiras 
 

 

Considere a fronteira leste do volume de controle apresentado na Figura 19. 

 

∆y 

∆x 

δxe 

P 
E 

s 
e P 

JP JE 

 

Figura 19 – Continuidade do fluxo de corrente nas faces do volume de controle 
 

De forma análoga ao cálculo da temperatura na fronteira, tem-se que: 

 

𝑉𝑒 =   𝑓𝑒 𝑉𝑃 + (1 − 𝑓𝑒) 𝑉𝐸 +
𝛼𝐸(𝑇𝑃 −  𝑇𝑒) − 𝛼𝑃(𝑇𝑒 −  𝑇𝑃)

𝛾𝑃
 ∆𝑥𝑃2

+ 𝛾𝐸
 ∆𝑥𝐸2

 (103) 

 

 

 

 

4.4 CAÉ LCULO DOS PARAÔ METROS DE POÉ S PROCESSAMENTO 
 

 

O principais parâmetros de pós processamento, são: 

• Fluxo de calor no domínio 

• Calor absorvido na face fria 

• Calor rejeitado na face quente 
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• Corrente consumida 

• Potência consumida 

• COP 

 

O fluxo de calor em [W/m2] é calculado diretamente nas faces de cada volume de 

controle utilizando as seguintes equações: 

 

𝑞𝑒 = −𝑘𝑒
𝑇𝐸 − 𝑇𝑃
𝛿𝑥𝑒

+ (𝛼𝑇𝐽)𝑒 

𝑞𝑤 = −𝑘𝑤
𝑇𝑃 − 𝑇𝑊
𝛿𝑥𝑤

+ (𝛼𝑇𝐽)𝑤 

𝑞𝑛 = −𝑘𝑛
𝑇𝑁 − 𝑇𝑃
𝛿𝑦𝑛

+ (𝛼𝑇𝐽)𝑛 

𝑞𝑠 = −𝑘𝑠
𝑇𝑃 − 𝑇𝑆
𝛿𝑦𝑆

+ (𝛼𝑇𝐽)𝑠 

(104) 

 

Observe que tais equações são válidas para todo o domínio, mesmo para onde não 

há efeito termoelétrico.  Neste caso o coeficiente Seebeck é zero e tem-se apenas 

condução pura. 

O cálculo da taxa de calor absorvida, que é a capacidade de refrigeração, é feito 

pela seguinte equação: 

 

𝑄�̇� = 𝑁𝑝�[𝑞𝑛.𝐴𝑥]𝑖

𝑁𝑋

𝑖=1

 (105) 

 

onde  NP é a quantidade de pares termoelétricos e Ax é a área do volume de controle i 

normal ao fluxo de calor 𝑞𝑛. Tais valores são coletados diretamente na face fria em j=NY. 

De forma análoga, o calor rejeitado na face quente (j=1)  é dado por: 
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𝑄ℎ̇ = 𝑁𝑝�[𝑞𝑠.𝐴𝑥]𝑖

𝑁𝑋

𝑖=1

 (106) 

 

A corrente consumida é calculada diretamente na superfície de cobre onde é 

calculada a tensão de saída (Vout):  

 

𝐼 = � �𝐽𝑤.𝐴𝑦�𝑗

𝑗𝑓(2)

𝑗=𝑗0(2)

 (107) 

 

onde jf e j0 indicam o volume de controle inicial e final respectivamente do componente 

2 (condutor de cobre), Jw é o fluxo de corrente elétrica na direção oeste normal à área do 

respectivo volume de controle Ay.  

A potência consumida é calculada diretamente utilizando a corrente obtida na 

equação (107) e a diferença de potencial elétrico prescrito: 

 

�̇� = 𝐼(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) (108) 

 

Finalmente o coeficiente de performance de refrigeração, o COP, é calculado pela 

sua definição: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄�̇�
�̇�

 (109) 
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4.5 ALGORITMO 
 

 

1. Dados de entrada:  

a. Físicos e geométricos: dimensões da geometria, quantidade de 

volumes de controle em cada subdomínio, propriedades físicas dos 

materiais (condutividades térmica e e elétrica, coeficiente Seebeck)   

b. Condições de contorno: temperatura na face quente, diferença de 

temperatura entre as faces, diferença de potencial elétrico.  

c. Numéricos: critério de parada do método de solução do sistema de 

equações, fator de concentração de malha, critério de parada da 

iteração principal. 

2. Discretização do domínio: geração da malha computacional como descrito 

na seção 4.2.1. 

3. Estimativa das condições iniciais: 

a. Campo de temperatura inicial: a temperatura inicial em cada 

volume de controle é estimada como sendo a média entre as Tc e Th. 

b. Campo de tensão elétrica inicial: o campo de tensão inicial em cada 

volume de controle é estimado como sendo a média entre as Vin e 

Vout.  

4. Cálculo das propriedades dos materiais em cada volume de controle e em 

suas fronteiras como descrito nas secções 0 e 4.3.1. 

5. Cálculo do campo de tensão elétrica: 

a. Cálculo dos coeficientes do sistema de equações conforme seção 

4.2.3. 

b. Solução do sistema de equações conforme seção 4.2.5. 

c. Cálculo da tensão elétrica nas fronteiras, conforme seção 4.3.3. 
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6. Cálculo da distribuição do fluxo de corrente elétrica como descrito no 

secção 4.2.4. 

7. Cálculo do campo de temperaturas: 

a. Cálculo dos coeficientes do sistema de equações conforme seção 

4.2.2 

b. Solução do sistema de equações conforme seção 4.2.5. 

8. Cálculo das temperaturas nas fronteiras, conforme seção 4.3.3. 

9. Verificar critério de parada. Em caso negativo retornar ao passo 4 até a 

convergência. 

10. Cálculo de variáveis secundárias: corrente elétrica, capacidade de 

refrigeração, potência consumida, COP. 

 

 

4.6 CRITEÉ RIOS DE CONVERGEÔ NCIA 
 

 

O critério de parada para o processo de solução dos sistemas de equações é 

utilizado no cálculo do campo de tensão e elétricas (passo 5-b) e do campo de 

temperaturas (passo 8-b), aqui representados genericamente por ϕ. Como critério de 

convergência é utilizado o cálculo da soma dos resíduos normalizados, dado por: 

 

𝜀1 = 𝐿𝑜𝑔10 �𝑎𝑏𝑠 ���
�𝜙𝑁

𝑡 𝐴𝑛𝑡 +𝜙𝑆
𝑡𝐴𝑠𝑡 +𝜙𝐸

𝑡 𝐴𝑒𝑡 +𝜙𝑊
𝑡 𝐴𝑤𝑡 � − 𝜙𝑃

𝑡 𝐴𝑃𝑡

𝜙𝑃
𝑡 𝐴𝑃𝑡

�
𝑁

𝑡=1

�� (110) 

 

onde t é o índice do volume de controle e N é o volume de controle final do domínio. Tal 

valor é então comparado com critério estabelecido, que, no presente estudo, foi 

estabelecido como sendo -12. 
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Para o ciclo principal, compreendido entre os passos 4 a 11, o critério adotado foi: 

 

𝜀2 = 𝐿𝑜𝑔10 �𝑚𝑎𝑥 �𝑎𝑏𝑠 �
𝜙𝑡𝑖𝑡 − 𝜙𝑡𝑖𝑡−1

𝜙𝑡𝑖𝑡
��� (111) 

 

onde it é a iteração.  Tal valor também é comparado com o critério estabelecido, que no 

presente estudo foi definido como sendo -12. 

 

 

4.7 VERIFICAÇOÃ ES PRELIMINARES  
 

 

Antes de prosseguir o estudo da célula termoelétrica, é conveniente apresentar 

algumas verificações preliminares, de forma a garantir o correto funcionamento do 

código numérico. Inicialmente foi verificado a quantidade de volumes de controle 

necessários para obter uma solução confiável. 

  

 

4.7.1 Verificação do Impacto da Malha 
 

 

O grau de refino da malha consiste em determinar a quantidade mínima de 

volumes de controle necessários para garantir uma solução confiável. 

