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1 – Resumo 

As restrições ambientais impostas às novas usinas geradoras de energia 

elétrica e a necessidade de redução da emissão de poluentes, reflete a premência 

do uso de fontes e/ou métodos alternativos de energia. O objetivo dessa pesquisa é 

explorar e aplicar a tecnologia de motores Stirling, de baixa temperatura, com pistão 

líquido, usando a energia solar para o bombeamento de água para uso doméstico e 

irrigação. Esse trabalho é relevante, pois contribui com a economia de energia 

elétrica e a preservação ambiental. A metodologia utilizada é o desenvolvimento 

experimental de um protótipo para testar a viabilidade da utilização do sistema 

proposto na irrigação doméstica e de unidades produtivas. O protótipo deve permitir 

sua utilização sem a conexão com a rede de transmissão e distribuição de energia, 

podendo inclusive ser utilizado em locais remotos e sem acesso a essa modalidade 

de energia. Podendo se apropriar de diversas fontes de energia alternativas por se 

tratar de um motor de combustão externa de baixa temperatura.   

 

2 – Introdução 

Esse trabalho apresenta uma proposta de projeto de iniciação científica do 

Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial da Faculdade de Tecnologia 

Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura – FATEC Garça - SP, Unidade Escolar 

integrante do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS.  

O Brasil e a maior parte dos países desenvolvidos possuem o desafio de 

aprimorar e substituir sua malha energética por fontes renováveis.  O tema escolhido 

para o projeto de pesquisa pretende contribuir com esse contexto, pois consiste em 

utilizar um motor Stirling de baixa temperatura que utiliza pistões líquidos, para 

movimentar uma bomba d´água, utilizando fontes de calor disponíveis na natureza. 

Para (ROSS, 1981; URIELI e BERCHOWITZ, 1984) afirmam que em 1816, o 

engenheiro escocês Robert Stirling (1790 – 1878) criou um modelo de motor que 

utilizava um determinado volume de um gás qualquer, que ao ser aquecido 

externamente, era forçado a entrar numa câmara de volume maior que o inicial, 

onde o gás podia expandir-se livremente. Ele chamava o motor de “motor de ar” 

porque as máquinas a vapor de sua época explodiam com frequência. 

Cerca de duzentos anos após o desenvolvimento do primeiro modelo e de 

conceitos a respeito dessa tecnologia, esse trabalho apresenta contribuição para 



diminuir o consumo de energia elétrica, assim como, contribuir com a preservação 

do meio ambiente, pois apresenta um modelo de energia renovável e de alta 

capacidade de adaptação e replicação desse sistema, mesmo para os locais mais 

remotos do país e do mundo. 

3 – Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa é aplicar a tecnologia de motores Stirling, de 

baixa temperatura, com pistão líquido, usando a energia solar para o bombeamento 

de água para uso doméstico e irrigação.Como objetivos específicos teremos: 

- Explorar o referêncial teórico sobre o tema, para apreender os principais 

conceitos sobre os motores Stirling de baixa temperatura; 

- Construir um protótipo de aplicação de um motor Stirling de baixa 

temperatura para verificar a viabilidade de sua utilização na irrigação doméstica e de 

unidades produtivas. 

4 – Metodologia 

 A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo 

para testar a viabilidade da utilização do sistema proposto na irrigação doméstica e 

de unidades produtivas. O desenvolvimento do protótipo possibilitará a elaboração 

de um roteiro construtivo do sistema proposta, permitindo seu desenvolvimento 

pelos interessados no tema. 

5 – Desenvolvimento 

Motores Stirling são máquinas térmicas únicas porque sua eficiência teórica é 

aproximadamente igual à teórica máxima, conhecida como eficiência do Ciclo de 

Carnot. Estes motores são movidos pela expansão de um gás quando aquecido, 

seguida da compressão do mesmo quando resfriado. Os motores Stirling contêm 

uma quantidade fixa de gás que se transfere de um lado a outro, entre uma 

extremidade fria e uma extremidade quente. Um pistão móvel é responsável pelo 

direcionamento do gás entre os dois extremos. 

Para G. T Reader e C. Hopper (1983, p. 3-4), “uma máquina do ciclo Stirling 

cobre uma série de dispositivos como uma bomba de calor, uma maquina de 

refrigeração, um gerador a gás, etc”.   

Dentre os modelos de motores Stirling, o de baixa temperatura merece uma 

atenção especial, e será a tecnologia proposta e descrita nesse projeto. Em 1983 o 

professor Ivo Kolin da Universidade de Zagreb na Croácia apresentou o primeiro 

modelo de motor Stirling movido à baixa temperatura, o que foi um grande avanço 



tecnológico para essa tecnologia que passou a funcionar abaixo dos 100 C°. A teoria 

de motores Stirling também se aplica a este modelo, porém, por se tratar de um 

modelo singular o motor de baixa temperatura possui características que o diferencia 

dos demais modelos. A baixa velocidade de operação é uma característica 

intrínseca desta tecnologia, uma vez que o fluxo de transferência de calor e 

diretamente proporcional a diferença de temperatura da parte quente para a parte 

fria do motor. Essa característica também permite que esta máquina possua uma 

vida útil mais longa. O propósito da utilização desse motor é converter a energia 

térmica ou energia retida em energia cinética para bombeamento de água. Uma 

máquina térmica que recebe calor proveniente do meio ambiente e produz trabalho 

enquanto executa seu ciclo operacional. 

6 – Resultados esperados 

A utilização de motores Stirling, por não necessitar de energia elétrica, 

permite sua utilização sem a conexão com a rede de transmissão e distribuição de 

energia, podendo inclusive ser utilizado em locais remotos e sem acesso a essa 

modalidade de energia.   
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