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Resumo 

 

Quando um material magnético tem sua temperatura aumentada ou diminuída 

por meio da aplicação ou remoção de um campo magnético externo nos deparamos com um 

fenômeno conhecido como efeito magnetocalórico. Devido a essa peculiaridade que os 

materiais magnéticos possuem, imaginaram-se possíveis aplicações comerciais, como a 

construção de refrigeradores magnéticos que permitem a extinção da utilização de gases 

nocivos à atmosfera em seu funcionamento, tornando-se assim uma solução alternativa 

para a refrigeração residencial e industrial.  

Tendo por alto grau de relevância a aplicação de um campo magnético externo 

neste comportamento do material magnético a ser estudado, sabe-se que as consequências 

vindouras são explicadas pela mecânica quântica, uma vez que para os efeitos serem 

descritos, precisamos obter informações da estrutura da matéria. Como possível explicação 

do efeito, utilizou-se da termodinâmica em conjunto com o modelo do campo médio para 

materiais magnéticos, onde fora possível calcular grandezas que caracterizam o efeito 

magneto calórico, tais como a entropia magnética. 

Por meio de gráfico obtido pela variação da entropia magnética em função da 

temperatura pôde-se verificar qualitativamente o mesmo resultado encontrado no 

embasamento teórico, ou seja, os procedimentos adotados para a explicação do efeito 

concordam com o esperado na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Variação entropia magnética e temperatura 

adiabática................................................................................10 

Figura  2   -  variação da entropia magnética de um material     

paramagnético pela temperatura..........................................................14 

Figura  3  -  diagrama variação de temperatura adiabática e 

variação isotérmica da entropia magnética.........................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO..........................................................6 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....................................7 

3 MÉTODOS UTILIZADOS..........................................9 

4 RESULTADOS.........................................................10 

5 CONCLUSÕES........................................................15 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................16 

7 CRONOGRAMA EXECUTADO...............................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Introdução 

 

O efeito magnetocalórico (EMC) ou desmagnetização adiabática é um efeito que 

ocorre em materiais magnéticos e é caracterizado pelo esquentamento ou resfriamento do 

material com a aplicação ou remoção de um campo magnético sobre o mesmo. Este 

fenômeno foi largamente utilizado como forma de investigação de novos materiais 

magnéticos, além de recentemente a partir de novos compostos encontrados que 

apresentam EMC gigante a construção de modelos de refrigeradores magnéticos. 

Esse efeito foi descoberto pelo físico alemão Emil Warburg (1846-1931) em 

1881, onde ao aproximar um imã de um pedaço de ferro percebeu que o mesmo havia 

esquentado. Mas somente em 1933 surgiu uma aplicação para esse fenômeno, o físico 

canadense William Giauque (1895-1982) utilizando um material a base de gadolínio (Gd) por 

meio de um processo de magnetização e desmagnetização sob ação de um campo 

magnético de 0.8 Tesla, conseguiu diminuir a temperatura inicial do material de 1,5K para 

0.25K, feito inédito para a época, onde os laboratórios mais modernos utilizando hélio 

liquefeito atingiam temperatura mínima de 1.5K. Tal feito rendeu a Giauque o prêmio Nobel 

de Química de 1949. 

A partir de então, o trabalho de Giauque fora largamente utilizado para fins de 

pesquisa em baixa temperatura, porém, somente em 1976 que G.V.Brown idealizou um 

refrigerador magnético baseado no EMC utilizando como material refrigerante o gadolínio. 

Tendo conseguido diminuir a temperatura do material de 319K (46ºC) para 272K (-1ºC), 

Brown mostrou ser possível a construção de refrigeradores magnéticos para fins comerciais 

que substancialmente possuem uma melhor eficiência que os atuais (estima-se 50% a 60% 

contra os 40% dos da atualidade) pois não utilizam compressores de gás em seu 

funcionamento, além disso os refrigeradores convencionais utilizam gases como 

refrigerantes tais como o clorofluorocarboneto (CFC) ou o hidroclorofluorocarboneto (HCFC) 

que são agressivos a camada de ozônio. 