Para tanto, foram feitas três simulações avaliando diferentes quantidades de 

volumes de controle discretos. Tais simulaçoes foram realizadas em Th=323,15K, ΔT=0K 

e ΔV=16V. As malhas avaliadas são apresentadas nas Figuras 20 a 22. 
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Figura 20 – Representação esquemática da malha A (910 volumes de controle) 

 

Figura 21 – Representação esquemática da malha B (3120 volumes de controle) 
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Figura 22 – Representação esquemática da malha C (8360 volumes de controle) 
 

Na Tabela 7 é apresentado os resultados das simulações realizadas. 

  

Tabela 7 – Impacto da malha sobre Qc, I e COP 
Quantidade de Volumes 

de Controle 910 3120 8360 

Qc -[W] 88,10 81,74 81,52 

I -[A] 9,25 8,65 8,65 

COP 0,635 0,630 0,629 

 

A variação da corrente elétrica com o aumento de volumes de controle é 

apresentada na Figura 23. Claramente, há uma mudança significativa nos resultados 

obtidos na malha B em relação à malha A. Entretanto, não há alteração no resultado da 

corrente elétrica para malhas com  quantidade de volumes de controle maiores que os 

da malha B.  

A influência do tamanho da malha sobre a capacidade de refrigeração pode ser 

visualizada através da Figura 24.  Novamente, há uma alteração significativa entre os 

resultados obtidos entre as malhas A e B. Por outro lado, a capacidade de refrigeração 
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reduz apenas 0,3% entre as malhas B e C.  Trata-se de uma alteração muito pequena 

quando comparada  com o aumento na quantidade de volumes de controle entre as duas 

malhas. 

 

 

Figura 23 – Corrente elétrica x Número de volumes de controle 
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Figura 24 – Capacidade de refrigeração x Número de volumes de controle 
 

Assim, a malha que apresentou a melhor relação custo/benefício foi a malha B, a 

qual é utilizada na continuidade do estudo. 

 

 

4.7.2 Implementação do Código 
 

 

A implementação do código foi realizada passo-a-passo, considerando-se 

inicialmente apenas o efeito Fourier, seguido dos efeitos Fourier e Joule combinados e, 

por fim, os efeitos Thomson, Fourier e Joule ocorrendo simultâneamente no par 

termoelétrico. Para cada caso, verificou-se a robustez do código quanto a conservação da 

energia e da corrente elétrica.  

As simulações foram realizadas com Th=323,15K e as seguintes variáveis foram 

calculadas: 
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• Potência Global: 

�̇� = 𝐼𝑑𝑉 (112) 

 

• Soma da potência local: é a soma da potência consumida por cada volume 

de controle calculado pelo produto da corrente com a diferença de potencial 

elétrico em cada uma das direções x e y. 

 

��̇� = ���𝐼(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)�𝑥 + �𝐼(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)�𝑦�𝑖

𝑁𝑇

𝑖=1

 (113) 

 

• Potência dissipada pelo efeito Joule e Thomson: é a soma em cada volume 

de controle do efeito Joule dado pela equação abaixo, onde Gte é a influência 

do efeito termoelétrico (ver equação (52)). 

 

��̇�𝐺 = ���
𝐽𝑡2

𝛾
+ 𝐺𝑡𝑒� 𝑑∀�

𝑖

𝑁𝑇

𝑖=1

 (114) 

 

e Gte é calculado em cada volume de controle através da seguinte equação:  

 

𝐺𝑡𝑒 = 𝛼 �
𝐽𝑥(𝑇𝑒 − 𝑇𝑤)

𝛥𝑥
+
𝐽𝑦(𝑇𝑛 − 𝑇𝑠)

𝛥𝑦
�   (115) 

  

 São então comparados estes valores para se observar se o código respeita a leis de 

conservação de energia:  
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• Balanço de energia é o valor máximo calculado em todos os volumes de 

controle: 

 

∆𝐸 = 100
∑ �(𝑄𝑒−𝑄𝑤)+(𝑄𝑛−𝑄𝑠)−�̇�

𝑄+�̇�
�
𝑖

𝑁𝑇
𝑖=1

𝑁𝑇
 (116) 

 

 

• Balanço de corrente elétrica: 

 

∆𝐼 = 100
∑ �𝐴𝑦

(𝐽𝑒−𝐽𝑤)+𝐴𝑥(𝐽𝑛−𝐽𝑠)

𝐽𝑡𝑜𝑡
�
𝑖

𝑁𝑇
𝑖=1

𝑁𝑇
 (117) 

 

 

Os resultados para diversos casos de estudo são apresentados na Tabela 8, onde [*] 

indica que a condutividade térmica em cada componente é igual em todos os 

subdomínios. Nestes casos, k=30 W/mK.   

No caso 1 não há acoplamento com o efeito termoelétrico e o efeito Joule não é 

considerado. Assim, os fluxos de calor e de corrente elétrica são tratados de forma 

independente. Porém, a condutividade elétrica dos elementos termoelétricos é calculada 

em função da temperatura média entre os dois reservatórios térmicos. Aqui, os 

desbalanços de energia e corrente são pequenos, da ordem de 10-11 % e 10-5 %, 

respectivamente. Na Figura 25 é apresentado o campo de temperaturas e, como era 

esperado, observa-se um perfil linear.  

No caso 2 é adicionado o efeito Joule com ΔT=0K. Novamente, os desbalanços de 

energia e corrente são pequenos, da ordem de 10-9 % e 10-5 %, respectivamente. 

Observa-se que a corrente é reduzida, o que se deve ao fato de que a condutividade 

elétrica dos elementos termoelétricos é calculada em função da temperatura média 

entre os reservatórios térmicos, a qual, neste caso, é maior que no caso 1. Na Figura 26 é 
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possível observar que o efeito Joule produz o pico de temperatura no meio do elemento 

termoelétrico.  

 

Tabela 8 – Resultados da implementação passo-a-passo do código 

Parâmetro Unidades 
Casos 

1 2 3 4 

ΔT K 30 0 0 0 

Efeito Termoelétrico - Não Não Não Sim 

Efeito Joule - Não Sim Sim Sim 

k [*] - = = ≠ ≠ 

Propriedades  Г = Г(T) - Não Não Não Sim 

ΔV V 16,00 16,00 16,00 16,00 

I A - 9,558 9,558 8,646 

�̇� W - 152,922 152,922 138,342 

 ∑�̇� W - 152,799 152,799 138,105 

 ∑ �̇�𝐺  W - 152,920 152,920 138,216 

�̇�ℎ − �̇�𝑐  W 0,000 152,920 152,920 138,254 

 ∆𝐸 % 1,84.10-11 8,73.10-11 2,30.10-10 8,61.10-3 

 ∆𝐼 % 3,57.10-6 3,57.10-6 3,57.10-6 3,57.10-6 

 

O caso 3 é igual ao caso 2, mas com a condutividade térmica variando de um 

subdomínio para outro. Neste caso, é importante notar nas Figuras 25b a 27b que o 

perfil de temperatura é alterado em função dos diferentes materiais constituintes. 

Finalmente, no caso 4, as propriedades do material variam com a temperatura. Há 

novamente uma redução na corrente elétrica e o desbalanço de energia é maior.  É 

possível observar no campo de temperatura e no perfil de temperatura (Figura 28)  que 

a temperatura máxima é 349,7K e que o efeito termoelétrico produziu ΔT=11K.   

Concluiu-se, portanto, que os desbalanços de energia ocorrem ao se adicionar o 

efeito termoelétrico, o que, possivelmente, está relacionado com as não-linearidades 

inerentes ao problema. 
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(a) Campo de temperatura 

 

(b) Perfil de temperatura na secção A-A 

Figura 25 – Resultado da implementação passo-a-passo do código – caso 1  
  

A 

A 
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(a) Campo de temperatura 

 

(b) Perfil de temperatura na secção A-A 

Figura 26 – Resultado da implementação passo-a-passo do código – caso 2 
 

A 

A 
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(a) Campo de temperatura 

 

(b) Perfil de temperatura na secção A-A 

Figura 27 – Resultado da implementação passo-a-passo do código – caso 3 

A 

A 
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(a) Campo de temperatura 

 

(b) Perfil de temperatura na secção A-A 

Figura 28 – Resultado da implementação passo-a-passo do código – caso 4 
 

A 

A 
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Por fim, na Figura 29 é possível comparar os perfis de temperatura para os casos 3 

e 4.  Os pontos A e B indicam as temperaturas nas extremidades do elemento 

termoelétrico para o caso 3, onde há apenas o efeito Joule. Nota-se que ambos os pontos 

estão à mesma temperatura. Ao adicionar o efeito termoelétrico, o perfil de temperatura 

é alterado, de forma que as temperaturas nas extremidades do elemento termoelétrico 

são deslocados para os pontos A’ e B’, gerando um ΔT.  

