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2. METODOLOGIA DE 
OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 
BASEADA EM FRONTEIRAS 
DE PARETO

Os métodos de otimização podem-se classificar, segundo Ribeiro et 
al.(1994), em algoritmos enumerativos, determinísticos e estocásti-

cos. A continuação é apresentada uma visão geral destas metodologias.

Algoritmos enumerativos.
Estes algoritmos consistem na divisão do espaço de busca em um nú-
mero finito de partes e o posterior estudo da função em cada uma das 
partes divididas. A vantagem desta otimização é que garante, se for 
preciso, a melhor solução possível pelo fato de percorrer todo o espaço 
de busca. Mas estes algoritmos não são eficientes quando o espaço de 
busca é muito grande (Herreros, 2000). No trabalho de García e Maheut 
(2012) se apresenta este método junto com suas “subclassificações” e 
alguns códigos de computador para sua implementação. 

Algoritmos determinísticos.
Segundo a classificação feita por Ribeiro et al. (1994) este método pode-
-se subdividir em métodos diretos e indiretos. Considerando os diretos 
como os métodos que analisam o gradiente da função a partir de um 
ponto inicial, procurando a rota até o ponto ótimo. Entanto o método 
indireto calcula os pontos do espaço busca onde a derivada da função a 
otimizar é zero (Herreros, 2000). Os métodos de Fibonacci e Newton são 
colocados por Ribeiro et al. (1994) como exemplo de método direto e, os 
métodos de Quase Newton e Steepest Descent são exemplos dados por 
Carrasco (2005) para os métodos indiretos. Como desvantagem destes 
algoritmos pode-se concluir que não são eficientes quando se apresenta 
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um espaço de busca grande, funções descontínuas ou funções com várias 
soluções ótimas.

Algoritmos estocásticos.
Em teoria estes algoritmos produzem ótimos globais da função objetivo. 
Mas sua convergência ao ótimo global é atingida no caso de tempo de 
processo infinito e baixo condições numéricas específicas. Na realidade 
estas condições são impossíveis de implementar, colocando uma incer-
teza na sua resposta (Rebollo et al. 2001). Estes métodos oferecem boas 
soluções em quantidade de tempo razoável sem requerer informação re-
lacionada com a estrutura do espaço de busca nem com as propriedades 
da função objetivo (Gil, 2006).

Nestes algoritmos encontram-se os métodos de ordem zero, aqueles que 
não precisam de derivadas, Algoritmos Genéticos, Simulated Annealing, 
entre outros (Carrasco, 2005).

2.1.1. Algoritmos genéticos

Os algoritmos genéticos (AGs), estabelecidos por Holland em 1975, são 
algoritmos adaptativos que podem se utilizar para resolver problemas 
de busca e otimização. Estão baseados no processo genético dos organis-
mos vivos. Ao longo das gerações, as populações evoluem na natureza de 
acordo aos princípios da evolução natural e supervivência do mais forte 
segundo o postulado de Darwin. Por imitação deste processo, os AGs são 
capazes de ir criando, no transcurso de gerações, soluções para proble-
mas do mundo real (Uniovi, 2012). E assim o indivíduo melhor adaptado 
representa a melhor resposta num problema de otimização. 

Basicamente, os AGs funcionam construindo gerações com um conjunto 
de novas “crianças” utilizando as melhores características de seus pro-
genitores. Cada indivíduo está representado por um cromossomo, sendo 
este formado por genes que por sua vez são formados por alelos. Os 
alelos são valores binários que formam a cadeia que representa os genes.

Cada nova geração recebe suas informações genéticas “melhoradas” 
mediante a aplicação de operadores genéticos que simulam os processos 
naturais de seleção, cruzamento e mutação.
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Seleção: este operador seleciona cromossomos entre a população para 
efetuar a reprodução. O indivíduo melhor adaptado se reproduzirá um 
maior número de vezes que outro com menor capacidade de adaptação 
(pior adaptado). 

Cruzamento: simula a recombinação biológica escolhendo, de forma 
aleatória, um lugar específico de dois cromossomos para depois, neste 
lugar, mudar as suas sequências antes e depois do lugar selecionado (ver 
Figura 2.1). Finalmente um desendente é eleito aleatoriamente. 

Figura 2.1. Representação do operador de cruzamento

Mutação: este operador gera variações de forma aleatória num cromos-
somo. A probabilidade de ocorrência de uma mutação normalmente é 
baixa devido a que uma probabilidade muito alta gera uma busca pura-
mente aleatória (Rodriguez, 2002).

Elite: esta função consiste em respeitar os melhores cromossomos de 
uma geração como indivíduo da seguinte. 

Os AGs basicamente apresentam os seguintes passos:

1. Criação de uma nova população (cromossomos e genes).
2. Avaliação de cada cromossomo.
3. Seleção dos cromossomos melhor adaptados.
4. Manipulação genética.

2.1.2. Otimização Multiobjetivo Baseada 
em Fronteiras de Pareto

Na literatura se encontram várias definições e formulações gerais para 
este conceito de otimização, casos Quiza (2004), Coello (2002), Büche 
(2003) e Baños (2006) entre outros, mas basicamente os problemas mul-
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tiobjetivos podem-se descrever por um conjunto de variáveis de decisão, 
um conjunto de funções objetivo e outro conjunto de restrições. Sendo 
que as funções objetivo e as restrições são em função das variáveis de 
decisão. Tudo isto, independentemente, se é um problema de minimi-
zação ou maximização, devido a um problema de minimização pode-se 
transformar num problema de maximização com a seguinte expressão 
(Büche, 2003) e (Veldhuizen, 2000).

