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RESUMO 

 
Construímos um protótipo de refrigerador magnético com um regenerador magnético ativo na forma de 

uma roda, usando gadolínio (Gd) metálico como material magnético e um eletroímã como fonte de campo 

magnético. Este é um dispositivo simples feito com materiais de baixo custo. Testes sem carga térmica no protótipo 

para um campo magnético aplicado de 23000 G resultaram em uma diferença de temperatura de 10 
o
C entre o 

trocador de calor da fonte quente e a saída do regenerador. O intervalo de tempo típico para o resfriamento é de 7 

minutos, com estabilização de temperatura sendo atingida após 20 minutos. 
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INTRODUÇÃO 

 
A refrigeração magnética, utilizando o efeito magnetocalórico de certos materiais ferromagnéticos, pode 

propiciar grande economia de energia elétrica em aparelhos de refrigeração e ar condicionado, pois os equipamentos 

podem ser muito mais compactos e deverão operar a velocidades menores que os atuais compressores a gás, 

resultando em maior confiabilidade e menor manutenção. Estes equipamentos funcionarão com eficiência muito 

maior, próximo a 60% da eficiência do ciclo de Carnot, significando uma economia expressiva de energia elétrica 

em escala. Como exemplo, a partir de 0,8 litro ou aproximadamente 5 kg de um refrigerante magnético (por 

exemplo, gadolínio), pode-se obter aproximadamente 13 kW de potência de refrigeração, que é 2,5 vezes maior que 

o poder de um típico condicionador central de ar para uso doméstico, o que ilustra a compactação que se pode obter 

para estes equipamentos. Além disso, considerando que os ciclos a gás trabalham no máximo com 30% da eficiência 

de Carnot, vê-se que se pode obter uma economia da ordem de 50% na potência para um tal refrigerador magnético 

[1,2]. 

Nosso objetivo principal foi construir um protótipo de refrigerador magnético utilizando um regenerador 

magnético ativo em forma de roda, com Gd como material magnetocalórico, e usando como fonte de campo 

magnético um eletroímã capaz de fornecer campos de até 35000 G. Devido a variações de temperatura relativamente 

pequenas em certos materiais, mesmo para grandes variações de campo magnético, é necessário construir 

refrigeradores magnéticos utilizando o conceito de regeneradores magnéticos ativos. Como o material magnético 

deve trocar calor com um fluido, o regenerador deve ser construído de tal modo a permitir o fluxo do fluido em bom 

contato com o material magnético. No nosso protótipo, escolhemos trabalhar com pinos de Gd com seção 

transversal disposta em uma rede quadrada.  

 

 

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 

 

 Uma roda de PVC (Fig. 1) foi construída para suportar os conjuntos de pinos de Gd de tal modo que a 

borda dessa roda contém seis cavidades para acomodar os regeneradores. A roda possui diâmetro de 250 mm e 

espessura de 20 mm. As cavidades para acomodarem os pinos têm raio externo de 120 mm, raio interno de 95 mm e 

comprimento angular de 0,963 rad (55,2 graus). Escolhemos álcool etílico como fluido de troca de calor, visto que a 

água oxida o Gd. 

 Os regeneradores foram montados no interior da roda, a qual foi fechada com cola para PVC. O eixo da 

roda foi usinado a partir de um tarugo de Teflon
®
, com canais e cortes apropriados para operarem como válvulas 

para o fluido trocador de calor. Vários termopares foram posicionados em diferentes pontos do sistema para 



monitorarem as temperaturas de interesse em função do tempo. Todo o sistema foi monitorado com um data logger 

de temperatura acoplado a um computador, o qual também controlava a corrente do eletroímã. 

 

 

 
Fig. 1: Foto do regenerador magnético ativo em forma de roda e suas seis cavidades. Uma delas está preenchida com pinos de Gd. 

 

 

 
Fig. 2: Foto do protótipo do refrigerador magnético montado no interior do eletroímã. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 Testamos o protótipo com o máximo campo magnético, 23000 G, para a menor separação possível entre os 

pólos do eletroímã. O campo magnético médio sentido pelo regenerador na região mais afastada do campo forte é de 

2400 G, de tal forma que uma variação média de 20600 G era sentida pelo regenerador em um ciclo. Testes sem 

carga térmica mostraram que, com uma taxa de fluxo do fluido trocador de calor de 0,01 l/s e operando em uma 

freqüência entre 0,4 e 0,5 Hz, o sistema obtinha os melhores resultados, atingindo uma variação de temperatura de 

10 
o
C. Mostraram também que o protótipo precisa de 7 minutos, após o início da operação em 25 

o
C, para atingir a 

temperatura de 16 
o
C; e 10 minutos para atingir 15 

o
C. A estabilização completa é atingida após cerca de 20 

minutos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Depois de vários testes e adaptações, nosso protótipo atingiu uma diferença máxima de temperatura de 10 
o
C entre o trocador de calor da fonte quente e a saída do regenerador. Esse valor mostra que o regenerador de fato 

funciona. Observamos que o sistema precisa de 7 minutos para reduzir a temperatura da saída do regenerador de 25 
o
C para 16 

o
C e 10 minutos para atingir 15 

o
C. A estabilização completa é atingida após cerca de 20 minutos. 
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