 

 

Figura 29 – Comparação dos perfis de temperatura para os casos 3 e 4 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 VALIDAÇAÃ O 
 

 

A validação do código computacional foi realizada através da comparação direta 

dos resultados numéricos com os valores experimentais obtidos para módulo 

termoelétrico C1-1.4-127-1.14 através do catálogo do fabricante (ver APÊNDICE A) 

As simulações foram realizadas para Th=323,15K nas seguintes condições de 

operação:  ΔT=0K, ΔT=30K e ΔT=60K. Os resultados do exercício de validação são 

apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Validação Código Computacional @ Th=323,15K 

ΔT ΔV 
Corrente Elétrica Capacidade de Refrigeração COP 

Catálogo Numérico Diferença Catálogo Numérico Diferença Catálogo Numérico Diferença 

K [V] [A] [A] % [W] [W] % - - % 

0 

11 6,05 6,15 1,77% 74,19 71,76 3,27% 1,12 1,06 4,96% 
12 6,45 6,67 3,47% 76,42 74,82 2,10% 0,99 0,93 5,39% 
13 6,84 7,18 5,00% 78,25 77,33 1,17% 0,88 0,83 5,88% 
14 7,22 7,68 6,38% 79,77 79,31 0,58% 0,79 0,74 6,54% 
15 7,59 8,17 7,64% 81,12 80,78 0,42% 0,71 0,66 7,49% 
16 7,95 8,65 8,80% 82,39 81,74 0,79% 0,65 0,59 8,81% 

 

30 

11 5,72 5,68 0,60% 42,25 40,55 4,02% 0,67 0,65 3,44% 
12 6,16 6,24 1,41% 44,64 43,77 1,95% 0,60 0,58 3,31% 
13 6,59 6,79 3,15% 46,45 46,42 0,06% 0,54 0,53 3,10% 
14 7,01 7,33 4,66% 47,87 48,51 1,36% 0,49 0,47 3,15% 
15 7,42 7,86 5,98% 49,10 50,07 1,98% 0,44 0,42 3,77% 
16 7,82 8,38 7,15% 50,34 51,10 1,52% 0,40 0,38 5,26% 

 

60 

11 5,34 5,18 2,98% 10,14 9,12 10,04% 0,17 0,16 7,27% 
12 5,82 5,79 0,46% 12,96 12,47 3,83% 0,19 0,18 3,38% 
13 6,29 6,39 1,62% 14,89 15,22 2,22% 0,18 0,18 0,59% 
14 6,75 6,98 3,34% 16,22 17,39 7,17% 0,17 0,18 3,71% 
15 7,21 7,55 4,77% 17,28 18,99 9,90% 0,16 0,17 4,90% 
16 7,66 8,11 5,96% 18,36 20,04 9,14% 0,15 0,15 3,01% 
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As figuras 30 a 32 mostram a comparação dos resultados do modelo com dados 

experimentais para a corrente elétrica consumida em uma ampla faixa de operação. 

Pode-se observar que, para baixos valores de diferença de potencial elétrico, tem-se uma 

menor diferença entre a corrente elétrica obtida numericamente e a apresentado pelo 

fabricante. Porém, à medida que a tensão elétrica aumenta, esta diferença também 

aumenta, tal que a diferença máxima observada foi de 8,8% para ΔT=0K e ΔV=16 Volts. 

Entretanto, na média, a diferença entre os dados do fabricante e os dados obtidos 

numericamente é de aproximadamente 4%. Em todos os casos, observa-se que o modelo 

foi capaz de captar as tendências experimentais. 

 

 

Figura 30 – Comparação entre dados experimentais e resultados computacionais para a corrente 
elétrica com ΔT=0K 
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Figura 31 – Comparação entre dados experimentais e resultados computacionais para a corrente 
elétrica com ΔT=30K 

 

 

Figura 32 – Comparação entre dados experimentais e resultados computacionais para a corrente 
elétrica com ΔT=60K 
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Tais diferenças, embora pequenas, podem ser atribuídas às propriedades 

termofísicas dos materiais presentes no módulo comercial, que podem diferir das 

adotadas no presente trabalho e a hipótese de domínio bidimensional.  

 Outro parâmetro a ser comparado é a capacidade de refrigeração, a qual é extraída 

diretamente na superfície em que Tc é prescrito (ver Figura 15). 

Observa-se, na Figura 33, que a capacidade de refrigeração apresenta uma 

diferença de 3,3% para ΔT=0K, 4% para ΔT=30K e a máxima diferença observada é 10% 

para ΔT=60K. 

 

 

Figura 33 – Comparação entre dados experimentais e resultados computacionais para a capacidade de 
refrigeração 
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Em todos os casos observa-se que o comportamento é muito similar ao 

apresentado pelos dados do catálogo do fabricante.  

Outra observação pertinente é o fato de se ter pequenas diferenças entre os 

valores numérico e do fabricante nos pontos de mais alta tensão elétrica, como, por 

exemplo, os pontos em ΔT=0K e ΔV acima de 14V, onde as diferenças são inferiores a 

1%. 

Finalmente, a Figura 34 mostra uma comparação entre os dados experimentais e 

os resultados da simulação para o COP do par termoelétrico. 

 

Figura 34 – Comparação entre dados experimentais e resultados computacionais para o COP 
 

A diferença máxima observada foi de até 8,8% para ΔT=0K, 5,3% para ΔT=30K, 

ambos para ΔV=16 Volts.  Para ΔT=60K, a diferença máxima é de 7,3% quando avaliada 

com ΔV=11 Volts.  
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Ao observar a Figura 34, nota-se que o COP obtido numericamente também segue 

um padrão muito similar ao do fabricante.  

Como já mencionado, tais desvios podem estar relacionadas às propriedades do 

material termoelétrico adotado no modelo. É possível verificar na revisão da literatura 

no capítulo 0, que há, de fato, uma variação nas propriedades adotadas entre diversos 

estudos realizados.  

Em todos os casos, os desvios observados são relativamente baixos quando 

comparados com incertezas de medição, tipicamente na faixa de 10%, e podem ser 

considerados aceitáveis dentro do escopo do presente estudo.  

Nas seções a seguir, fez-se uso do código computacional para explorar os campos 

de temperatura e potencial elétrico, bem como das distribuições de fluxo de calor e de 

corrente, no par termoelétrico. 

 

 

5.1.1 Análises dos Campos de Temperatura de Fluxo de Calor 
 

 

Os fluxos de calor vertical e horizontal bem como o campo de temperaturas são 

apresentados da Figura 35 a 37. Tais campos referem-se à condição de ΔV=16V e para 

três ΔT’s: 0K, 30K e 60K.   

Nas figuras são destacadas 5 regiões distintas: 

• Região 1: Al2O3 que fica na interface com o reservatório térmico quente. 

• Região 2: condutor de cobre na parte inferior 

• Região 3: elemento termoelétrico 

• Região 4: condutor de cobre na parte superior, mais próximo ao 

reservatório térmico frio. 

• Região 5: Al2O3 que fica na interface com o reservatório térmico frio. 
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São apresentados também os perfis de temperaturas (secção A-A) localizados em 

X=1,1 mm, que corresponte à metade do elemento termoelétrico do subdomínio 3. 

Para ΔT=0K, observa-se no campo de temperaturas apresentado na Figura 35a, 

que a região de temperatura máxima está localizada no meio do elemento termoelétrico. 