Tais fatos corroboram a importância do estudo do efeito magnetocalórico tendo 

como principal aplicação a construção de refrigeradores convencionais que não poluam, 

sendo necessário para tal, pesquisas sobre materiais que apresentem EMC em temperatura 

ambiente com ampla variação de temperatura sob baixo custo de produção. 



Este projeto tem como objetivo estudar as propriedades físicas por trás do efeito 

magnetocalórico e eventualmente verificar o efeito em algum material magnético por 

métodos computacionais. 

2 Revisão Bibliográfica 

 

Quando um material magnético é esquentado ou resfriado pela aplicação ou 

remoção de um campo magnético externo, ambos de maneira adiabática, esse fenômeno 

recebe o nome de efeito magnetocalórico (EMC) e tal comportamento é característico de 

todo material magnético [1]. 

 Ao incidir um campo magnético sobre o material, este tem sua entropia reduzida 

pois os momentos de dipolos magnéticos possuem a tendência de se orientar na mesma 

direção do campo aplicado, resultando em um arranjo mais ordenado e portanto resultando 

em uma menor entropia. 

A entropia em questão é devido a parte magnética, sendo a entropia total dada 

pela equação (1) [2], onde a entropia total é a soma das contribuições magnéticas, de rede e 

eletrônica caracterizando desta forma, uma propriedade extensiva. Somente é considerada 

a variação de entropia magnética, pois observa-se que esta apresenta uma dependência 

mais relevante com o campo magnético, fato não observado experimentalmente para as 

outras entropias na maioria dos materiais, ou seu valor se torna tão pequeno que realiza-se 

aproximações ignorando seus valores. Quando este fato não ocorre e a entropia de rede se 

torna equiparável a magnética, o efeito magnetocalórico é potencializado e recebe o nome 

de efeito magnetocalórico gigante (EMCG). 

                      (1) 

Ao se estudar a variação de entropia é praticamente estudar o EMC, e 

dependendo da forma como a entropia for variada, ocorre a mudança de temperatura do 

material como no caso adiabático, que para manter a entropia total constante na aplicação 

de um campo magnético, o material precisa elevar sua temperatura, ou ao remover o campo 

o material precisa diminuir sua temperatura para manter a entropia total constante. Este 

último caso é o princípio fundamental dos chamados refrigeradores magnéticos, dispositivos 

que através de ciclos regeneradores magnéticos ativos (RMA) possuem a capacidade de 

remover calor de um reservatório (refrigerador) e expeli-lo no ambiente. 



A variação de entropia magnética também é utilizada para determinar as 

características magnéticas dos refrigeradores, como a capacidade refrigerante [2]. Outro 

parâmetro importante na identificação do efeito magnetocalórico em materiais magnéticos 

além da variação de entropia, é a variação de temperatura adiabática ( ), pois na prática 

é quem define os limites de aplicabilidade do material, além de ser uma grandeza 

mensurável manualmente. 

Encontrar materiais que apresentem pelo menos essas características, grande 

variação de entropia e temperatura com baixo custo de produção é um dos obstáculos para 

a comercialização dos refrigeradores. Pesquisas sobre materiais com melhores 

performances se fazem necessárias para tornar viável a construção desses dispositivos 

magnéticos, além de melhorias no ciclo RMA para que atue com maior frequência e a 

utilização de fluidos com maior capacidade de transferir calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Metodologia 

 

Para a descrição do efeito magnetocalórico (EMC) que consiste no 

esquentamento ou resfriamento de um material magnético por meio de uma aplicação ou 

remoção de um campo magnético respectivamente, se faz necessário o estudo 

termodinâmico do efeito, que consiste em encontrar uma relação da variação de entropia 

magnética ou da variação de temperatura adiabática do composto. 