Max(f(x)) =  -min(-f(x)) (10)

Desta forma, um problema de otimização multiobjetivo definido como a 
maximização ou minimização de funções objetivos que são avaliadas em 
um conjunto de pontos x, conforme segue:

Max/min𝑓(𝑥) =  (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥))  ∈ 𝔍
Com 𝑥 = (𝑥1,𝑥2,… ,𝑥𝑛,) ∈  𝔛
Restrições  𝑔(𝑥) =  (𝑔1(𝑥), 𝑔2(𝑥), … , 𝑔𝑛(𝑥)) ≥ 0

ℎ(𝑥) = (ℎ1(𝑥), ℎ2(𝑥), … , ℎ𝑛(𝑥)) = 0
𝑥𝑖

(𝐿) ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖
(𝑈),   𝑖 = 1, 2, … ,𝑛,

(11)

Sendo 𝔛⊆ℜn é o espaço de decisão n-dimensional limitado por 𝑥𝑖
(𝐿) e 𝑥𝑖

(𝑈), 
e 𝔍⊆ℜm é s o espaço objetivo m-dimensional. As funções g(x) e h(x) são as 
funções de restrição.

Os valores da função f avaliada no ponto x ( f1(x), f2(x),..., fK(x),) na maioria 
dos casos reais, entram em conflito ou apresentam objetivos contraditó-
rios. Assim, o melhoramento de uma destas funções gera um detrimento 
de alguma ou algumas das outras funções. Um exemplo deste comporta-
mento é o caso do motor Stirling, já que o melhoramento de sua eficiência 
faz cair sua potência. Desta forma, a otimização multiobjetivo usualmen-
te não vai gerar uma resposta escalar única, mais sim um conjunto de 
possíveis soluções como mostrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Representação das soluções dum problema multiobjetivo

Um conjunto de soluções é ótimo se não existem outras soluções no es-
paço de busca melhores do que ele, quando todos os objetivos são simul-
taneamente considerados, sendo conhecidas como soluções ótimas de 
Pareto (De Castro, 2001). Os conceitos essenciais para o entendimento 
das soluções ótimas de Pareto se descrevem na continuação: 

Pareto dominante: basicamente este conceito permite comparar duas 
soluções do problema simultaneamente, sendo assim possível distinguir 
entre soluções dominantes e soluções dominadas (Coello, 2002). De 
acordo com (Deb,1999), se considerada que uma solução a domina a uma 
solução b cumpre-se com as seguintes condições:

 ǻ A solução b não é maior do que a solução a em nenhum dos 
objetivos.

 ǻ A solução a é estritamente melhor que a solução b em, pelo menos, 
um dos valores da função f avaliada no ponto x.

Estes conceitos básicos de comparação permitem obter o conjunto de 
soluções ótimas de Pareto, o qual está composto pelas soluções não 
dominadas. Além disso, nesta análise pode-se definir outro conceito 
importante como é a Fronteira ou frente de Pareto. Esta fronteira está 
conformada por todas as soluções não dominadas, ou seja, que todos 
seus pontos são igualmente ótimos, sendo que a utilização de uma destas 
soluções ótimas dependerá de cada problema particular (ver Figura 2.3). 
Uma explicação detalhada destes conceitos pode-se encontrar em Büche, 
(2003), Thomas (1999) e Smith, (2006).
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Figura 2.3. Representação da fronteira de Pareto de um problema com dois objetivos

Uma das técnicas, entre as tantas que se encontra na literatura, que se 
pode utilizar num processo de otimização multiobjetivo são as evoluti-
vas ou algoritmos evolutivos (EAs). Sendo denominadas por Algoritmos 
Evolutivos Multiobjetivo ou MOEAs. Segundo Baños (2006) esta técnica 
se situa entre as melhores para explorar o frente de Pareto. Devido ao seu 
inerente paralelismo e a sua capacidade para aproveitar as similitudes 
das soluções mediante recombinação. Estes MOEAs podem-se dividir em 
duas categorias. Os primeiros que se desenvolveram são classificados 
como de primeira geração, entanto que aos atuais se conhecem como 
de segunda geração. O primeiro MOEA foi o denominado VEGA (Vector 
Evaluated Genetic Algorithm), e paulatinamente foram apresentados no-
vos MOEAs como MOGA, NSGA y NPGA até chegar aos mais atuais como 
o MOGA II, NSGA II, PAEA, SPEA2 e PESA II. Trabalhos que analisam estes 
MOEAs são apresentados por Coello (2006), Herreros (2000) e Mendoza 
(2010).

Para a otimização da potência de saída e a eficiência do motor Stirling 
Amazon, foram considerados dois MOEAs de segunda geração (MOGA II 
e NSGA II) 

MOGA II
Está baseado nos algoritmos genéticos tradicionais implementados, 
sobre indivíduos codificados em correntes binárias, os operadores de 
cruzamento, cruzamento direcionado, mutação e seleção; além disso, 
incorpora o elitismo. No caso desta otimização multiobjetivo, o elitismo 
conserva os indivíduos que estão mais próximos da fronteira de Pareto.
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Na reprodução MOGA II utiliza quatro operadores de forma sequencial, 
desta forma em cada processo da reprodução um dos operadores é eleito 
(dependendo da probabilidade de frequência previamente definida) 
e aplicado aos indivíduos (Rigoni, 2002; Poles, 2006). O cruzamento é 
realizado da forma tradicional explicada anteriormente. Já o cruzamen-
to dirigido é um pouco diferente, devido que admite que a direção do 
novo indivíduo pode-se obter comparando a adaptabilidade de outros 
indivíduos diferentes. Como resultado de testes feitos por Rigoni, (2002) 
e Poles, (2006) pode-se concluir que o MOGA II é um algoritmo eficaz, 
eficiente e robusto que permite sua utilização em uma grande variedade 
de problemas de otimização, tanto mono como multiobjetivo. 

