
Comparadas aos modelos de no máximo duas décadas 
atrás, as geladeiras atuais parecem moderníssimas. Mas 
a tecnologia de refrigeração está longe de ter atingido 
seu limite. Os problemas causados pelos gases CFC são 

conhecidos, e mesmo os refrigeradores mais avançados (que usam 
HFC) continuam nocivos ao meio ambiente, além de consumirem 
muita energia. Pesquisadores trabalham para desenvolver tecno-
logias que superem essas limitações. Nas pesquisas de ponta, o 
principal foco de estudo é o magnetismo. 

Os refrigeradores magnéticos são excelentes candidatos a 
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Troca de calor pelo efeito 
magnetocalórico é a 
base dos refrigeradores 
do futuro, mais 
ecológicos e econômicos

Por Mário Reis
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refrigeradores do futuro, pois não carregam 
nenhuma substância nociva e, em fase mais 
avançada de elaboração, deverão ser tam-
bém mais econômicos, já que eliminarão o 
processo de compressão de gases, grande 
consumidor de energia.

Desde tempos pré-históricos, o homem 
descobriu que os alimentos poderiam durar 
mais se fossem resfriados. Na Antigüidade, 
hebreus, gregos e romanos colocavam neve 
em poços de armazenamento, isolados com 
madeira e palha. Um passo mais avançado, 
utilizado em meados do século XVI, foi o 
processo químico, no qual se adicionava 
nitrato de sódio ou nitrato de potássio à água, 
diminuindo sua temperatura.  

As técnicas de resfriamento evoluíram bas-
tante até o século XIX, quando as primeiras má-
quinas térmicas foram construídas. Em 1805, o 
inventor americano Oliver Evans (1755-1819) 
projetou a primeira máquina por evaporação de 
éter, processo em que essa substância absorve 
calor do material a ser resfriado e o dissipa no 

ambiente. A última grande inovação, porém, veio em 1834, quando o 
americano Jacob Perkins (1766-1849) criou a máquina  a compressão 
de vapor, utilizando éter sulfúrico, técnica utilizada até hoje. 

Ao longo dos anos, diversas substâncias foram usadas como 
refrigerante, porém sempre com alguma desvantagem, como alta 
toxicidade ou infl amabilidade. Em 1928 o engenheiro americano 
Thomas Midgley (1889-1944) desenvolveu os CFC – compostos 
com cloro, fl úor e carbono – não-tóxicos, não-infl amáveis, não-
corrosivos e sem odor. Essas substâncias foram usadas sem restrição 
até 1974, quando o americano Sherwood Rowland e o mexicano 

Mario Molina descobriram que poderiam destruir a camada de 
ozônio na alta atmosfera, fato confi rmado, em 1985, pela British 
Antarctic Survey. A descoberta de Molina e Rowland garantiu-lhes 
o Prêmio Nobel de Química em 1995. A sentença dos gases CFCs 
veio com a assinatura, por parte de diversos países, dos Protocolos 
de Montreal, em 1987, e de Kyoto, em 1998, quando esses países 
se comprometeram a reduzir a emissão de gases nocivos à atmos-
fera, incluindo os CFCs. As fábricas de refrigeradores passaram 
a trocar então os CFCs pelo hidrofl uorcarbono (HFC), também 
prejudicial à camada de ozônio em alguma medida.

No contexto atual, a busca por novas tecnologias de refrigeração 
é de grande importância, e uma das abordagens promissoras é a 
que se baseia no chamado efeito magnetocalórico (EMC). Esse 
interessante fenômeno foi descoberto em 1881 pelo físico alemão 
Emil Warburg (1846-1931), quando percebeu que um metal pode 
se aquecer ao ser aproximado de um forte ímã.

Esse efeito pode ser otimizado através de processos adiabáticos 
ou isotérmicos (veja quadro na pág. 47474 )7)7 . No processo adiabático, 
o material magnético é isolado do ambiente que o circunda por 
uma câmara de vácuo, de forma a não trocar calor com o ambiente. 
Assim, quando o material é submetido a um campo magnético 
externo, sua temperatura aumenta. De forma reversível, quando 
o campo é retirado, a temperatura do material magnético diminui 
até atingir seu valor inicial. No processo isotérmico, o material 
magnético é “ancorado” termicamente, devido ao contato com um 
reservatório térmico, que possui uma temperatura fi xa, mesmo após 
trocas de calor com agentes externos. Um bom exemplo é o oceano, 
onde pequenas trocas de calor não interferem na sua temperatura. 
Assim, a temperatura do material magnético não se altera com a 
aproximação de um forte ímã, mas, em contrapartida, cede calor 
para o reservatório térmico. Por outro lado, ao se afastar o ímã, o 
material magnético absorve calor do reservatório, permanecendo, 
entretanto, na mesma temperatura. 
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servem para receber e fornecer calor 
durante o processo, viabilizando o ciclo.