Estas relações podem ser obtidas por meio das equações de Maxwell 

provenientes da energia livre de Gibbs para o sistema. Porém, por se tratar de uma análise 

termodinâmica de fenômenos magnéticos, se faz necessário uma outra abordagem para o 

EMC devido ao fato de que os fenômenos magnéticos são explicados de maneira mais 

adequada pela mecânica quântica, por isso, para uma possibilidade de descrição 

microscópica do fenômeno, utilizaremos como base a mecânica estatística de equilíbrio 

através da aproximação de campo médio [2]. Este simulará um material paramagnético 

sofrendo a ação de um campo magnético externo. 

O uso do computador, no procedimento de cálculos numéricos será necessário 

na obtenção de gráficos do comportamento qualitativo do mesmo, ou seja, gráficos da 

relação entre a variação de entropia magnética com a temperatura absoluta e/ou da relação 

entre a variação de temperatura adiabática com a temperatura absoluta, pois, conforme 

visto são parâmetros de alta relevância nos diagnósticos no grau do EMC em compostos 

magnéticos.  

 

 

 

 

 

 



4 Resultados 

 

Para a descrição da termodinâmica do efeito magnetocalórico, observasse 

experimentalmente sua dependência com o campo magnético e a temperatura absoluta. 

Para determinar teoricamente essa dependência, utilizam-se as seguintes funções 

termodinâmicas: a energia interna U, a energia livre de Helmholtz F e a energia livre de 

Gibbs G, esta utilizada para sistemas em equilíbrio a pressão constante, condição 

comumente usada em laboratórios. 

Um conjunto de equações chamadas de relações de Maxwell podem ser 

deduzidas do fato de os potenciais termodinâmicos (energia livre de Gibbs, por exemplo) 

serem diferenciais exatos. O potencial de Gibbs é definido como: 

                      (2) 

Onde F é a energia livre de Helmholtz. Diferenciando a eq. (2) e utilizando o fato 

de o diferencial de F ser: 

                   (3) 

Desta maneira tem-se que: 

                  (4) 

Pode-se encontrar a partir dessa relação para o diferencial da energia livre de 

Gibbs para um sistema que dependa de pressão p, temperatura T e campo magnético H a 

seguinte relação: 

                      (5) 

Integrando a eq. (5) para um processo isotérmico e isobárico 

                         (6) 

Esta equação indica que a variação isotérmica da entropia é proporcional a 

derivada da magnetização pela temperatura de um campo constante e a variação do campo 

magnético. Como a magnetização a campo constante de materiais paramagnéticos e 

ferromagnéticos decresce com o aumento da temperatura, conforme especifica a lei de 

Curie, tem-se , então  deve ser negativo para que a eq. (6) se torne 



verdadeira, estando de acordo com nossa análise de que a entropia magnética diminui com 

a aplicação de um campo (Linha vertical da figura 1). 

Pode-se combinar a eq. (5) com o diferencial de entropia de um sistema 

magnético como função de T, H e p, eq. (8), e a respectiva capacidade térmica associada, 

eq. (9), para encontrar um processo adiabático-isobárico a seguinte equação [3]: 

                (7) 

Onde o diferencial de entropia é dado por: 

                  (8) 

E o capacidade térmica a um parâmetro x constante é dado por: 

               (9) 

Integrando a equação (7) encontra-se a variação de temperatura adiabática, ou 

o valor do efeito magnetocalórico e representado no figura (1) pela linha horizontal: 

                        (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Variação de entropia e temperatura por meio de uma 
aplicação de um campo magnético ( ). [2] 



As equações (6) e (10) caracterizam o efeito magnetocalórico com alto grau de 

generalidade (como toda a termodinâmica em geral) devido ao fato de nenhuma suposição 

de estrutura da matéria fora usada para deduzi-las. 