NSGA II 
Foi desenvolvido com o objetivo de incorporar o elitismo e reduzir a com-
plexidade do procedimento de ordenamento por não dominância de seu 
antecessor NSGA. Realiza uma classificação por frentes de dominância. 
Assim, os indivíduos que pertencem a primeira frente são os não domina-
dos; os que pertencem a segunda frente são os não dominados em ausência 
dos da frente anterior, e assim sucessivamente (Alvarado et al. 2005).

As principais etapas do NSGA II são descritas a continuação segundo 
Mendoza e Rojas (2008):

1. Geração aleatória da população inicial P com um tamanho N.
2. Identificação de frentes de dominância.

a. Para cada solução, faz-se o cálculo do número de soluções 
(ni)que dominam à solução i.

b. Cálculo de um conjunto Si de soluções das quais a solução i 
domina.

c. Posteriormente, indicam-se todos os pontos que apresentam 
ni=0 e se armazenam numa lista F1. O conjunto F1 se 
denomina temporalmente como frente atual. Agora, cada 
solução na frente atual se compara com as soluções j do 
subconjunto Si e se reduz seu nj um a um. Desta forma, se 
para qualquer solução de j o valor é zero, se coloca em uma 
nova lista H. Ao final, quando todas as soluções da frente 
atual têm sido comparadas, estabelece-se F1 como a primeira 
frente. Depois, continua-se o processo utilizando a frente H 
como a fronteira atual.
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4.  Para manter a diversidade na fronteira de Pareto, calculam-se as 
distâncias de empilhamento em cada uma das frentes. Para isto, 
deve-se calcular o perímetro do cubóide formado pelas soluções 
vizinhas que apresentem o mesmo ranking de dominância que a 
solução i, isto é calculado com a equação (12).

(12)

Sendo Im o vetor que indica a alternativa de solução vizinha à 
alternativa i, fmmax e fmmin são os valores máximos e mínimos em 
todo o espaço de soluções da função objetivo m, e M é o número 
de funções objetivo otimizadas. 

6. Geração de uma nova população descendente do mesmo 
tamanho que a dos pais, mediante a utilização dos operadores 
genéticos de seleção, cruzamento e mutação.

7. Reunir pais e filhos num conjunto de tamanho 2N, classificar os 
frentes de dominância e fator de empilhamento.

8. Determinar o conjunto descendente final selecionando as 
frentes com melhor ranking. Se superar o limite de população 
N, eliminar as soluções com menor fator de empilhamento na 
última frente selecionada.

9. Verificar critérios de convergência, se não for satisfeito, voltar 
para o passo 4.
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3. MODELO MATEMÁTICO 
DESENVOLVIDO

O motor Stirling projetado pelo Núcleo de Excelência em Geração 
Termoelétrica e Distribuída – NEST é um motor tipo alfa para operar 

com ar como fluido de trabalho. O combustível com que ele trabalha é bio-
massa residual. Este motor usa como base o mecanismo de uma motoci-
cleta DUCATTI, cujos parâmetros são mostrados na Rabela 3.1.

Tabela 3.1. Parâmetros do mecanismo do motor DUCATTI 
usado como base para o motor Stirling Amazon

PARÂMETRO VALOR

Diâmetro dos pistões 91,5 mm

Deslocamento dos pistões 67,5 mm

Volume deslocado pelo pistão 888 cm³

Ângulo de fase 90°

Peso 70 kg 
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Figura 3.1. Esquema geral da adaptação do mecanismo do 
motor Ducatti para operar como um motor Stirling

Trocador de calor quente

Motor de partida
Pistão quente

Esfriamento pistão quente

Pistões da Ducatti

Bloco do motor Ducatti

Regenerador

Esfriamento pistão frio

Trocador de calor frio
Acoplamento entre pistão 
Stirling e pistão Ducatti

Sobre o mecanismo mencionado anteriormente, são colocadas as peças 
do motor Stirling Amazon. É assim como os dois pistões do mecanismo 
Ducatti são acoplados mediante hastes aos pistões do motor Stirling, 
e posteriormente é colocado o circuito dos trocadores de calor como 
mostrado na Figura 3-1. As especificações do motor Stirling são apresen-
tadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2. Características geométricas do motor Stirling Amazon

DADOS GERAIS DO MOTOR

Deslocamento do pistão de compressão 0,0675 [m]

Diâmetro do pistão de expansão 0,18 [m]

Deslocamento do pistão de expansão 0,0675 [m]

Diâmetro do pistão de compressão 0,18 [m]

Ângulo do mecanismo 90 [°]

Comprimento do pistão de expansão 0,10 [m]

Comprimento do pistão de compressão 0,10 [m]
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TROCADOR DE CALOR QUENTE

Comprimento dos tubos verticais 0,23 [m]

Comprimento dos tubos horizontais 0,7 [m]

Número de tubos verticais 26

Diâmetro interno dos tubos horizontais 0,004957 [m]