Alguns protótipos de refrigeradores 
magnéticos estão baseados no chamado 
regenerador magnético passivo (PMR, 
na sigla em inglês), que utiliza, em cada 
ciclo, dois processos isotérmicos, enquanto 
outros  estão baseados em um sistema ativo 
(AMR), com dois processos adiabáticos 
por ciclo (por ciclo (por ciclo veja quadros nas págs.  (veja quadros nas págs.  ( 48 e 48 e 48 49494 )9)9 .

Bom Pode Ser Barato?
AS LIMITAÇÕES TECNOLÓGICAS para ter-
mos um refrigerador magnético em casa não 
são mais um problema de engenharia de re-
frigeração, mas sim de ciência dos materiais. 
Ainda não se conhece um composto magné-
tico barato e bom condutor térmico que seja 
efi ciente em uma grande faixa de temperatura 
ambiente (entre -20oC e 40oC).

O metal gadolínio (elemento lantaní-
deo), por exemplo, tem EMC máximo 
em torno de 21oC, e já foi usado em alguns 
protótipos de refrigerador. Ao se aplicar 2
tesla de campo magnético a 1 kg de Gd 
consegue-se uma alteração de temperatura 
de 5,6oC, em um processo adiabático. Em 
um processo isotérmico, pode-se fazer com 
que ele troque com o reservatório térmico 
cerca de 360 calorias. O gadolínio e suas li-
gas com outros metais seriam um excelente 
material para refrigeradores domésticos se 
não fossem tão caros: um quilo do metal 
99,9% puro pode custar US$ 6.500. O 
preço, porém, não é o único obstáculo. 
Metais lantanídeos oxidam com facilidade, 
alterando seu potencial magnetocalórico. 

Estão sendo estudados também com-
postos de lantanídeos com semimetais 
ou metais de transição, como gadolínio-
silício-germânio, lantânio-ferro-cobalto-
silício e lantânio-ferro-silício-hidrogênio, 
entre outros. Todas essas combinações 
apresentam, em certo grau, os problemas 
mencionados acima, porém, são um pouco 
mais baratas. Um quilo desses compostos 
custa em média US$ 1.300, com exceção 
do Gd-Si-Ge, que se aproxima do preço 
do Gd puro (os valores podem cair nas 
compras em grande escala, mas a pro-

A história das aplicações do EMC 
começou em 1933, cinco décadas após a 
descoberta de Warburg. Nesse ano, o físico 
canadense William Giauque (1895-1982) 
conseguiu, usando o EMC, conduzir 
materiais a temperaturas extremamente 
baixas (abaixo de 272oC), o que lhe valeu o 
Prêmio Nobel de Química em 1949. Assim 
nasceu a idéia dos ciclos termomagnéticos 
(ver quadros nas págs. 48484 e 49494 )9)9 , análogos aos 
ciclos termomecânicos (compressão/des-
compressão),  presentes nos refrigeradores 
atuais. Para dar o salto do laboratório às ge-
ladeiras domésticas, porém, a refrigeração 
magnética ainda enfrenta alguns desafi os 
pragmáticos, como o custo dos materiais 
mais efi cientes.

■  A atual tecnologia usada em refrigeradores domésticos – ciclos termomecânicos por 
compressão e descompressão – ainda consome muita energia e requer o uso de CFC ou HFC, 
gases nocivos à camada de ozônio da Terra. 

■  A principal alternativa tecnológica em vista são os ciclos termomagnéticos, baseados no 
efeito magnetocalórico (EMC): o aumento de temperatura (e troca de calor) quando metais 
são submetidos a um campo magnético.

■  Os refrigeradores magnéticos ainda são inviáveis para produção em larga escala devido ao 
alto custo dos materiais com grande EMC, como o gadolínio.