Isso ocorre devido ao efeito Joule, já que, para ΔT=0K, metade do calor gerado é 

dissipado para cada lado do elemento termoelétrico. Na Figura 35d é possível ver que a 

temperatura máxima é em torno de 349,7K,  e que o elemento termoelétrico possui 

temperatura em seu lado frio de 320,7K e em seu lado quente de 331K, produzindo, 

portanto, uma diferença de temperatura igual a 11 K através do efeito Peltier.  

À medida que ΔT prescrito aumenta a região de temperatura máxima é deslocada 

para baixo em direção à região do reservatório térmico quente, tal que, em ΔT=60K, a 

região de temperaturas elevadas compreende não apenas o elemento termoelétrico, mas 

também o cobre. 

Para os demais ΔT’s prescritos, a temperatura máxima se reduz. As temperaturas 

máximas obtidas numericamente foram 335,1K e 327,7K para  ΔT=30K e ΔT=60K, 

respectivamente. 

O fluxo de calor para ΔT=0K corresponde à máxima capacidade de refrigeração 

produzida pelo módulo termoelétrico. O fluxo vertical é mostrado na Figura 35b. Devido 

ao efeito termoelétrico, o fluxo de calor aumenta à medida que percorre o módulo 

termoelétrico, atingindo o máximo na interface com o cobre (interface entre 

subdomínios 2 e 3).  Também é possivel notar que o fluxo de calor nas cavidades de ar é 

muito pequeno. 

O fluxo de calor horizontal, apresentado na Figura 35c para ΔT=0K, é simétrico e 

seus valores são pequenos quando comparado com o fluxo de calor vertical. As exceções 

são os cantos que correspondem à interfaces entre ar-cobre-termoelétrico, onde existe 

uma concentração do fluxo de calor. 

À medida que aumenta-se o ΔT prescrito, o fluxo de calor é reduzido. Isso ocorre 

em virtude do efeito Fourier que passa a ter maior influência que o trabalho do efeito 

Peltier (ver equação (46)) . Na região 5 da Figura 35d é possível notar que a inclinação 

da curva do perfil de temperaturas no Al2O3 é a maior observada. Tal efeito é desejado, 
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pois  quanto maior a inclinação, maior o calor removido do reservatório frio.  À medida 

que aumenta o ΔT, a inclinação reduz, tal que é quase horizontal em ΔT=60K (ver Figura 

37d). 

Nas figuras que mostram o perfil de temperaturas da secção A-A, também é 

possível observar os fenômenos de transferência de calor que ocorrem em cada uma das 

regiões. As regiões 1 e 5 tem-se apenas condução e, portanto, um comportamento linear. 

Nas regiões 2 e 4 tem-se condução e geração de calor pelo efeito Joule, reduzindo assim 

a inclinação da curva. Por fim, na região 3 tem-se uma curva de formato parabólico que 

corresponde ao efeitos Joule, Fourier e Peltier, que ocorrem simultaneamente. 
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(a) Campo de Temperatura 

 

(b) Fluxo de Calor Vertical 

 

(c) Fluxo de calor na Horizontal 

 

(d) Perfil Temperatura secção A-A 

Figura 35 – Campos de calor e temperatura para ΔT=0K e ΔV=16V  

 

(a) Campo de Temperatura 

 

(b) Fluxo de Calor Vertical 

 

(c) Fluxo de calor na Horizontal 

 

(d) Perfil Temperatura secção A-A 

Figura 36 – Campos de calor e temperatura para ΔT=30K e ΔV=16V 

 

(a) Campo de Temperatura 

 

(b) Fluxo de Calor Vertical 

 

(c) Fluxo de Calor Hozirontal 

 

(d) Perfil de Temperatura 

Figura 37 – Campos de calor e temperatura para ΔT=60K e ΔV=16V 
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5.1.2 Análises dos Campos de Tensão e Fluxo de Corrente Elétrica 
 

 

De forma similar, os campos de tensão elétrica e os fluxos de corrente são 

apresentados nas Figuras 38 a 40.  

No campo de tensão elétrica apresentado na Figura 38, por exemplo, é possível 

observar que o maior gradiente de tensão elétrica ocorre nos elementos termoelétricos 

(subdomínios 3 e 7).  Isso ocorre em função da diferença de condutividade elétrica entre 

o cobre e o termoelétrico, que é significativamente menor para o segundo.  

Como a diferença de potencial elétrico (ΔV) prescrita é a mesma para todos os 

casos, não há diferença perceptível entre os campo de tensão das Figuras 38a até 40a, 

muito embora variações possam ser encontradas localmente nos volumes de controle 

em função da distorção do campo elétrico pelo efeito termoelétrico. 

Todavia, a influência do efeito termoelétrico é observada nos valores nos gráficos 

de fluxo de corrente elétrica. Tem-se a máxima corrente para ΔT=0K, correspondendo a 

8,6A. Para ΔT=30K, a máxima corrente elétrica é 8,4 A. E para ΔT=60K, a máxima 

corrente elétrica é 8,1 A. Esta redução na corrente elétrica é função do acoplamento 

existente entre o fluxo de calor e o fluxo de corrente. Ou seja, o efeito termoelétrico 

distorce o campo de tensões, fazendo com que a corrente reduza à medida que ΔT 

aumenta. 

Observa-se ainda que, nos elementos termoelétricos, o fluxo de corrente é 

predominantemente vertical e uniforme ao longo de seu subdomínios, como mostrado 

nas Figuras 38b a 40b. 

Por outro lado, os condutores de cobre apresentam fluxo de corrente elétrica 

predominantemente horizontal e variável ao longo dos subdomínios, como mostrado 

nas Figuras 38c a 40c. Nestes condutores o fluxo de corrente elétrica reduz à medida que 

se aproxima da interface com a cavidade de ar e é máxima ao se aproximar das linhas de 

simetria.   
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Por fim, nas figuras Figuras 38d a 40d, tem-se o módulo do fluxo de corrente 

elétrica, onde se observa que o há um pico nos canto internos indicando que os elétrons 

buscam a menor distância para percorrer o seu percurso.  

 



113 

 

 

(a) Campo de Tensão Elétrica 
 

(b) Fluxo de Corrente Elétrica Vertical 

 

(c) Fluxo de Corrente Elétrica Horizontal 

 

(d) Módulo do Fluxo de Corrente Elétrica 

Figura 38 – Fluxo de corrente e campo de tensão elétrica para ΔT= 0 K e ΔV=16V 

 

(a) Campo de Tensão Elétrica 

 

(b) Fluxo de Corrente Elétrica Vertical 

 

(c) Fluxo de Corrente Elétrica Horizontal 

 

(d) Módulo do Fluxo de Corrente Elétrica 

Figura 39 – Fluxo de corrente e campo de tensão elétrica para ΔT=30K e ΔV=16V 

 

(a) Campo de Tensão Elétrica 

 

(b) Fluxo de Corrente Elétrica Vertical 

 

(c) Fluxo de Corrente Elétrica Horizontal 

 

(d) Módulo do Fluxo de Corrente Elétrica 

Figura 40 – Fluxo de corrente e campo de tensão elétrica para ΔT=60K e ΔV=16V 
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5.2 ANAÉ LISE DE SENSIBILIDADE  
 

 

5.2.1 Influência de Nusselt na Cavidades 
 

 

O estudo foi realizado aplicando-se diferentes valores de Nusselt, de 1 a 16, na 

equação (69). A condição de operação simulada é ΔT=0K e ΔV=16 V.  

Os parâmetros de interesse foram adimensionalizados da seguinte forma: 

 

𝑑𝜙∗

𝑑𝑁𝑢
=

100
𝜙𝑟𝑒𝑓

𝑑𝜙
𝑑𝑁𝑢

 (118) 

 

onde ϕref  é a grandeza genérica para Nusselt unitário e 𝜙∗ é grandeza genérica 

adimensional. 

Na Figura 41 é apresentado um gráfico mostrando a variação adimensional da 

corrente elétrica com Nusselt. É possível observar que a corrente elétrica aumenta com 

o aumento de Nu, embora esse aumento ocorra à uma taxa da ordem de 10-4 %.  
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Figura 41 – Sensibilidade do número de Nusselt da cavidade sobre a corrente elétrica 
  

 Foi também avaliada a influência do Nusselt sobre a capacidade de refrigeração, 

como mostra a Figura 42 onde se observam variações da ordem de 10-4 %. 