Diâmetro interno dos tubos Verticais 0,0139

Número de tubos Horizontais por tubo vertical 13

TROCADOR DE CALOR FRIO 

Diâmetro interno dos tubos 0,005 [m]

Comprimento dos tubos 0,32 [m]

Número de tubos 139

REGENERADOR

Diâmetro de fio da malha regeneradora 0,0001 [m] 

Porosidade 68 [ %]

Comprimento do regenerador 0,12 [m]

Diâmetro do regenerador 0,13 [m]

TUBOS CONECTORES LADO FRIO

Número de tubos 2

Diâmetro de cada tubo 0,02 [m]

Comprimento de cada tubo 0,20 [m]

3.1 Modelo matemático geral

A modelagem geral do motor Amazon consiste na integração dos mo-
delos matemáticos dos trocadores de calor quente, frio, regenerador e 
acessórios no modelo adiabático de segunda ordem proposto por Urieli e 
Berchowitz (1984). A Figura 3.2 mostra o esquema geral do modelo com 
sua distribuição de temperaturas.

Tabela 3.2. Características geométricas do motor Stirling Amazon (continuação)
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Figura 3.2. Esquema do modelo desenvolvido. a) Modelo 
matemático geral, b) distribuição de temperaturas

a. b.

O modelo adiabático assume os seguintes aspectos:

 ǻ Os processos são reversíveis.
 ǻ O fluido de trabalho é considerado um gás ideal.
 ǻ A pressão instantânea é uniforme em todo o motor.
 ǻ Os processos de expansão e compressão são considerados 

adiabáticos.
 ǻ A massa do gás de trabalho é constante.

Nesta análise o motor é dividido em cinco volumes de controle, repre-
sentando cada um deles um componente do motor Stirling, sendo que os 
subíndices e, h, r, k, c, nas equações, referem-se ás câmaras de expansão, 
trocador de calor quente, regenerador, trocador de calor frio e câmara 
de compressão respectivamente. As temperaturas do gás de trabalho 
nos trocadores de calor quente (Th) e frio (Tk) admitem-se uniformes e 
constantes, no entanto a temperatura no regenerador é calculada como 
a temperatura média logarítmica entre as duas temperaturas anteriores.

A variação dos volumes das câmaras de expansão (Ve) e compressão 
(Vc) é considerada sinusoidal, sendo calculadas pela equação (13a e 
13b) (Thombare e Verma, 2008). Esta equação incorpora o ângulo de 
defasagem entre os pistões de compressão e expansão (α), ângulo do 
mecanismo biela-manivela (θ), os volumes mortos dos lados de expan-
são e compressão (Vde e Vdc respectivamente) e os volumes totais nas 
câmaras de expansão e compressão ( Vswe, Vswc respectivamente).

𝑉𝑐 =  𝑉𝑠𝑤𝑐
2

 
[1 − 𝐶𝑜𝑠(𝜃 + 𝛼)] + 𝑉𝑑𝑐

(13a)
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𝑉𝑒 =  𝑉𝑠𝑤e
2

 (1 − 𝐶𝑜𝑠 𝜃 ) + 𝑉𝑑𝑒 
(13b)

A condição de massa do gás de trabalho (M) constante permite escrever 
a equação (14) em função das massas (m) em cada um dos componentes 
do motor (Urieli e Berchowitz 1984).

M =  mc +  mk +  mr +  mh +  me (14)

Substituindo a massa na equação do gás ideal é obtida a equação (15) 
para a pressão instantânea no motor.

𝑝 = 𝑀𝑅/(𝑉𝑐/𝑇𝑐 + 𝑉𝑘/𝑇𝑘 + 𝑉𝑟/𝑇𝑟 + 𝑉ℎ/𝑇ℎ + 𝑉𝑒 /𝑇𝑒 ) (15)

Sendo que os trocadores de calor possuem volumes e temperaturas 
constantes, a diferenciação da equação (14) fica:

dmc +  dme +  (dp/R) (Vk/ Tk +  Vr/Tr +  Vh/Th) =  0 (16)

Se o fluxo de massa nas interfaces das câmaras de compressão e o 
trocador de calor frio é mck ,́ pode-se fazer um balanço de energia para 
obter a equação (17). Uma análise similar pode-se fazer para a câmara 
de expansão.

-cp Tck mck’ =  dWc +  cv d(mc Tc) (17)

Sendo que o fluxo de massa nas interfaces das câmaras de compressão 
e expansão é igual à variação de massa nestas câmaras, pode-se obter 
o valor de dmc e dme para serem colocados na equação (16) e obter a 
seguinte expressão para a variação de pressão:

𝑑𝑝 =  (−𝛾𝑝(𝑑𝑉𝑐/𝑇𝑐𝑘 + 𝑑𝑉𝑒 /𝑇ℎ𝑒 ))/[𝑉𝑐/𝑇𝑐𝑘 + 𝛾(𝑉𝑘/𝑇𝑘 + 𝑉𝑟/𝑇𝑟 +  𝑉ℎ/𝑇ℎ) + 𝑉𝑒 /𝑇ℎ𝑒 ] (18)

Fazendo um balanço de energia nos trocadores de calor, encontra-se a 
variação energética em cada um dos trocadores. Como exemplo, coloca-
-se a equação (19) para o trocador de calor frio.

dQk =  Vk dp cv/R-cp(Tck mck’-Tkr mkr’) (19)

O trabalho feito pelos pistões de expansão e compressão está dado por:

𝑑𝑊𝑐 =  𝑝 𝑑𝑉𝑐 (20a)

𝑑𝑊𝑒 = 𝑝 𝑑𝑉𝑒 (20b)
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3.2 Modelo matemático do trocador quente

Este equipamento tem que trocar calor com os gases de exaustão da for-
nalha, que constituem um fluido bifásico (gás/sólido) que gera incrus-
tações nas superfícies externas do trocador. Neste contexto, o trocador 
quente do motor Stirling Amazon, não pode ter superfícies estendidas 
(aletadas), precisa de um ventilador de tiragem, e seus tubos não podem 
ficar em posição transversal em relação ao escoamento do gás de exaus-
tão. O ventilador, além de garantir a velocidade dos gases de exaustão, 
também ajuda a vencer as perdas aerodinâmicas nos trocadores de 
preaquecimento do ar de combustão que entra na fornalha (Figura 3.3).

