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• 130 membros (4 Professores)

• 20 laboratórios

• 125+ dissertações 

• 40+ teses

• 500+ artigos

• 10+ prêmios www.polo.ufsc.br

pololabsufsc

Quem somos

pololabsufsc
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Nossos Parceiros

Desde 1982 Desde 1997 Desde 2009Desde 2008 Desde 2018
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Laboratórios/Competências

– Climate-Controlled Test 

Rooms

– Expansion Devices

– Refrigeration Controls

– Compact Systems

– CO2 Systems

– Household Compressors 

– Commercial Compressors

– Compressor Valves

– Thermal Management

– Motor Cooling

– Thermodynamics of 

Compressors

– Frost Formation

– Microchannel Flow

– Heat Exchangers

– Fans

– Emerging Technologies

– Magnetic Cooling

– Multiphase Flows

– Thermophysical 

Properties

– Thermodynamics of 

Mixtures
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Tecnologias Calóricas

SCOPUS: “Materials Sciences”, 

“Engineering” & “Energy”

● Tecnologias em que a transição de fase é induzida pela variação de um campo

● Potencial de reduzir o consumo energético devido a uma alta eficiência teórica

● Ausência de substâncias nocivas ao ambiente (efeito estufa) ou inflamáveis

● Refrigerantes sólidos à base de elementos terra-rara (ETR), como La-Fe-Si e Gd-Y 

● Circuitos magnéticos de ímãs permanentes de Nd-Fe-B

Liu et al. (2012)

Renaldi et al. (2021)



6/18

Refrigeração Magnética no POLO

• Foco em sistemas e componentes (concepção, 

dimensionamento e otimização)

• Cinco gerações de protótipos:

- Alternativo (teste de conceito)

- RMA

- Sistema rotativo

- Adega magnética (PoloMag)*

- Condicionador de ar (MagChill)*

*Projetos EMBRAPII

2015
2020

2010

2016

Equipe projeto MagChill



“Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto”

Objetivo: “Desenvolver uma adega de vinhos doméstica operada por um sistema de refrigeração

magnética compacto, com um consumo energético análogo a de uma adega convencional e que

tenha capacidade de resfriar 30 garrafas entre 5 e 20ºC para uma temperatura ambiente de 25ºC.”

Projeto PoloMag (Embraco/Embrapii)
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Adega magnética

Disponível em https://youtu.be/wMUPdGRA9ck

Nakashima, Fortkamp, de Sá, dos Santos, Hoffmann, Peixer, Dutra, Ribeiro, Lozano, Barbosa, IJR 122, 110-121 (2021)

de Sá, Nakashima, Lozano, Barbosa, Int. Refrig. Air Cond. Conf. Purdue, online (2021) 

https://youtu.be/wMUPdGRA9ck


“Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética”

Objetivo: Projetar e construir um condicionador de ar (TRL-6*) com capacidade de 9000 Btu/h (2,6 kW)

operado por um refrigerador magnético de ímãs permanentes e refrigerantes sólidos à base de elementos terra-

rara.

• Desenvolver materiais magnetocalóricos e regeneradores à base de ligas de lantânio e cério utilizando matérias-primas e

desenvolvimentos tecnológicos nacionais com vistas a um escalonamento no LabFabITR/CODEMGE;

• Diretrizes e mecanismos que permitam o desenvolvimento e a fabricação de circuitos magnéticos à base de segmentos

de ímãs permanentes para refrigeração magnética, visando sua implantação no LabFabITR/CODEMGE.

Projeto MagChill (Codemge/Embrapii)

* TRL-6: “Demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante”.



10/18

Subsistema 

Regenerador & 

Circuito Magnético

Subsistema 

Circuito Hidráulico 

e Controle

Subsistema 

trocadores de calor 

& Calorímetro 

Metodologia (Subsistemas) 

Subsistema Materiais 

Magnetocalóricos

Gestão de Projetos & 

Desenvolvimento de Produtos

Lean Product Development, 

Toyota Kata & SBCE
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Desenvolvimento de Circuitos Magnéticos

Aço magnético

• Projetar e otimizar circuitos magnéticos à base de segmentos de ímã permanente de Nd-Fe-B e de aço magnético 

(Fe-Si) para aplicações em refrigeração magnética, visando sua manufaturabilidade e escalamento no LabFabITR. 

Nd-Fe-B
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Montagem de circuitos magnéticos

● Projetar circuitos magnéticos para aplicações em refrigeração magnética usando segmentos de ímã permanente 

de Nd-Fe-B em blocos prismáticos retangulares ou trapezoidais; 

● Realizar a montagem dos circuitos magnéticos projetados; 

● Validar de forma experimental o campo magnético e as forças associadas à montagem dos ímãs. 

Segmento de Nd-Fe-B

Tayler & Sakellariou (2017)
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Regenerador magnético-ativo à base de La-Fe-Mn-Si-H

Desenvolvimento de Regeneradores Magnético-Ativos

Objetivo: 

• Projetar e otimizar regeneradores magnético-ativos à base de elementos terra-rara, como Gd-Y e La-Fe-Si, para 

aplicações em refrigeração magnética, visando sua manufaturabilidade e escalamento no LabFabITR. 

Liu et al. (2012)

Jierong et al. (2021)

Vieira et al. (2020)
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Obtenção de liga La(Fe,Si)13 a partir do óxido de terra-rara através do processo de redução-difusão (RD):

La2O3

Si Fe

Mistura de matérias-primas para processo RD

Ca – agente redutor

Desenvolvimento de Materiais Magnetocalóricos
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Desenvolvimento de Materiais Magnetocalóricos

Obtenção de liga La(Fe,Si)13 a partir do óxido de terra-rara através do processo de redução-difusão (RD):

La(Fe,Si)13
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Exposição de esferas de La(Fe,Si)13 em diferentes meios

Desenvolvimento de Materiais Magnetocalóricos

Fim do ensaio - 10 semanas - Água deionizada
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Exposição de esferas de La(Fe,Si)13 em diferentes meios

Desenvolvimento de Materiais Magnetocalóricos
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Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Mecânica

88040-900 | Florianópolis – SC - Brasil

www.polo.ufsc.br

Redes Sociais: @pololabs

Cristiano da Silva Teixeira

c.teixeira@ufsc.br

+55 47 3232-5187

Obrigado pela atenção!

Jaime Andrés Lozano Cadena

jaime@polo.ufsc.br

+55 48 3721-7908
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