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RESUMO  

O aumento na procura de fontes de energia renováveis fez com que ressurgisse o 

interesse pelo motor Stirling. Tal interesse é reflexo da sua complexidade mecânica, 

funcionamento e por ser menos poluente comparado aos modelos de motores 

tradicionais. Vários protótipos de motores a combustão foram produzidos, mas os 

seus resultados continuam desfavoráveis, dando grande vantagem teoricamente ao 

motor Stirling.  

O objetivo é apresentar um protótipo do motor Stirling, cujo seu funcionamento 

dependerá da energia solar, gerando a quantidade de energia significativa para 

aproveitamento. Com a geometria idealizada no motor Stirling modelo Alfa e seu 

desempenho, permitiram realizar a construção de um protótipo utilizando o calor 

gerado pelo sol. Durante o processo de desenvolvimento foi possível definir 

parâmetros de calibração nos compartimentos de ar frio e de ar quente. A vedação 

das câmaras foi uma etapa crítica na construção do projeto, pois a má distribuição 

do ar pode comprometer todo o sistema. 

Pretende-se numa próxima etapa avaliar a eficiência do sistema construído, 

comparando com os motores tradicionais. 

 

INTRODUÇÃO 

As alternativas para fontes de energia renováveis e menos poluentes, tornou-se um 

grande desafio da termologia. Dados da IEA (Agência Internacional de Energia) 

apontam que até 2030, o consumo de petróleo terá participação de 35% da oferta 

energética mundial, enquanto o carvão mineral será de 22% e o gás natural 25% [1]. 

As fontes renováveis como hidráulica, biomassa, solar, eólica e geotérmica 

corresponderão a 14%. Decorrente desses dados observa-se a necessidade de 

novas pesquisas sobre fontes de energias renováveis. Por esse fato ocorreu a 

motivação de estudar o funcionamento do motor Stirling e aprofundar as pesquisas 

para melhorar sua eficiência, na geração de energia.  

O motor Stirling funciona com a transferência de calor realizada pela condução da 

chama, para o material do cilindro da base. Não se verifica convecção, uma vez que 

não há circulação do ar, este apenas contrai e expande. A energia desta expansão 

pode ser usada para mover motores, gerar energia, etc. 



O motor funciona com variadas fontes de combustível e produz um trabalho cujo 

desempenho se aproxima bastante da eficiência ideal teórica, o que não sucede 

com a maioria dos motores. 

 

OBJETIVOS   

O objetivo deste trabalho é apresentar um protótipo do motor Stirling, onde seu 

funcionamento dependerá da energia solar, fazendo o motor gerar uma quantidade 

de energia significativa para aproveitamento. 

 

METODOLOGIA  

A geometria idealizada no motor Stirling modelo Alfa e sua performance, nos 

permitiu realizar a construção de um protótipo utilizando o calor gerado pelo sol, 

decorrente das pesquisas e dos dados coletados, viabilizando as seguintes 

suposições, onde: 

- Compressão isotérmica (também a rejeição de calor). 

- Calor gerado e transferido ao fluido de trabalho a volume constante. 

- A temperatura do ar nos diferentes compartimentos é variável. 

  Uma vez sabendo que o motor Stirling é um motor térmico, que funciona com a 

combinação de energia proveniente da expansão do ar quente e a retração do ar 

frio; faz com que o ar aquecido empurra o pistão para cima, fazendo assim o 

virabrequim dar meia-volta. Com a defasagem do mesmo, seu momento inicial 

reverte, quando atingindo o ponto mais alto de seu movimento, o virabrequim faz 

com que o segundo pistão seja empurrada para baixo, forçando o ar frio entrar no 

cilindro quente de pressão. Isto faz esfriar o gás dentro do cilindro ocorrendo a 

compressão isotérmica. O motor Stirling do tipo Alfa tem um funcionamento 

diferenciado em relação ao do tipo Gama, é constituído por dois cilindros 

independentes, onde o pistão quente é encarregado pela produção do movimento 

mecânico decorrente da variação de pressão e vácuo interno do motor [3]. O pistão 

do motor é totalmente visível, extremidade em que a biela é fixa, diferentemente do 

Gama e Beta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

No estudo prático do motor Stirling, foi preciso construir um exemplar, onde sua 

fonte de energia é proveniente da queima de combustível. Decorrente da coleta de 



informações e com a construção do motor, foi possível entender a relação do ar 

quente e ar frio circulando dentro da câmara. Outro fator identificado foi a 

importância do mínimo atrito, para melhor funcionamento. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Dentre as informações coletadas, foi dada atenção especial ao pistão frio 

responsável pela compressão do fluído de trabalho, nesse caso o “ar” no motor, 

pois, sua geometria de compressão precisa estar com o volume de ar compatível ao 

volume de ar quente [4]. O modelo adotado, possui dois cilindros em paralelo, que 

faz com que o motor tenha melhor desempenho, mas o mesmo pode ser 

comprometido pelo atrito irregular, quando não aplicado os parâmetro específicos. 

Introduzindo os parâmetros construtivos e de funcionamento, foram obtidos através 

do teorema de Schmidt de um motor teórico. 
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