Figura 3.3. Sistema geral do motor Stirling integrado com a fornalha de biomassa

Para uma velocidade constante dos gases de exaustão, faz-se o balanço 
de massa e energia no trocador quente. A superfície externa do trocador 
é estudada em duas partes, a primeira referida aos tubos verticais e a 
segunda, aos tubos horizontais. Desta forma, calcula-se a quantidade 
total de calor fornecido ao fluido de trabalho dentro do trocador de calor 
quente (Figura 3.4). A relevância da análise da parte externa deste troca-
dor está na possibilidade de incorporar no modelo matemático uma fonte 
de energia finita, como é o caso do gás de exaustão, e a quantificação 
da perda de carga do gás ao passar por este equipamento. Desde logo, 
esta perda de carga tem que ser absorvida pelo ventilador causando uma 
redução na potência líquida do motor.
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Figura 3.4. Trocador de calor quente

Horizontais

Verticais

Coletores

Para encontrar o valor do coeficiente de transferência de calor por con-
vecção (hev) nos tubos verticais é necessário determinar o número de 
Nusselt (Nuev) para um escoamento perpendicular a um banco de tubos. 
De acordo com Zukauskas (1972) pode-se aplicar a equação (21) onde va-
lores de C e m são constantes dependentes do número de Reynolds (Reev) 
e da conFiguração geométrica do banco de tubos. Nesta mesma equação 
Pr e Prs representam o número de Prandtl calculada a temperatura média 
do gás e a temperatura da parede do trocador respectivamente. 

(21)

A metodologia de Zukauskas (1987) precisa da definição de filas, colunas 
e seus respectivos arranjos no banco de tubos. O trocador estudado 
apresenta 13 tubos verticais (colunas) por cada uma das duas filas, mas 
a distância entre as filas faz que se possa realizar o cálculo do número de 
Nusselt numa fila independente, porém tem que se multiplicar pelo fator 
de correção (Fc) para uma única fila.

O número de Reynolds é calculado a partir da velocidade máxima 
(𝑉𝑚á𝑥) a que acontece na distância mais curta entre as fases de dois 
tubos verticais adjacentes. Desta forma, o coeficiente de transferência de 
calor por convecção nos tubos verticais é calculado com a equação (22), 
sendo Ke a condutividade térmica do gás de exaustão e Dev o diâmetro 
externo dos tubos verticais.

(22)
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O cálculo na superfície externa dos tubos horizontais se faz de igual 
forma que os verticais, só que com umas relações do número de Nusselt 
para escoamento axial. O número de Reynolds é calculado com a veloci-
dade média dos gases de exaustão.

Os tubos horizontais podem se abrir como paredes planas. Isto só é 
válido quando a espessura das camadas limites não ultrapassa a metade 
da distância entre as superfícies dos tubos adjacentes. Se acontecer esta 
ultrapassagem, o comportamento se supõe como escoamento interno. 
Além destas condições, tem que se fazer a análise no caso que o esco-
amento seja laminar ou turbulento. A continuação se descreve a meto-
dologia de cálculo, considerando as seguintes relações e nomenclatura:

 Reynolds externo horizontal (em uma parede plana)

 Reynolds externo horizontal (em um escoamento interno)

 Laminar  Turbulento Comprimento desde a 
entrada dos gases de exaustão nos tubos horizontais até o ponto onde 
a camada limite hidráulica atende a metade de Dmst (para uma parede 
plana)

 Comprimento crítico de entrada numa parede plana

V=  velocidade dos gases de exaustão
νe= Viscosidade cinemática dos gases de exaustão
Lh=  Comprimento dos tubos horizontais
Dheh=  Diâmetro hidráulico externo horizontal
Dmst=  Comprimento mínimo das superfícies externas dos tubos horizontais.

Com estes dados, pode-se calcular o número de Nusselt da seguinte 
maneira:

Quando Lpp ≥  Lh e Reeh1 ≤ 5 00000, o número de Nusselt e o coeficiente 
de transferência de calor por convecção são calculados utilizando as 
equações de parede plana em escoamento laminar (Çengel, 2007).
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Nueh =  0,664 Reeh1

1
2Pr

1
3

(23)

(24)

Quando Lpp ≥  Lh e Reeh1 ≤ 5 00000 o número de Nusselt é calculado com 
as equações de parede plana em escoamento laminar e turbulento.

Nueh =  (0,037 Reeh1

4
5 -871) Pr 

1
3

(25)

Quando Lpp < Lh e Lcrpp ≤ Lpp o número de Nusselt é calculado com as 
equações de parede plana (25) em escoamento laminar e turbulento e as 
equações de escoamento interno.