 

 

Figura 42 – Sensibilidade do número de Nusselt da cavidade sobre a capacidade de refrigeração 
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 Observa-se na Figura 43 que há variação do COP, na ordem de 10-4, à medida que o 

número de Nusselt aumenta. De fato, o COP é uma consequência direta dos efeitos do 

Nusselt sobre a corrente elétrica e sobre a capacidade de refrigeração. 

 Tais resultados deixam claro que os efeitos da advecção na cavidade possuem 

pouca influência sobre os resultados globais, justificando a hipótese de Nu=1. 

 

 

Figura 43 – Sensibilidade do número de Nusselt da cavidade sobre o COP 
 

 

5.2.2 Análise de Sensibilidade em Relação às Propriedades  
 

 

A avaliação da sensibilidade das variáveis resposta (corrente elétrica, capacidade 

de refrigeração e COP) em relação às propriedades do material foi realizada através de 

experimentos fatoriais. 

 



117 

 
Trata-se de um caso em se possui três fatores (condutividade térmica, coeficiente 

Seebeck e condutividade elétrica) e dois níveis, totalizando 8 testes. Os níveis simulados 

foram ± 5% aplicados sobre os polinômios que regem as propriedades dos elementos 

termoelétricos (ver seção 0).   

Os experimentos numéricos foram realizados na condição de operação com 

ΔT=0 K e ΔV=16 V e os resultados sao apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultado do experimento fatorial para análise de sensibilidade quanto às propriedades 
termofísicas 

Experimento 
k 

[W/mK] 

α 

104 [V/K] 

γ 

10-4 [A/Vm] 

I 

[A] 

Qc 

[W] 

COP 

[-] 

1 1,49 2,031 8,464 8,83 76,29 0,54 

2 1,65 2,031 8,464 8,84 75,41 0,53 

3 1,49 2,245 8,464 8,78 91,23 0,65 

4 1,65 2,245 8,464 8,78 90,27 0,64 

5 1,49 2,031 9,355 9,73 84,54 0,54 

6 1,65 2,031 9,355 9,73 83,54 0,54 

7 1,49 2,245 9,355 9,66 100,97 0,65 

8 1,65 2,245 9,355 9,66 99,88 0,65 

MAX 1,65 2,245 9,355 9,73 100,97 0,65 

MIN 1,49 2,031 8,464 8,78 75,41 0,53 

 

Experimentos fatoriais envolvem dois ou mais fatores que influem sobre as 

variáveis resposta.  O modelo de regressão, para um sistema com 3 fatores em 2 níveis 

cada, é dado por: 

 

𝜓� = 𝜆0 + 𝜆1𝐹�1 + 𝜆2𝐹�2 + 𝜆3𝐹�3 + 𝜆12𝐹�1𝐹�2 + 𝜆13𝐹�1𝐹�3 + 𝜆23𝐹�2𝐹�3
+ 𝜆123𝐹�1𝐹�2𝐹�3 

(119) 

 

onde 𝜓� é a variável resposta adimensional, λ’s são os coeficientes calculados através do 

método dos mínimos quadrados e  𝐹�1 ,𝐹�2 e 𝐹�3  são fatores. O simbolo �  denota que os 

parâmetros são adimensionalizados da seguinte forma: 
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𝐹� = 2
𝐹 − 𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛
− 1 (120) 

 

Assim, os fatores assumem valores no intervalo [-1,1]. Os resultados são mostrados 

na  Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resultado experimento fatorial na forma adimensional 

Experimento 𝑘�  𝛼� 𝛾� 𝐼 𝑄𝑐� 𝐶𝑂𝑃�  

1 -1,00 -1,00 -1,00 -0,89 -0,93 -0,89 

2 1,00 -1,00 -1,00 -0,88 -1,00 -1,00 

3 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 0,24 0,94 

4 1,00 1,00 -1,00 -1,00 0,16 0,82 

5 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,29 -0,84 

6 1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,36 -0,95 

7 -1,00 1,00 1,00 0,86 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 0,86 0,92 0,88 

 

Com base nos dados da Tabela 11, é possível calcular os coeficientes da equação 

(119), que são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Coeficientes do modelo de regressão 

λ Termo 𝐼 𝑄𝑐� 𝐶𝑂𝑃�  

0 0 -6,091.10-3 -3,312.10-2 -4,970.10-3 

1 k 2,410.10-3 -3,838.10-2 -5,652.10-2 

2 α -6,211.10-2 6,120.10-1 9,137.10-1 

3 γ 9,355.10-1 3,495.10-1 2,972.10-2 

12 kα 2,148.10-4 -1,557.10-3 -2,645.10-3 

13 kγ 2,845.10-4 -2,462.10-3 -9,918.10-4 

23 αγ -6,022.10-3 2,910.10-2 1,334.10-3 

123 kαγ 2,388.10-5 -7,760.10-5 -3,165.10-5 
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Os coeficientes λ informam diretamente a sensibilidade das variáveis resposta ao 

respectivo fator (1, 2 ou 3).   

Embora a corrente elétrica seja também sensível à condutividade térmica, elétrica 

e ao coeficiente Seebeck, na Figura 44 é possível notar que a condutividade elétrica 

possui a maior influência e que as interações entre os fatores são pequenas. A influência 

da condutividade elétrica é positiva sobre a corrente elétrica, pois a corrente aumenta 

com a condutividade elétrica (ver equação (36)). 

  

 

Figura 44 – Sensibilidade da corrente elétrica às propriedades termofísicas 
   

A capacidade de refrigeração é sensivel à condutividade elétrica e ao coeficiente 

Seebeck. Pode-se notar, com o auxílio da Figura 45, que também há influência, em menor 

escala, da condutividade térmica e da interação entre o coeficiente Seebeck e a 

condutividade elétrica. As demais interações entre os fatores são pouco significativas.  
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Nota-se também que, como esperado, a condutividade térmica possui um efeito 

negativo sobre a capacidade de refrigeração, ou seja, ao se aumentar a condutividade 

térmica, aumenta-se também o efeito Fourier, o que reduz a capacidade de refrigeração. 

 

Figura 45 – Sensibilidade da capacidade de refrigeração às propriedades termofísicas 
 

Por fim, o COP demonstra sensibilidade principalmente ao coeficiente Seebeck e, 

em grandeza significativamente menor, às condutividades térmica e elétrica.  De fato, 

como indicado pela figura de mérito (ver seção 2.2.5),  a condutividade térmica do 

material atua na redução do COP e a condutividade elétrica e o coeficiente Seebeck 

atuam no sentido de melhorar o COP.   
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Figura 46 – Sensibilidade do COP às propriedades termofísicas 
 

 

5.2.3 Influência da Geometria do Elemento Termoelétrico 
 

Nesta seção é apresentado um estudo da influência da geometria do elemento 

termoelétrico sobre a corrente elétrica, a capacidade de refrigeração e o COP.  

Para tanto, variou-se a altura do elemento termoelétrico, de 0,7mm a 4,2mm, e a 

tensão elétrica prescrita, de 14V a 20V. A condição de operação selecionada para as 

simulações corresponde à ΔT=0K. Foram feita 16 simulações para cada uma das 

seguintes situações: 

a. Área da base constante (i.e. Lx fixo) enquanto Ly varia, afetando a razão de 

aspecto (Ly/ Lx) de modo que o volume do material termoelétrico varia.     

b. Volume constante, de modo que tanto Lx como Ly variam, tal que a área (i.e. 

Lx) diminui com o aumento de Ly. 

 



122 

 
A título de ilustração, as Figuras 47 e 48 mostram, esquematicamente, os extremos 

das geometrias simuladas para ambos os casos a e b, respectivamente. 