■  O desafi o agora é a busca de um material barato e bom condutor de calor,  que não oxide 
facilmente e opere com efi ciência em ampla faixa de temperatura (entre -20°C e 40°C).

NA PUBLICIDADE, o anúncio da invenção do refrigerador 
lavável da Cleanable Hardwood, dos EUA

Resfriamento por Etapas
A IDÉIA DE UM CICLOA IDÉIA DE UM CICLOA  termomagnético é 
válida  para que se atinja qualquer faixa 
de temperatura. Pode, por exemplo, ser 
aplicada nos grandes refrigeradores de su-
permercado ou na liquefação de compos-
tos como o gás natural, a -162oC. Esses 
ciclos já foram usados na refrigeração de 
sensores infravermelhos, na Nasa, e para 
atingir temperaturas próximas do zero 
absoluto (-273oC). Entretanto, apesar de 
a refrigeração magnética ser aplicável em 
diversos dispositivos térmicos, será discu-
tida aqui a perspectiva para refrigeradores 
magnéticos em operação à temperatura 
ambiente, mais especifi camente as gela-
deiras domésticas.

Tipicamente, com um campo magné-
tico de 2 tesla (valor viável para aplicações 
domésticas ou industriais e que correspon-
de, aproximadamente, a 100 mil vezes o 
campo magnético da Terra), consegue-se 
variar a temperatura de um material magné-
tico em 5oC. No entanto, este valor é insu-
fi ciente para refrigerar e manter refrigerado, 
por exemplo, o interior de uma geladeira. 
Por este motivo, tornam-se necessários os 
chamados ciclos térmicos.

No ciclo termomecânico usado em 
refrigeradores comuns, um gás é susces-
sivamente descomprimido e comprimi-
do, de forma a absorver o calor do interior 
da geladeira, para depois dispensá-lo no 
ambiente. Os ciclos termomagnéticos 
funcionam de forma análoga e utilizam 
regeneradores (como é o caso de muitos 
outros ciclos), dispositivos térmicos que 
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EFEITO MAGNETOCALÓRICO

Processo adiabático Processo isotérmico

VácuoMaterial magnético Reservatório 
térmico

Material magnético

porção entre os preços pouco mudaria).
Outra classe de compostos em estudo 

é a dos semimetais e metais de transição 
sem lantanídeos, como níquel-manganês-
gálio, também com preço médio de US$
1.300/kg. Em torno de 27oC, temperatura 
com máximo EMC para estes compostos, 
1 kg de Ni-Mn-Ga é capaz de retirar até 
452 calorias de um reservatório térmico. 
Em contrapartida, essa excelente efi ciên-
cia é limitada a apenas 2oC em torno da 
temperatura de máximo EMC, reduzindo 
drasticamente o poder de resfriamento 
relativo (RCP, na sigla em inglês). Alguns 
compostos, como o manganês-arsênio-
antimônio (cerca de US$ 2.600/kg), são 
tóxicos demais para uso doméstico.

Um material que atrai a atenção de 
pesquisadores são as manganitas, ou óxidos 

de manganês. Essas substâncias têm inte-
ressantes propriedades, como a capacidade 
de se tornarem condutoras ou isolantes 
dependendo de estarem ou não sob ação de 
um campo magnético. Sua principal vanta-
gem é o baixo custo (cerca de US$130/kg), 
além de pouco reagirem com o oxigênio do 
ambiente, pois já são óxidos. Seu  poder de 
resfriamento, contudo, é cerca de metade 
do obtido para Gd puro, além de possuírem 
baixa condutividade térmica.

Diante dessa “salada” de elementos, 
qual é o melhor material magnético? Ainda 
não se sabe. É preciso melhorar os mate-
riais que já se conhece e descobrir novos.

Da Teoria à Prática
O PRIMEIRO PROTÓTIPO DE refrigerador 
magnético para funcionar à temperatura 

ambiente foi desenvolvido em 1976 por 
Gerald Brown, da Nasa. Sua máquina 
funcionou baseada no ciclo PMR, 
onde, no estágio isotérmico, 7 tesla 
de campo magnético foram aplicados 
sobre 160 gramas de Gd, imersos em 
uma coluna contendo 400 ml de fl uido 
(80% água e 20% álcool). Após 50
ciclos, a temperatura no topo da coluna 
chegou a 46oC, enquanto a temperatura 

O EMC pode ser otimizado de acordo com dois diferentes processos, ambos úteis nos ciclos termomagnéticos. 