 ǻ Para a parede plana

(26)

 ǻ Para escoamento interno
Quando Reeh1 ≥  10000 o número de Nusselt e o coeficiente de transfe-
rência de calor por convecção são calculados com as equações de escoa-
mento turbulento interno totalmente desenvolvido proposta por Dittus 
e Boelter (1930).

Nueh =  0,023 Reeh2

4
5 Pr03 (27)

(28)

Quando Reeh2 < 10000 o número de Nusselt é calculado com as equações 
de escoamento laminar interno totalmente desenvolvido.

Nueh2 =  4,12 (29)

Quando Lpp < Lh e Lcrpp > Lpp o número de Nusselt e o coeficiente 
de transferência de calor por convecção são calculados com as equações 
de parede plana em escoamento totalmente laminar e as equações de 
escoamento interno.
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 ǻ Para a parede plana, equações (23) e (26). 
 ǻ Para escoamento interno

Quando Reeh2 ≥  10000 o número de Nusselt e o coeficiente de 
transferência de calor por convecção são calculados com as 
equações de escoamento turbulento interno totalmente desen-
volvido. Equações (27) e (28) respectivamente.

Quando Reeh2 < 10000 o número de Nusselt e o coeficiente de 
transferência de calor por convecção são calculados com as 
equações de escoamento laminar interno totalmente desenvol-
vido. Equações (28) e (29). 

Deste modo, com os coeficientes de transferência de calor heh1, heh2 pode-
-se calcular um valor médio para heh.

Depois de ter os valores do coeficiente de transferência de calor por 
convecção no exterior do trocador se faz a análise de transferência de 
calor do gás de trabalho que passa pelo interior do trocador. 

No cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção no in-
terior dos tubos verticais (hiv) considera-se uma variação da área trans-
versal neles. Isto, pela paulatina incorporação dos tubos horizontais ao 
longo dos tubos verticais que faz a velocidade do gás de trabalho (Vivi) 
mudar. Desta forma, com a equação (30) busca-se obter a velocidade do 
gás de trabalho em cada tramo dos tubos verticais e a velocidade em 
cada tubo horizontal. Sendo que Ape representa a área transversal do 
pistão de expansão, Vmpe a velocidade média do pistão de expansão, Atih a 
área transversal interna de um tubo horizontal e Ativ a área transversal 
interna total dos tubos verticais.

(30)

Com a velocidade variável por trecho de tubo vertical se tem um número 
de Reynolds (Reiv) variável e, portanto, o número de Nusselt (Nuiv) e um 
coeficiente de transferência de calor por convecção (hiv) variável. As 
equações (31) e (32) foram utilizadas para escoamento laminar e tur-
bulento completamente desenvolvido respectivamente (Çengel, 2007). 

Nuivi =  4,36 (31)
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(32)

(33)

No caso da região de entrada pode-se empregar a equação (33). Esta 
equação é válida para escoamento laminar, no entanto, para escoamento 
turbulento pode-se utilizar a equação (32), já que o comprimento de 
entrada neste tipo de escoamento é muito pequeno comparado com o 
comprimento Lh. 

As mesmas equações e o mesmo raciocínio empregados para o cálculo 
de coeficientes de transferência de calor por convecção no interior dos 
tubos verticais são válidos para o interior dos tubos horizontais. Desta 
forma, o coeficiente de convecção no interior do trocador quente é a 
média dos coeficientes horizontais e verticais (hiv, hih).

3.3 Modelo matemático do trocador frio

A análise matemática do comportamento termodinâmico no trocador de 
calor frio (Figura 3.5) é realizada em duas partes. Uma parte refere-se 
ao exterior do trocador (água de resfriamento) e a outra no interior do 
trocador (gás de trabalho). 
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Figura 3.5. Trocador de calor frio

Para o número de Nusselt exterior foi utilizada a equação (21), com o 
número de Reynolds à velocidade máxima da água (Vmaxf). No cálculo 
desta velocidade, dada entre tubos adjacentes e perpendiculares ao 
escoamento de água, foi considerado o número de passos da água pela 
carcaça do trocador.

Para o estudo do fluido de trabalho no interior dos tubos foram utiliza-
das as equações (31), (32) e (33). 

3.4 Modelo Matemático do Regenerador

Os cálculos no regenerador conduzem sempre a uma contradição entre 
a procura de eficiência e as perdas de carga correspondentes. Para a 
determinação da eficiência, precisa-se do coeficiente de transferência 
de calor por convecção que, por sua vez, é calculado com o número de 
Reynolds (Rer). Sendo Vr a velocidade do gás de trabalho no regenerador, 
νr a viscosidade cinemática do gás de trabalho no regenerador, Dhi o 
diâmetro do fio da malha regeneradora e mw o número de malha (Atsushi 
et al. 2007).
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(34)

O número de Nusselt no regenerador é obtido da equação (35) segundo 
Martini (1983). 

Nur =  0,42Rer
0,5 6 (35)

O coeficiente de transferência de calor (hr) e o número de unidades de 
transferência (NTU) no regenerador são obtidos com as equações (36) 
e (37). Sendo Amr a área da malha regeneradora, m fluxo de massa no 
regenerador e Cpg o calor especifico do gás (Lundqvist, 1993).

(36)

(37)

Finalmente, a eficiência (ε) do regenerador é calculada com a equação 
(38) segundo Organ (1997).

(38)

3.5 Perdas consideradas no modelo matemático

Além das perdas externas dadas pela ineficiência do regenerador, são 
consideradas outras perdas descritas a seguir.