 

 

(a) Razão de aspecto 0,5 

    

(b) Razão de aspecto 3 

Figura 47 – Geometrias simuladas para o caso a – Área da base constante 
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(a) Razão de aspecto 0,5 

 

(b) Razão de aspecto 2 

Figura 48 – Geometrias simuladas para o caso b - Volume constante 
 

Na Figura 49 é apresentada a influência da altura do elemento termoelétrico sobre 

a potência consumida. Observa-se que, para ambos os casos avaliados, a potência reduz 

com o aumento da altura. Tal efeito é consequência da redução da corrente, que é 

reduzida com o aumento da resistência elétrica.  
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É possível observar a influência da altura do elemento termoelétrico sobre a 

capacidade de refrigeração na Figura 50. A capacidade de refrigeração reduz com o 

aumento da altura do elemento termoelétrico, que ocorre também em função da redução 

do efeito Peltier com a redução da corrente elétrica. A variação da capacidade de 

refrigeração é mais sensível para a situação (b), onde o volume é constante, pois neste 

caso 𝑄𝑐~𝐿𝑦−2. No caso em que a área é constante, 𝑄𝑐~𝐿𝑦−1, como se observa na equação 

(34). 

A influência sobre o COP é apresentada na Figura 51. À medida que a altura do 

elemento termoelétrico aumenta o COP aumenta sutilmente. Observa-se que o COP 

apresenta um comportamento monotônico, quase assintótico, para os diversos ΔV’s 

prescritos. Isso acontece porque a capacidade de refrigeração se deteriora com a queda 

da corrente, a qual reduz a potência consumida na mesma proporção.  

Observa-se que a capacidade de refrigeração e a potência consumida variam em 

𝐿𝑦−1 para o caso (a) e de 𝐿𝑦−2 para o caso (b).  Como o COP relaciona ambos, não é 

esperado que o COP se altere de um caso para o outro. De fato, o COP se deve mais às 

propriedades termofísicas que à geometria. 
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(a) Volume do elemento termoelétrico variável 

 

 

(a) Volume do elemento termoelétrico variável 

 

 

(a) Volume do elemento termoelétrico variável 

 

(b) Volume do elemento termoelétrico constante 

 

 

(b) Volume do elemento termoelétrico constante 

 

 

(b) Volume do elemento termoelétrico constante 

Figura 49 – Influência da altura do elemento termoelétrico sobre a potência 
consumida 

 Figura 50 – Influência da altura do elemento termoelétrico sobre a 
capacidade de refrigeração  

 Figura 51 – Influência da altura do elemento termoelétrico sobre o COP  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

6.1 CONCLUSOÃ ES 
 

 

Com base nas equações fundamentais de transferência de calor e das equações da 

Termodinâmica Irreversível que regem os fluxos conjugados de energia e corrente 

elétrica, foi desenvolvido um modelo computacional para simular o funcionamento de 

um módulo termoelétrico. 

A fomulação das equações governantes levou em consideração os efeitos Thomson, 

Fourier e Joule. A discretização de tais equações foi feita utilizando-se uma malha 

cartesiana e o método dos volumes finitos. O código computacional considera o 

acoplamento entre os fluxos de calor e de corrente, enquanto as propriedades 

termofísicas dos elementos termoelétricos foram aproximadas através de funções 

polinomiais de segunda ordem, tratando-se, portanto, de um problema não linear.  

Apesar da não linearidade do problema,  foi possível utilizar o método TDMA 

linha-a-linha para a solução do sistema de equações, alocando-se o efeito Thomson no 

termo fonte das equações linearizadas e utilizando-se um método iterativo para tratar a 

influência da temperatura sobre as propriedades do material.  

A implementação do código computacional foi feita inicialmente através da solução 

de casos mais simples (i.e. condução pura) até finalmente solucionar o caso em que há 

acoplamento entre os fluxos de calor e de corrente e as propriedades do material 

variando com a temperatura.  

Em uma segunda etapa, a validação do código foi feita através de 18 simulações em 

condições de operação disponíveis no catálogo do fabricante.  A corrente elétrica 

apresentou uma a diferença máxima de 8,8%.  A capacidade de refrigeração apresentou 

um desvio máximo de 10%. Finalmente, o  COP apresentou uma diferença máxima de 
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7,3%. Em todos os casos, o modelo reproduziu satisfatoriamente as tendências 

experimentais. 

Concluída a validação foi possível estudar a sensibilidade de diversos fatores de 

influência, tais como as propriedade do material, as dimensões dos elementos 

termoelétricos e a convecção, aqui modelada através do número de Nusselt, sobre os 

parâmetros de desempenho do par termoelétrico. 

Observou-se que a influência da advecção na cavidade sobre os resultados globais 

pode ser desprezada.  

A influência das propriedades do material termoelétrico sobre as variáveis 

resposta foi avaliada através de uma análise fatorial, onde as propriedades dos materiais 

variaram ±5%.  Tal estudo mostrou que a corrente elétrica é mais sensível à 

condutividade térmica, a capacidade de refrigeração possui maior sensibilidade ao 

coeficiente Seebeck e à condutividade elétrica, o COP é mais sensível ao coeficiente 

Seebeck. 

Foi avaliada também a influência da razão de aspecto sobre a potência consumida, 

a capacidade de refrigeração e o COP para dois casos distintos: área da base do elemento 

termoelétrico constante e volume do elemento termoelétrico constante. Observou-se 

que a capacidade de refrigeração e potência consumida variam em 1 𝐿𝑦⁄  para o primeiro 

caso e de 1 𝐿𝑦2⁄  para o segundo.  Observou-se que o COP, que relaciona a capacidade 

refrigeração e a potência consumida,  não se altera de um caso para o outro.  

 

 

6.2 SUGESTOÃ ES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Embora o presente trabalho tenha atingido aos objetivos traçados inicialmente, é 

importante observar alguns aspectos que podem ser aprimorados e, para tanto, faz-se as 

seguintes sugestões para trabalhos futuros: 
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• Desenvolvimento de experimento para avaliar células termoelétricas que 

poderia ser utilizada para validação mais abrangente do código numérico. 

• Desenvolvimento de equipamento e método de medição para as 

propriedades termofísicas dos materiais termoelétricos. 

• Avaliar numericamente as propriedades do material termoelétrico, 

através da solução inversa do modelo, para que a tecnologia possua COP e 

capacidade de refrigeração competitivos com os sistemas tradicionais de 

refrigeração.  

• Modelar, através de modelos determinísticos, as resistências de contato 

(elétrica e térmica) e avaliar seu impacto sobre a performance do sistema. 

• Adicionar os trocadores de calor ao modelo. 
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APÊNDICE A – DADOS DA CÉLULA TERMOELÉTRICA   

 

 

Tabela 13 – Dados do catálogo do fornecedor 

 
CORRENTE  ELÉTRICA [A] 

5A 6A 7A 8A 
ΔT  

[K] 
Tensão elétrica 

[V] 
QC [W] 

Tensão elétrica 

[V] 
QC [W] 

Tensão elétrica 

[V] 
QC [W] 

Tensão elétrica 

[V] 
QC [W] 

