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1. Resumo 

O motor Stirling foi desenvolvido pelo engenheiro Robert Stirling no ano de 1816, 

possuindo o diferencial da combustão externa em relação aos motores convencionais, 

com 4 fases e 2 tempos de pistão, podendo, assim, gerar trabalho a partir de várias 

fontes de energia térmica como biomassa, gases e energia solar. O presente trabalho 

tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de motor Stirling para determinar 

os principais parâmetros termodinâmicos do motor, buscando obter relações entre os 

rendimentos dos motores de combustão interna e externa e, também, propor ações para 

aumento de eficiência. Como referência, utiliza-se o motor de combustão interna de um 

veículo baja, buscando a comparação e análise de eficiência dos combustíveis utilizados 

para o motor Stirling. Diante deste tema, o uso da energia advinda do comportamento 

dos gases em relação à temperatura e pressão, propõe-se desenvolver um estudo sobre 

a estrutura física relativa às diversas aplicações dos motores Stirling, seu funcionamento 

e ciclo de trabalho, ciclo Brayton. A partir dos resultados obtidos propõe-se o projeto e 

o desenvolvimento de um motor, otimizando-se os parâmetros obtidos no protótipo 

inicial. A partir dos ensaios do protótipo desenvolvido, observou-se que ao utilizá-lo em 

água na fonte fria a 10oC e fonte quente a 205 oC, observou-se um rendimento de 40,78 

% e uma rotação de 101,64 rpm. 

 

 

2. Introdução  

2.1 Revisão Bibliográfica  

O motor Stirling é um motor de combustão externa, criado e aperfeiçoado pelo pastor 

Robert Stirling (1790-1878) e pelo seu irmão James Stirling (1800-1876) em 1816, com 

a intenção de substituir o motor a vapor. Essa demanda de substituição, se deu em 

função dos muitos relatos de explosão das máquinas a vapor, que tinham contato com 

as caldeiras que possuíam baixa tecnologia. Essas caldeiras se rompiam devida à alta 

pressão a que era submetida. (SILVA, 2008) 

O motor Stirling, utiliza o ciclo de Stirling que tem uma proximidade muito grande com o 

ciclo de Brayton. O ciclo de Brayton ideal é utilizado para se obter o limite teórico máximo 

do rendimento de máquinas térmicas. (MOREIRA, 2010) 

O motor Stirling possui duas câmaras que proporcionam temperaturas diferentes para 

o resfriamento alternado de um gás. Com essa ação, de resfriamento alternado, 

provoca-se a contração e a expansão do gás, e com isso, o movimento do eixo. 

(SCHULZ, 2009) 



 

3. Objetivos  

Com o desenvolvimento do protótipo e análise de suas condições de operação, 

pretende-se obter a relação dos rendimentos entre o motor a combustão interna e o 

Motor Stirling, determinado o rendimento máximo e o combustível mais adequado para 

atingir tal rendimento. 

 
 

3. Metodologia 

Para a determinação da relação dos rendimentos internos e externos, necessita-se 

determinar o rendimento teórico ideal e o rendimento real e, de forma gráfica, compar 

os valores. Como referência de motor de combustão interna, utiliza-se o motor da equipe 

BAJA FACAMP, com informações fornecidas pela empresa Briggs&Stratton, 

possibilitando a obtenção do rendimento do motor. 

Para o cálculo do rendimento, utiliza-se o rendimento do Ciclo Brayton, operando 

com duas temperaturas, uma da fonte fria e outra da fonte quente, uma vez que esse 

cálculo é o mais próximo do ciclo apresentado pelo motor Stirling. (MOREIRA, 2010) 

Finalmente, para a obtenção dos resultados dos combustíveis mais eficientes a 

serem utilizados no motor Stirling, é necessária a obtenção da taxa de compressão.  

4. Desenvolvimento  

Para a reprodução do modelo do motor Stirling, desenvolveu-se um protótipo (Figura 

1), levantando alguns parâmetros, como materiais de montagem, estrutura física, entre 

outros. Após analisada as opções, escolheu-se o motor mais adequado a esses 

parâmetros. (THENÓRIO, 2016) 

Figura 1. Protótipo do Motor Stirling 

 

Após reproduzido o primeiro motor (primeira imagem), surgiram inúmeros pontos de 

melhoria, que após sucessivas reproduções e soluções dos problemas encontrados, 



desenvolveu-se um total de 4 motores, tornando possível reproduzir o quinto modelo 

funcional (última imagem), o qual foi objeto de análise baseando-se nos objetivos 

listados. Dessa forma, o protótipo foi testado em condições de operação, obtendo-se 

informações relacionadas à temperatura das fontes quente e fria e rotação do eixo do 

virabrequim. 

Para se obter os dados, foi utilizado um multímetro para medir a temperatura da 

fonte quente e da fonte fria. Aplicando-os na fórmula do rendimento para obtê-lo. Além 

disso, foi feito um círculo hachurado na extremidade do CD, como mostra as figuras, e 

gravado o funcionamento do motor em câmera lenta, para obter a frequência de rotação. 

 

 
5. Resultados preliminares 

Os resultados gerados por esse motor funcional, foram que ao colocar a água na 

fonte fria a 10 graus Celsius e fonte quente á 205 graus Celsius, observou-se um 

rendimento de 41 %.  

Mediu-se também a rotação do eixo virabrequim a 102 rpm. 
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