Perdas de carga
Para o cálculo destas perdas distribuídas, necessariamente tem que se 
considerar o coeficiente de atrito Cf, que geralmente é calculado median-
te a analogia de Reynolds. Esta analogia relaciona o número de Stanton 
(St=Nu/(RePr)) com o coeficiente de atrito da seguinte forma:

1
2Cf =  St

(39)

Sendo Nu o número de Nusselt, Re o número de Reynolds e Pr é o número 
de Prandtl. A correta aplicação desta relação depende da proximidade do 
número de Prandtl à unidade, o que é válido para os gases comumente 
utilizados nos motores Stirling. Embora a analogia de Reynolds não seja 
perfeita, ajuda no objetivo da modelagem mais que qualquer fórmula 
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exata (Organ, 1997). A perda distribuída em tubulações para um escoa-
mento completamente desenvolvido é dada pela equação (40), que junto 
com a equação (39) leva à relação (41) apresentada por Walker (1980), 
para a potência perdida (Dpp) na queda de pressão. Nestas equações (Dp) 
representa a perda de carga no tubo, L o comprimento do tubo, D diâme-
tro do tubo, V a velocidade do gás, ·m a vazão mássica e S o perímetro do 
tubo. 

Dp =  2Cf L
D ρV2 (40)

Dpp =  1
ρ2 

·m
Ac

3 St L S
(41)

As perdas locais ou singulares de potência podem ser calculadas com a 
equação (42). Onde ζ é fator de perda local.

Dp =  ξ ρ
2  Ac V3 (42)

No caso do regenerador, as perdas de potência mencionadas podem-se 
calcular adaptando a equação (42) à geometria da malha regeneradora 
supondo uma densidade do fluido constante. A equação (43) é o resultado 
da adaptação antes descrita, sendo Lre o comprimento do regenerador, 
Dhi o diâmetro do fio da malha do regenerador e mw o número de malha.

(43)

A estimativa do coeficiente de atrito no regenerador pode-se fazer com a equação 
da forma Cf =  a 

Re +b segundo Kays e London (1964) ou Log Cf= d-e*Log (Re) 
segundo Martini (1983). Sendo que os dois apresentaram resultados similares, 
neste trabalho adotou-se a proposta de Martini (1983). O número de malha (mw) 
é relacionado com a porosidade, ¶, da malha regeneradora por uma função 
iterativa, que segundo Organ (1997) é dada pela equação (44). Sendo que a 
porosidade e o diâmetro do fio são dados de entrada ao modelo matemático.

(44)
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Perdas por condução de calor interna
A diferença de temperatura (ΔT) nos componentes do motor gera uma 
troca de calor por condução ( ·Q PI) dada pela lei de Fourier. Sendo K a 
condutividade térmica do material; A, a área efetiva de transferência de 
calor e Lo comprimento do componente onde ocorre ΔT.

(45)

Esta perda é diretamente proporcional à espessura das câmaras que 
contêm o gás, portanto, o dimensionamento das paredes das câmaras 
para suportar as altas pressões do gás de trabalho aumenta estas perdas. 

A condução de calor acontece principalmente no regenerador, que separa 
os trocadores de calor quente e frio. Além disso, sua conFiguração faz 
com que o cálculo desta perda se separe em duas partes, o cilindro que 
contém a malha e a própria malha. No cilindro pode-se utilizar a equação 
(45), mas a malha precisa de um tratamento diferente. 

Martini (1983) descreve a equação (46) proposta por Gorring para uma 
condutividade térmica equivalente, Keq, mas omite a referência biblio-
gráfica correspondente. Tal proposta é dada para um regenerador com 
área transversal constante, onde Kg é a condutividade térmica do gás de 
trabalho, Kr é a condutividade térmica da malha regeneradora e FF é o 
fator de enchimento da malha do regenerador.

(46)

Perdas por shuttle
São perdas que se apresentam devido ao movimento do pistão de ex-
pansão. Quando o pistão está na metade de seu deslocamento fica em 
equilíbrio térmico com a parede do cilindro que o contém. Quando o 
pistão se movimenta gera uma diferença de temperaturas entre o pistão 
e o cilindro, levando à transferência de uma determinada quantidade de 
calor (Lundqvist, 1993).Walker (1980) propõe uma fórmula aproximada 
para as perdas por shuttle. Nesta equação relacionam-se o deslocamento 
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do pistão (E), condutividade térmica do gás (Kg), diâmetro do cilindro 
(D), comprimento cilindro-pistão (G) e comprimento do pistão (Le).

(47)

Perdas por histerese
Estas perdas se apresentam nas câmaras de compressão e expansão 
como um fluxo de calor líquido perdido pelas paredes dos cilindros. 
No caso ideal de se apresentar um processo de compressão (adiabáti-
co ou isotérmico), a trajetória no processo inverso de expansão seria 
exatamente igual, mas na realidade estes dois processos apresentam 
trajetórias diferentes dadas pelas perdas de energia para as paredes do 
cilindro em função da variação da pressão (Scheck, 1988). A relação para 
esta perda é apresentada por Urieli e Berchowitz (1984). Sendo f a fre-
quência de operação, γ a relação de calores específicos, Tw a temperatura 
da parede do cilindro, P a pressão do gás e Kw a condutividade térmica 
da parede do cilindro.

(48)

Perdas de carga na parte externa do trocador de calor quente
Estas perdas são calculadas com a equação (49) dada por Zukauskas 
e Ulinskas (1985) para tubos verticais e a equação (41) para tubos 
horizontais no caso de se apresentar escoamento interno entre estes. 
Considerando f como fator de atrito, NL o número de linhas no banco de 
tubos e χ como fator de correção. 