60 10,31 7,48 12,36 13,73 14,57 16,82 16,76 19,39 
58 10,24 9,45 12,31 15,71 14,52 18,87 16,75 21,49 
56 10,18 11,42 12,25 17,75 14,48 20,89 16,73 23,59 
54 10,12 13,39 12,22 19,77 14,45 22,99 16,70 27,02 
52 10,06 15,31 12,17 21,76 14,40 25,09 16,69 27,79 
50 10,00 17,21 12,12 23,77 14,36 27,15 16,67 28,31 
48 9,94 19,19 12,08 25,81 14,33 29,19 16,64 32,02 
46 9,88 21,13 12,03 27,78 14,29 31,26 16,63 34,16 
44 9,82 23,10 11,99 29,81 14,24 33,36 16,61 36,22 
40 9,70 27,04 11,88 33,85 14,15 37,43 16,57 40,46 
38 9,64 28,98 11,84 35,85 14,12 39,54 16,56 42,56 
36 9,58 30,88 11,79 37,89 14,08 41,64 16,53 44,66 
34 9,53 32,86 11,75 39,86 14,03 43,64 16,50 46,76 
32 9,47 34,79 11,69 41,87 14,00 45,71 16,50 48,86 
30 9,41 36,75 11,66 43,90 13,96 47,81 16,47 50,96 
28 9,35 38,72 11,60 45,89 13,92 49,91 16,45 53,07 
26 9,28 40,69 11,57 47,91 13,88 51,97 16,44 55,17 
24 9,22 42,65 11,51 49,95 13,84 53,98 16,41 57,27 
22 9,15 44,55 11,47 51,93 13,80 56,08 16,39 59,42 
18 9,03 48,44 11,36 56,00 13,71 60,15 16,35 63,63 
16 8,97 50,41 11,33 57,97 13,68 62,25 16,32 65,74 
14 8,90 52,38 11,28 60,00 13,63 64,35 16,32 67,83 
12 8,84 54,35 11,23 61,98 13,59 66,45 16,29 70,00 
10 8,78 56,32 11,19 64,01 13,56 68,42 16,27 72,11 
8 8,72 58,22 11,14 65,98 13,51 70,52 16,26 74,21 
6 8,67 60,19 11,10 68,08 13,47 72,62 16,23 76,31 
4 8,61 62,10 11,04 70,05 13,43 74,72 16,20 78,41 
2 8,55 64,06 11,01 72,03 13,38 76,71 16,20 80,51 
0 8,49 66,03 10,95 74,07 13,35 78,80 16,17 82,60 

 
Fonte: Tellurex, 2007. 
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APÊNDICE B – DIMENSÕES DA CÉLULA TERMOELÉTRICA  

 

 

 

Figura 52 – Foto das dimensões em m y 
 

 

 

Figura 53 – Foto das dimensões em x 
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Tabela 14 – Dimensões dos subdomínios 

Item Denominação 
Dimensões 
 (Lx X Ly ) 

[mm] 

1 e 6 Base módulo termoelétrico – BMT e topo (TMT) 4,8x0,62 

2 e 9 Condutor elétrico da base-esquerdo – CE e direito - CD 1,9x0,41 

3 e 7 Semicondutor tipo p – STP e tipo n - STN 1,4x1,14 

4 Condutor elétrico do topo - CT 1,9x0,41 

5 e 10 Cavidade esquerda- CAE e direita (CAD) 0,5x1,55 

8 Cavidade central- CAC 1,0x1,55 
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APÊNDICE C – DISCRETIZAÇAO DA EQUAÇÃO DE ENERGIA  
 

 

Para o fenômeno termoelétrico a equação de energia é dada por: 

−∇. (𝑘∇𝑇) = 𝑆𝑇 (121) 

De forma que para duas dimensões X e Y, tem-se: 

𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� + 𝑆𝑇 = 0 (122) 

 Integrando-se o modelo matemático sobre volume de controle, como o 

apresentado na Figura 16 tem-se: 

� �
𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� + 𝑆𝑇� 𝑑∀

𝑉𝐶
= 0 (123) 

onde neste caso d∀  indica o volume infinitesimal do volume de controle.  

Em um sistema cartesiano, de malha não uniforme de nós centrados entre faces, 

que é o utilizado no presente trabalho, tem-se: 

� �
𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
� + 𝑆𝑇� 𝑑𝑥.𝑑𝑦.𝑑𝑧

𝑍𝑡 𝑦𝑛𝑋𝑒   

𝑍𝑏 𝑦𝑠 𝑥𝑤

= 0 (124) 

Entretanto, para o escopo do presente trabalho dz é unitário. 

� �
𝜕
𝜕𝑥

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
��

𝑦𝑛𝑋𝑒

𝑦𝑠 𝑥𝑤

𝑑𝑥.𝑑𝑦 + 𝐵𝑇 = 0 (125) 

onde 𝐵𝑇 é dado por: 

𝐵𝑇 = � (𝑆𝑇)𝑑∀
𝑉𝐶

 (126) 

De forma que: 

 

 



138 

 

�
�𝑘 𝜕𝑇

𝜕𝑥
�
𝑒
− �𝑘 𝜕𝑇

𝜕𝑥
�
𝑤

∆𝑥
� ∆𝑦.∆𝑥 + �

�𝑘 𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑛
− �𝑘 𝜕𝑇

𝜕𝑦
�
𝑠

∆𝑦
� ∆𝑥.∆𝑦 + 𝐵𝑇 = 0 (127) 

onde os indices minúsculos e, w, n e s indicam as faces leste, oeste, norte e sul, 

respectivamente. 

��𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑒
− �𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑤
� ∆𝑦 + ��𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑛
− �𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑠
� ∆𝑥 + 𝐵𝑇 = 0 (128) 

Os termos difusivos podem ser aproximados pelo método CDS (Central 

Differencing Scheme) , (Malalasekera  e Versteeg, 1996). Tem-se: 

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑒

= 𝑘𝑒∆𝑦
𝑇𝐸 − 𝑇𝑃
𝛿𝑥𝑒

 

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑤

= 𝑘𝑤∆𝑦
𝑇𝑃 − 𝑇𝑊
𝛿𝑥𝑤

 

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑛

= 𝑘𝑛∆𝑥
𝑇𝑁 − 𝑇𝑃
𝛿𝑦𝑛

 

�𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑠

= 𝑘𝑠∆𝑥
𝑇𝑃 − 𝑇𝑆
𝛿𝑦𝑆

 

(129) 

onde os indices maiúsculos E,W,N e S indicam os centróides dos volumes de controle 

vizinhos leste, oeste, norte e sul, respectivamente. A condutividade térmica k deve ser 

avaliada na respectiva face do volume de controle. 

Pode-se rearranjar a equação (128) no seguinte formato: 

𝐴𝑃𝑇𝑇𝑃 = 𝐴𝑒𝑇𝑇𝐸 + 𝐴𝑤𝑇 𝑇𝑊 + 𝐴𝑛𝑇𝑇𝑁 + 𝐴𝑠𝑇𝑇𝑆 + 𝐵𝑇 (130) 

onde 

𝐴𝑃𝑇 = 𝐴𝑒𝑇 + 𝐴𝑤𝑇 + 𝐴𝑛𝑇 + 𝐴𝑠𝑇 

(131) 𝐴𝑒𝑇 =
𝑘𝑒∆𝑦
𝛿𝑥𝑒

 

𝐴𝑤𝑇 =
𝑘𝑤∆𝑦
𝛿𝑥𝑤
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𝐴𝑛𝑇 =
𝑘𝑛∆𝑥
𝛿𝑦𝑛

 

𝐴𝑠𝑇 =
𝑘𝑠∆𝑥
𝛿𝑦𝑆

 

Da equação (85) e retornando à equação (126), tem-se: 

𝐵𝑇 = � �
�𝐽�

2

𝛾
− τ𝐽.��⃗ ∇𝑇�𝑑∀

𝑉𝐶
  (132) 

Tal que   

𝐵𝑇 =
�𝐽�

2

𝛾
∆∀ − � �τ𝐽.��⃗ ∇𝑇�𝑑∀

𝑉𝐶
  (133) 

E para dz unitário, tem-se 

𝐵𝑇 =
|𝐽|2

𝛾
∆∀ − 𝜏𝑃 �𝐽𝑥

(𝑇𝑒 − 𝑇𝑤)
∆𝑥

∆𝑥∆𝑦 + 𝐽𝑦
(𝑇𝑛 − 𝑇𝑠)

∆𝑦
∆𝑥∆𝑦�  (134) 

onde as temperaturas nas faces dos volumes de controle são oriundos da iteração 

imediatamente anterior, tem-se: 

𝐵𝑇 =
|𝐽|2

𝛾
∆∀ − 𝜏�𝐽𝑥(𝑇𝑒∗ − 𝑇𝑤∗)∆𝑦 + 𝐽𝑦(𝑇𝑛∗ − 𝑇𝑠∗)∆𝑥�  (135) 

onde [*] indica que são valores de temperatura em suas respectivas fronteiras oriundos 

da iteração anterior. 
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APÊNDICE D – DISCRETIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DO CAMPO DE TENSÃO 

ELÉTRICA  
 

 

A equação que rege o campo elétrico é dada por: 

∇. 𝛾∇𝑉 + 𝑆𝑉 = 0 (136) 

onde o termo 𝑆𝑉  é: 

