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PROJETO, MONTAGEM E ANÁLISE DE UM MOTOR STIRLING PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE UMA FONTE DE CALOR 

 
Resumo 
 

Neste trabalho, é apresentado o projeto, as etapas de construção e o funcionamento 
de um motor Stirling com vistas a analisar a sua capacidade de utilização na 

geração de energia elétrica a partir de uma fonte de calor gerada por meio da 

Biomassa. Devido ao aumento de consumo de energia elétrica verificado segundo o 

Balanço Energético Nacional – BEM, (MME, 2014) no Brasil, faz-se necessário o 

estudo de novas formas de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis 
ou da utilização de biomassa para este fim. A utilização de um motor Stirling se 

justifica pela sua característica de realizar uma combustão externa e não gera 

poluição decorrente ao seu funcionamento. Ao final espera-se encontrar a relação 
ideal entre a temperatura necessária para o funcionamento do motor e a sua 

capacidade de geração de energia. 
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Introdução 
 

Apesar de serem eficientes na geração de energia elétrica, alguns geradores 

se utilizam da queima de combustíveis fósseis para o seu funcionamento, com isso 

se produz poluição para o ar e consomem fontes não renováveis. Esta queima 

produz o aquecimento do planeta e também a causa da extinção do mesmo. Este 

sistema utiliza-se de energia limpas e renováveis para aquecimento de ar necessário 

ao sistema se a queima de combustíveis poluentes.  
Desta forma, pretende-se construir um motor do tipo Stirling (SIER, 1995) que 

será alimentado pela queima da biomassa para gerar calor na base do motor 

desenvolvido em um sistema fechado que realiza de forma eficiente a transformação 

da energia térmica em energia mecânica utilizando baixo consumo energético. 

A utilização do sistema aplica-se a pequenas propriedades agrícolas no intuito 
de torná-las autossuficientes na geração de energia elétrica necessária ao consumo 

da propriedade. 



 

Objetivos 
 
Projetar, montar e analisar a capacidade de produção de energia elétrica do 

conjunto motor Stirling, gerador de calor e encontrar as melhores condições de 

funcionamento e parâmetros do sistema. 

 

Metodologia 
 

A opção realizada de pesquisa nesse trabalho é o estudo, projeto, construção do 
motor Stirling protótipo, montagem do sistema com o aquecimento por meio de 

biomassa e gerador de energia elétrica a fim de estudar a relação ideal entre a 

temperatura necessária para o funcionamento do motor e a sua capacidade de 

geração de energia. 
 

Desenvolvimento 
 

O projeto esta desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa, foi 
realizado um estudo sobre os tipos de configurações mecânicas de motores Stirling. 

A segunda etapa foi o projeto e modelagem do motor Stirling na configuração Alfa 

(BOSCH, 2005; MARTINI, 2004). Na figura 1 apresenta-se o esboço do projeto do 

motor.  

 
Figura 1 – Esboço do Motor – Fonte: autores 

 

Na terceira etapa foi à construção do motor propriamente, conforme 

apresentado na figura 2. E por fim, a quarta etapa será a instalação dos sensores e 

montagem do sistema para o levantamento dos dados e análise de desempenho. 



 

 
Figura 2 – Motor construído – Fonte: autores 

 

Resultados Preliminares 
 

Hoje um sistema alternativo de geração de energia elétrica para pequenas 

propriedades se caracteriza por um alto custo de mercado. Até o momento de nossa 

pesquisa identifica-se que o custo deve ficar dentro dos parâmetros abaixo de um 

sistema de fornecimento via rede pública em longo prazo.   

Com relação ao estudo da tecnologia dos motores utilizada, optou-se pela 
configuração do motor Stirling tipo Alfa por possui toda a construção em um único 

eixo de funcionamento e mais compacto.  

Já na sequencia de trabalho de pesquisa após a montagem do sistema 

completo e o levantamento dos dados, deve-se chegar as conclusões desejadas de 

desempenho na geração de energia elétrica. 
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