(49)

Zukauskas e Ulinskas (1985) apresentam dois gráficos para obter os 
valores de f e χ, que dependem da conFiguração geométrica do banco 
de tubos e do número de Reynolds do escoamento. Neste trabalho, os 
dois gráficos foram digitalizados permitindo obter 20 polinômios, que 
introduzidos no modelo matemático, calculam diretamente os fatores f e 
χ. Na Tabela 3-3 mostra-se o resumo das perdas consideradas no modelo 
matemático junto com seus locais de aplicação.
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3.6 Método de solução do modelo matemático

O modelo matemático codificado em Visual Fortran® consta de um 
programa geral chamado NESTirling composto por 17 sub-rotinas como 
mostrado na seguinte Figura.

Figura 3.6. Sub-rotinas que compõem o modelo matemático

A forma em que todas estas sub-rotinas interagem se explica a 
continuação:

Com as temperaturas do gás de trabalho no interior dos trocadores de 
calor quente e frio (Th e Tk) supostas, são definidas as suas propriedades 
segundo as constantes de Sutherland. Na sequência, é resolvido o siste-
ma de equações diferenciais propostos no modelo adiabático de Urieli 
e Berchowitz (1984) pelo método numérico de Runge-Kutta de quarta 
ordem. A estabilidade, nesta sub rotina, é atendida quando a diferencia 
de temperaturas Tc0°-Tc360° e Te0°-Te360°, em função do ângulo do mecanis-
mo, atinge um erro permitido fixado anteriormente. 
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Em sequência são calculadas as perdas de carga e de calor com a ativação 
das sub-rotinas trocador de calor quente, trocador de calor frio e rege-
nerador. A continuação é calculada a temperatura do gás nos trocadores 
de calor quente e frio segundo a relação de Urieli, 2011. Nesta equação é 
admitido um valor para as temperaturas nas paredes dos trocadores de 
calor quente e frio de Ts e Tsf respectivamente. Sendo Qen e Qsa os calo-
res de entrada e saída ao motor respectivamente; hh, hk os coeficientes de 
transferência de calor por convecção para o gás de trabalho no trocador 
quente e frio respectivamente e As e Asf as áreas de transferência de calor 
no trocador quente e frio respectivamente.

(50)

As temperaturas das superfícies dos trocadores de calor, em função 
da temperatura de saída do gás de exaustão e água, são obtidas com a 
equação (51). Agora, supondo as carcaças dos trocadores de calor como 
adiabáticas, encontra-se a temperatura de saída dos gases de exaustão 
e água, em função da temperatura de entrada do gás de exaustão e água 
(equação (52)). A temperatura dos gases de exaustão e água na saída dos 
trocadores de calor são representadas com Tse e Tsef respectivamente. 
A temperatura dos gases de exaustão e da água na entrada dos troca-
dores de calor se representa com Tee e Teef respectivamente, entanto 
que os coeficientes de transferência de calor, vazão mássica e calores 
específicos para o gás de exaustão e a água são he, ha, me, ma, Cpe e Cpa 
respectivamente.

(51)

(52)

Desta forma, os únicos dados de entrada ao modelo matemático, além das 
características geométricas, são as temperaturas e vazão mássica do gás de 
exaustão e água nas entradas dos trocadores de calor. Porém, a consecução 
da estabilidade do sistema precisa de inúmeras iterações até atingir os erros 
permitidos. Depois de estabilizado o sistema se realiza um processamento e 
classificação dos dados para finalizar com a impressão dos resultados. 
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O modelo matemático, além de permitir trocar a geometria do motor, pode 
simular três tipos de gás de trabalho (nitrogênio, hidrogênio e hélio), per-
mite simular a partir da temperatura da parede dos trocadores de calor (sem 
considerar os escoamentos externos), e permite estabelecer simulações com 
uma faixa de velocidade de rotação do motor com seu respectivo passo ou 
também, se necessário, para uma velocidade de rotação especifica. A Figura 
3.7 a), mostra o fluxograma do modelo matemático geral com suas principais 
iterações. Esta Figura apresenta a integração com os fluxogramas 1,2,3 (qua-
dros com números vermelhos) que se descrevem nas Figuras 3.7b, 3.7c e 3.7d.
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Figura 3.7. Fluxograma do modelo matemático desenvolvido para simular o 
comportamento do motor Stirling Amazon. a) fluxograma geral, b) fluxograma das 

propriedades, c) fluxograma do modelo adiabático, d) fluxograma de perdas

a. Fluxograma geral
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Figura 3.7. Fluxograma do modelo matemático desenvolvido para simular o 
comportamento do motor Stirling Amazon. a) fluxograma geral, b) fluxograma das 

propriedades, c) fluxograma do modelo adiabático, d) fluxograma de perdas (continuação)

b. Fluxograma das propriedades
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Figura 3.7. Fluxograma do modelo matemático desenvolvido para simular o 
comportamento do motor Stirling Amazon. a) fluxograma geral, b) fluxograma das 

propriedades, c) fluxograma do modelo adiabático, d) fluxograma de perdas (continuação)

c. Fluxograma do modelo adiabático
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Figura 3.7. Fluxograma do modelo matemático desenvolvido para simular o 
comportamento do motor Stirling Amazon. a) fluxograma geral, b) fluxograma das 

propriedades, c) fluxograma do modelo adiabático, d) fluxograma de perdas (continuação)

d. Fluxograma de perdas.