Para a descrição quântica do efeito, utilizou-se como proposta um modelo de 

campo médio de um material magnético. Diferente da abordagem termodinâmica onde 

nenhuma suposição acerca do material a ser empregado na observação do efeito, na 

aproximação de campo médio esta condição se faz necessária, pois a forma do 

hamiltoniano de cada tipo de material é diferente. Por simplificação, fora adotado um 

material paramagnético, onde a função de partição é dada por: 

 

Onde  é o número quântico associado ao momento angular, e X é equivalente 

a: 

 

e 

 

 

A soma da função de partição resulta em: 

 

onde g é o fator giromagnético do átomo,  é o magnéton de Bohr,  é a constante de 

Boltzmann e J é o número quântico do momento angular total [2]. 

Como visto em teoria, a entropia magnética é um parâmetro de grande 

relevância para a determinação do tamanho do efeito magnetocalórico que um material 

possa ter. Pode-se escrever a entropia em função da derivada da energia livre magnética de 

Helmholtz pela temperatura, conforme abaixo: 

 



Onde a energia livre de Helmholtz para nosso sistema é dado por: 

 

Efetuando a derivada na eq. (15), obtém-se:  

 

Que é a equação que descreve como a entropia magnética varia com a 

temperatura para um dado campo magnético externo. 

No limite de altas temperaturas, a entropia magnética se reduz a: 

 

Que é uma constante. 

Pode-se escrever a eq.(17) de uma maneira mais simplista e elegante, tendo em 

consideração que: 

 

É a função de Brillouin. Portanto, a entropia magnética se resume a:  

 

Para dois campos magnéticos distintos, plotou-se um gráfico da variação da 

entropia magnética em função da temperatura com o intuito de verificar a legitimidade do 

modelo adotado, o resultado encontrado pode ser visto na próxima página, e sugere ser um 

bom modelo, haja vista que conforme a informação fornecida pela eq. (18), a altas 

temperaturas, a entropia magnética satura para um mesmo valor, dependendo somente do 

valor do número quântico do momento angular total J. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: variação da entropia magnética de um material paramagnético pela temperatura. 

Também fora plotado um gráfico de cunho qualitativo, em que é possível verificar 

as características abordadas no efeito magnetocalórico tais como a mudança de 

temperatura adiabática em função da variação do campo magnético externo. Ver figura (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:diagrama variação de temperatura adiabática e variação isotermica da entropia magnética. 

 



5     Conclusões 

 

Com o intuito de encontrar um modelo que possa explicar qualitativamente as 

características já apresentadas acerca do efeito magnetocalórico, teve-se como proposta o 

modelo estatístico de campo médio para materiais magnéticos, tendo como base os 

parâmetros que caracterizam o efeito, tais como a entropia magnética, que por meio do 

modelo estudado permite-se o cálculo teórico dessa grandeza, além de outras informações 

acerca das propriedades magnéticas do tipo de material proposto para o modelo, sendo 

esse material do tipo paramagnético. 

A partir dos gráficos obtidos para a variação da entropia magnética em função da 

temperatura, percebeu-se que os resultados encontrados se comportam de maneira 

semelhante aos encontrados na literatura, tanto acerca de observações experimentais como 

em modelagens teóricas, em que a aplicação de um campo magnético externo leva o 

material a um aumento de sua temperatura se esse processo for adiabático e o inverso 

também ocorre quando o campo for removido ou diminuído no nosso caso, ou seja, o 

material é resfriado. Outra característica encontrada nos gráficos que corroboram com a 

aplicabilidade da aproximação de campo médio para a explicação do efeito magnetocalórico 

é o fato que o modelo prevê um valor de saturação para a entropia magnética a partir de 

altos valores da temperatura, fato encontrado nos gráficos obtidos. 

Portanto, tem-se que a aproximação de campo médio é uma excelente 

ferramenta para a o entendimento do efeito, além de proporcionar uma generalização 

quanto ao tipo de material, permite ao pesquisador uma avaliação primaria se um material 

possa apresentar ou não um EMC considerável para fins comerciais. 
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