NO PROCESSO, O ADIABÁTICO, o material magnético (acima, o bastão 
no centro do retângulo) é isolado do ambiente que o circunda com 
o uso de uma câmara de vácuo (o retângulo), de forma a não trocar 
calor com o ambiente. Assim, quando  é submetido a um campo 
magnético externo, sua temperatura aumenta. De forma reversível, 
quando o campo é retirado, a temperatura do material magnético 
diminui até atingir seu valor inicial

NO PROCESSO ISOTÉRMICO, em vez de isolado a vácuo, o material magnético 
está em contato com um reservatório térmico. Ele pode trocar calor, mas sua 
temperatura não se altera. É como a atmosfera onde vivemos: uma pequena 
troca de calor com o ar não interfere na temperatura global. Aqui, a tempera-
tura do material magnético não se altera com a aproximação de um imã, mas 
cede calor para o reservatório. Quando o ímã é afastado, o material magnéti-
co absorve calor do reservatório, mas continua na mesma temperatura

EFEITO MAGNETOCALÓRICO
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na base da coluna atingiu -1oC. Estava 
provado que se pode ter um refrigerador 
magnético à temperatura ambiente. O 
protótipo, porém, ainda era inviável 
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CICLOS TERMOMAGNÉTICOS

PMR – CICLO DE ERICSSON

1 – Processo isotérmico 2 – Processo isocampo

3 – Processo isotérmico4 – Processo isocampo

Material magnético

Fluido
1

2

3

1

2

1

2

1

2

12
3

12

3

3 3

3

12

3

12

3

Temperatura

Ambiente  
externo

O REGENERADOR MAGNÉTICO PASSIVO (PMR, na sigla em inglês) usa, em cada 
ciclo, dois processos isotérmicos. Baseado no ciclo de Ericsson – proposto pelo 
engenheiro sueco John Ericsson (1803-1889) – esse processo usa um fl uido 

contido em uma coluna que atua como regenerador. Nesta ilustração, a parte direita 
do fl uido está em contato térmico com o ambiente, enquanto a parte esquerda está 
em contato térmico com o volume que se quer resfriar.

3Neste estágio (um processo isotérmico), o campo magnético 
é removido e o material magnético absorve calor do fl uido 

regenerador, que por sua vez receberá calor do volume a ser resfriado, 
baixando-lhe a temperatura. A quantidade de calor removida neste 
estágio é proporcional ao efeito magnetocalórico do material utilizado

1Inicialmente o material magnético, imerso no fl uido, está à direita da coluna e, conseqüentemente, 
em equilíbrio térmico com o ambiente. O primeiro estágio desse ciclo é um processo isotérmico, onde 

se aplica campo magnético ao material, que, por estar ancorado termicamente com o ambiente, irá ceder 
calor ao fl uido regenerador, que por sua vez cederá calor ao ambiente externo

2No segundo estágio, um processo isocampo, o material 
magnético, juntamente com os ímãs, caminha pela coluna 

cedendo calor ao fl uido, até atingir a parte esquerda da coluna, 
em equilíbrio térmico com o volume a ser refrigerado

4Na última etapa, o material magnético é conduzido, sem campo magnético aplicado, de volta à 
direita da coluna. O material absorve calor da coluna até chegar à direita, em equilíbrio térmico com o 

ambiente, fechando o ciclo. Sucessivos ciclos como o descrito acima podem reduzir a temperatura de um 
determinado volume até o valor desejado

para uso doméstico, porque usava um 
eletroímã caro e difícil de transportar. 

Em 1987, Lance Kirol, no Labora-
tório Nacional de Engenharia de Idaho, 

EUA, desenvolveu outro protótipo de 
refrigerador magnético. Sua máquina 
tipo PMR contava com 270 gramas de 
Gd, submetidos a 1 tesla fornecido por 