𝑆𝑉 = ∇.𝛼𝛾∇𝑇 (137) 

De forma que para duas dimensões x e y, tem-se: 

𝜕
𝜕𝑥

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑦
� + 𝑆𝑉 = 0 (138) 

 Integrando-se o modelo matemático sobre volume de controle, como o 

apresentado na Figura 16, e para dz unitário tem-se: 

� �
𝜕
𝜕𝑥

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑦
��𝑑𝑥.𝑑𝑦

𝑉𝐶
+ 𝐵𝑉 = 0 (139) 

onde 𝐵𝑉 é dado por: 

𝐵𝑉 = � (𝑆𝑉)𝑑∀
𝑉𝐶

 (140) 

De forma que: 

�
�𝛾 𝜕𝑉

𝜕𝑥
�
𝑒
− �𝛾 𝜕𝑉

𝜕𝑥
�
𝑤

∆𝑥
� ∆𝑦.∆𝑥 + �

�𝛾 𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑛
− �𝛾 𝜕𝑉

𝜕𝑥
�
𝑠

∆𝑦
� ∆𝑥.∆𝑦 + 𝐵𝑉 = 0 (141) 

onde os indices minúsculos e, w, n e s indicam as faces leste, oeste, norte e sul, 

respectivamente. Simplificando: 

��𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑒
− �𝛾

𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑤
� ∆𝑦 + ��𝛾

𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑛
− �𝛾

𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑠
� ∆𝑥 + 𝐵𝑉 = 0 (142) 
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Os termos difusivos podem ser aproximados pelo método CDS (Central 

Differencing Scheme) , (Malalasekera e Veersteg, 1996). Assim, tem-se: 

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑒

= 𝐴𝑒𝑉(𝑉𝐸 − 𝑉𝑃) 

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑤

= 𝐴𝑤𝑉 (𝑉𝑃 − 𝑉𝑊) 

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑛

= 𝐴𝑛𝑉(𝑉𝑁 − 𝑉𝑃) 

�𝛾
𝜕𝑉
𝜕𝑥
�
𝑠

= 𝐴𝑠𝑉(𝑉𝑃 − 𝑉𝑆) 

(143) 

  Pode-se então rearranjar a equação (142) no seguinte formato: 

𝐴𝑃𝑉𝑉𝑃 = 𝐴𝑒𝑉𝑉𝐸 + 𝐴𝑤𝑉 𝑉𝑊 + 𝐴𝑛𝑉𝑉𝑁 + 𝐴𝑠𝑉𝑉𝑆 + 𝐵𝑉 (144) 

onde 

𝐴𝑒𝑉 =
𝛾𝑒∆𝑦
𝛿𝑥𝑒

 

𝐴𝑤𝑉 =
𝛾𝑤∆𝑦
𝛿𝑥𝑤

 

𝐴𝑛𝑉 =
𝛾𝑛∆𝑥
𝛿𝑦𝑛

 

𝐴𝑠𝑉 =
𝛾𝑠∆𝑥
𝛿𝑦𝑆

 

𝐴𝑃𝑉 = 𝐴𝑒𝑉 + 𝐴𝑤𝑉 + 𝐴𝑛𝑉 + 𝐴𝑠𝑉 

(145) 

onde os indices maiúsculos E,W,N e S indicam os centróides dos volumes de controle 

vizinhos leste, oeste, norte e sul, respectivamente. A condutividade elétrica γ deve ser 

avaliada na respectiva face do volume de controle. 

Agora retornando à equação (140): 

𝐵𝑉 = � (𝑆s)𝑑∀
𝑉𝐶

= � �
𝜕
𝜕𝑥

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑥
� +

𝜕
𝜕𝑦

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑦
��𝑑∀

𝑉𝐶
  (146) 
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De forma semelhante à equação de energia discretizada no APÊNDICE C, tem-se: 

𝐵𝑇𝐸𝑉 =
��𝛾𝛼 𝜕𝑇

𝜕𝑥
�
𝑒
− �𝛾𝛼 𝜕𝑇

𝜕𝑥
�
𝑤
�

∆𝑥.
∆𝑥.∆𝑦 +

��𝛾𝛼 𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑛
− �𝛾𝛼 𝜕𝑇

𝜕𝑦
�
𝑠
�

∆𝑦
∆𝑥.∆𝑦 (147) 

Pode-se, então fazer as seguintes aproximações numéricas por CDS: 

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑒

= 𝛼𝑒𝐴𝑒𝑉(𝑇𝐸 − 𝑇𝑃) 

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑥
�
𝑤

= 𝛼𝑤𝐴𝑤𝑉 (𝑇𝑃 − 𝑇𝑊) 

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑛

= 𝛼𝑛𝐴𝑛𝑉(𝑇𝑁 − 𝑇𝑃) 

�𝛾𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑦
�
𝑠

= 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑉(𝑇𝑃 − 𝑇𝑆) 

(148) 

 Portanto, 

𝐵𝑉 = 𝛼𝑒𝐴𝑒𝑉𝑇𝐸 + 𝛼𝑤𝐴𝑤𝑉 𝑇𝑊 + 𝛼𝑛𝐴𝑛𝑉𝑇𝑁 + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑉𝑇𝑆 − 𝐴𝑁𝑏𝑉 𝑇𝑃 (149) 

onde 

𝐴𝑁𝑏𝑉 = 𝛼𝑒𝐴𝑒𝑉 + 𝛼𝑤𝐴𝑤𝑉 + 𝛼𝑛𝐴𝑛𝑉 + 𝛼𝑠𝐴𝑠𝑉 

 
(150) 
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APÊNDICE E – MÉTODO TDMA LINHA-A-LINHA  
 

 

Considere o problema bi-dimensional genérico constituido pelo  sistema de 

equações lineares: 

𝐴𝑝𝜙𝑝 = 𝐴𝑒𝜙𝑒 + 𝐴𝑤𝜙𝑤 + 𝐴𝑛𝜙𝑛 + 𝐴𝑠𝜙𝑠 + 𝐵 (151) 

 Para solucionar o sistema TDMA é aplicado ao longo de uma linha, por exemplo, na 

direção norte sul (índice j). Ao re-arranjar a equação acima em um formato mais 

conveniente para procedimentos recursivos: 

𝐷𝑗 = 𝐴𝑗𝜙𝑗 + 𝐵𝑗𝜙𝑗+1 + 𝐶𝑗𝜙𝑗−1 (152) 

A relação recursiva utilizada pelo método é dada pela seguinte equação: 

𝜙𝑗+1 = 𝑃𝑗−1𝜙𝑗 + 𝑄𝑗−1 (153) 

Substituindo a equação (153) na equação (152), tem-se as seguintes equações para 

P e Q: 

𝑃𝑗 =
−𝐵𝑗

𝐴𝑗 + 𝐶𝑗𝑃𝑗−1
 (154) 

𝑄𝑗 =
𝐷𝑗 + 𝐶𝐽𝑄𝑗−1
𝐴𝑗 + 𝐶𝑗𝑃𝑗−1

 (155) 

onde: 

𝐴𝑗 = 𝐴𝑃 

𝐵𝑗 = −𝐴𝑁 

𝐶𝑗 = −𝐴𝑆 

(156) 

Caso a varredura seja feita na direção leste-oeste, obtêm-se: 
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𝐴𝑗 = 𝐴𝑃  

𝐵𝑗 = −𝐴𝐸  

𝐶𝑗 = −𝐴𝑊 

(157) 

Para o P1 e Q1 deve-se utilizar as seguintes equações: 

𝑃1 =
−𝐵1
𝐴1

 (158) 

𝑄1 =
𝐷1
𝐴1

 (159) 

Para o ultimo volume N: 

𝜙𝑁 = 𝑄𝑁 (160) 

Assim o método consiste nos seguintes passos (Maliska, 2004): 

1. Estimar o campo de variáveis iniciais ϕ. 

2. Calcular   P1 e Q1. 

3. Calcular todos os Pj, Qj de 2 até N. 

4. Fazer TN=QN 

5. Calcular as variáveis para os pontos N-1 até 1 

6. Checar convergência. 
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