O EFEITO MAGNETOCALÓRICO de um certo material depende 
de diversos parâmetros, como temperatura, pressão e campo 
magnético. Possui, porém, comportamento típico que se 
traduz em um valor máximo a certa temperatura. A efi ciência 
do material pode se estender por dezenas de graus Celsius 
em torno deste máximo, de tal forma que, quanto maior for 
esta “largura de efi ciência”, melhor será o material, pois um 
protótipo construído com tal material poderá funcionar em 
ampla faixa de temperatura. Uma boa forma de se comparar 
diferentes materiais magnéticos é através da quantidade 
conhecida por poder de resfriamento relativo (RCP, na sigla em 
inglês). A medida é o valor do máximo efeito magnetocalórico 
multiplicado pela largura da curva que caracteriza este efeito 
em um gráfi co. Existem outros requisitos que fazem do material 
magnético um bom candidato a ser utilizado como substância 
refrigerante: baixo custo, boa condutividade térmica para uma 
efi ciente troca de calor, não ser tóxico nem oxidável, etc.
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ímãs permanentes de neodímio-ferro-
boro. Após quatro ciclos, esse protótipo 
estabeleceu 11oC de diferença de tempe-
ratura entre os extremos do fl uido rege-
nerador. Mais recentemente, em 1998, 
Carl Zimm e colegas, da Astronautics 
Corporation of America e do Laboratório 
Ames, EUA, projetaram uma máquina 
AMR utilizando bobinas superconduto-
ras e 3 kg de Gd. Com 5 tesla de campo 
magnético, esse protótipo conseguiu re-
duzir em 11oC a temperatura do sistema. 
Com ciclos termomagnéticos durando 
6 segundos, esse AMR pode funcionar 
durante 18 meses, sem necessidade 
de muitos reparos. Posteriormente, os 
mesmos pesquisadores construíram 
um protótipo bastante similar, mas 

AMR – CICLO DE BRAYTON

1 – Processo adiabático 2 – Processo isocampo

3 – Processo adiabático4 – Processo isocampo
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O REGENERADOR MAGNÉTICO ATIVO (AMR), baseado no ciclo de Brayton – proposto por 
George Brayton (1830-1892) –, usa dois processos adiabáticos, em que o  material 
magnético funciona como regenerador, além de ser também a substância refrigerante. 

Entre dois radiadores (interno e externo), existe uma câmara com pedaços de material 
magnético, em uma de cujas extremidades está a temperatura baixa, aproximadamente 
igual à do volume que se quer resfriar, e outra à temperatura ambiente.

1O primeiro estágio é um processo adiabático, onde o material é submetido a 
um campo magnético externo, que aumenta sua temperatura em quantidade 

proporcional a seu efeito magnetocalórico. A extremidade mais quente, próxima ao 
radiador externo, fi cará com temperatura superior à ambiente

2Esta etapa consiste em passar um fl uido, que estava no radiador interno, 
através do material magnético. O fl uido troca calor com o material magnético 

e entra no radiador externo com temperatura superior à ambiente, enquanto o 
material magnético se resfria

3Na terceira fase, acontece novamente um processo adiabático, no qual o campo 
magnético, até então sempre presente sobre o material magnético, é removido, 

baixando-lhe ainda mais a temperatura em quantidade proporcional ao seu efeito 
magnetocalórico. A esta altura, a extremidade à esquerda do material magnético 
estará a temperatura inferior à do volume a ser resfriado

4No quarto e último estágio deste ciclo, o fl uido sairá do radiador externo, à 
temperatura ambiente, e fl uirá através do material magnético, cedendo-lhe calor 

e alcançando o radiador interno a temperatura mais baixa do que a do volume a ser 
resfriado. Agora, este fl uido recebe calor do volume já frio, reduzindo ainda mais a 
temperatura e fechando o ciclo termomagnético

usando ímãs permanentes de Nd-Fe-B. 
Esse dispositivo conseguiu reduzir a 
temperatura de 25oC para 5oC, e foi pa-
tenteado em 2003. O desenvolvimento 
desses protótipos vai além das fronteiras 
norte-americanas. A Toshiba, em 2000, 
desenvolveu um refrigerador magnético 
utilizando 2 kg de Gd, 1 tesla de campo 
magnético fornecido por ímãs perma-
nentes de Nd-Fe-B e água com um de-
terminado anticongelante para conseguir 

reduzir a temperatura de 28oC até -1 oC.
Todos os protótipos descritos aqui, po-

rém, ainda são inviáveis comercialmente. 
Quando isso acontecer, no entanto, será 
possível construir um refrigerador até 25%
mais efi ciente que os atuais, como suge-
rem os modelos computacionais. Segundo 
especulações da comunidade científi ca, 
essa realidade não está tão longe, e as 
primeiras geladeiras magnéticas podem 
chegar às cozinhas em 10 ou 15 anos.

Radiador
externo

Radiador
interno
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