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1. FUNDAMENTOS 

O presente capítulo aborda os conceitos básicos dos motores Stirling, 
sua modelagem matemática, os esforços para sua otimização e, uma 

análise comparativa quando operados com biomassa citadas na literatura; 
assim como os fundamentos básicos da otimização multiobjetivo aplica-
da para a otimização da potência de saída e eficiência do motor Stirling 
Amazon.

1.1 Generalidades dos motores Stirling

Alguns historiadores indicam que a razão pela qual o pastor escocês 
Robert Stirling inventou um motor de combustão externa foi a sua pre-
ocupação pelos trabalhadores de sua paróquia, dado que ao seu redor 
estavam sendo utilizadas máquinas de vapor, e dada a pouca capacidade 
dos materiais daquela época para suportar as altas pressões, estas 
explodiram com muita facilidade, trazendo resultados catastróficos. A 
hipótese de Stirling foi que o motor, ao invés de explodir, simplesmente 
pudesse parar no caso de uma falha do material (Stirling Enenrgy Society 
USA, 2006). 

Patenteado em 1816 (Figura 1.1.), este motor funciona num ciclo termo-
dinâmico fechado e regenerativo que troca energia com o meio ambiente, 
sem que se apresente variação de massa no seu fluido de trabalho. O 
trabalho de saída (ou entrada, no caso de trabalhar como máquina de 
refrigeração) é gerado pelos processos de compressão, aquecimento, 
expansão e resfriamento. Esta invenção, gerada antes da formulação das 
leis da termodinâmica, desfrutou de um sucesso comercial até o início do 
século XIX, quando o rápido desenvolvimento dos motores de combustão 
interna e das máquinas elétricas comprometeu seriamente seu desen-
volvimento (Thombare e Verma, 2008). Além disso, os motores Stirling 
requeriam uma atenção especial em sua fabricação, já que eles precisam 
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de uma tolerância mais estreita na sua manufatura do que a requerida 
pelos motores de combustão interna (Barros, 2005).

Figura 1.1. Motor original de Robert Stirling

Fonte: Barros (2005)

Nos anos 1930, pesquisadores da Philips Company, na Holanda, notaram 
várias possibilidades neste antigo motor, melhorando as técnicas de 
engenharia para a sua fabricação. Assim, a Philips Company investiu 
milhões de dólares, criando uma posição de destaque para a tecnologia 
de motores Stirling (Martini, 1983).

Na década de 1980, com a chegada da crise dos combustíveis e os desen-
volvimentos em novos materiais, os motores Stirling começaram a di-
minuir a diferença de custo-benefício frente aos motores de combustão 
interna. As características destes motores, apresentadas na Tabela 1.1., 
indicam uma série de vantagens que fizeram com que os pesquisadores 
da área de energias renováveis apresentassem interesse neles, marcan-
do uma nova etapa no desenvolvimento dos motores Stirling.

O motor Stirling é um motor de combustão externa, que utiliza um 
fluido de trabalho compressível. O mesmo, teoricamente, pode ser muito 
eficiente na conversão de calor em trabalho mecânico (Kongtragool 
e Wongwises, 2006). Em condições ideais de zero volume morto, 
regeneração ideal, absorção e rejeição de calor de forma isotérmica e 
movimentação quase estática, o ciclo Stirling pode-se representar pelos 
quatro processos básicos mostrados na Figura 1.2. A Figura apresenta os 
diagramas de pressão-volume e temperatura-entropia do ciclo Stirling.
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Tabela 1.1. Vantagens e desvantagens dos motores Stirling

VANTAGENS DESVANTAGENS

 ǻ Operação silenciosa (Barros et al. 2004).  ǻ Baixa relação potência-peso. 
(Biotechsector, 2011).

 ǻ Baixo desgaste interno, baixo consumo 
de lubrificante e manutenção – o 
fluido de trabalho não entra em 
contato com o combustível, evitando-
se assim a contaminação do mesmo 
(Biotechsector, 2011).

 ǻ Motores que utilizam combustíveis 
residuais apresentam problemas de 
incrustações no trocador de calor 
quente, o que reduz a eficiência do 
motor (Podesser 1999).

 ǻ Eficiência em torno de 30 % - o 
que pode tornar o motor Stirling 
competitivo com outras tecnologias 
(Biotechsector, 2011).

 ǻ Custo elevado, o motor Stirling é várias 
vezes mais caro se comparado com 
um motor a Diesel de igual potência 
(Stirling Engine Assessment, 2002).

 ǻ Possibilidade de operação em 
cogeração, neste caso a eficiência total, 
considerando a elétrica e térmica, é em 
torno de 90 % (Wilke e Silva, 2003).

 ǻ Dada sua baixa aceleração, seu uso 
quase que se limita às aplicações 
estacionárias. 

 ǻ Diferentes arranjos físicos – os 
elementos essenciais em um motor 
Stirling são: dois cilindros, um para 
expansão e o outro para a compressão, 
e três trocadores de calor. Estes 
componentes, aparentemente simples, 
podem ser dispostos de diversas 
maneiras, possibilitando uma grande 
adequação ao espaço físico (Wilke e 
Silva, 2003).

 ǻ Trocador de calor quente exposto 
ao desgaste extremo pelas altas 
temperaturas. 

 ǻ Necessidade de vedação perfeita – os 
motores Stirling necessitam de boa 
vedação das câmaras que contêm o 
gás de trabalho para evitar a queda de 
pressão de operação e a contaminação 
do gás de trabalho pelo lubrificante.

 ǻ Pode trabalhar com calor de baixa 
temperatura (Thombare e Verma, 2008).

 ǻ Baixa qualidade do combustível 
(Thombare e Verma, 2008).
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VANTAGENS DESVANTAGENS

 ǻ Baixa demanda de manutenção devido 
às poucas peças móveis. Entre 5-8 
mil horas para motores com potência 
menor a 20kW (Knight e Ugursal, 
2005).

Figura 1.2. Ciclo Stirling. a) Diagrama P-v do ciclo Stirling, b) diagrama T-s do ciclo Stirling

Fonte: Omaña (2007).

O ciclo ideal consta de dois processos isotérmicos e dois processos isocó-
ricos. O fornecimento de calor é realizado durante o processo isotérmico 
de alta temperatura (TH) através do trocador de calor quente. A rejeição 
de calor é realizada durante o processo isotérmico de baixa temperatura 
(TK) através do trocador de calor frio. O fluido de trabalho ganha calor no 
processo isotérmico a TH com expansão da pressão de P3 a P4. O regenera-
dor ideal ganha e armazena calor no processo isocórico de 4-1, e a pres-
são do gás de trabalho se reduz a P1 e sua temperatura desce a TK. Depois, 
o gás de trabalho rejeita calor de forma isotérmica a TK e o sistema se 
comprime até atingir a pressão P2. Por último, o calor armazenado no 
regenerador ideal retorna ao fluido de trabalho num processo isocórico, 
e a temperatura e pressão chega a TH e P3 respectivamente (Batmaz e 
Ustun, 2008). Nos processos reais, a regeneração não é ideal, e tem que 
se considerar a eficiência do regenerador. Os pontos 1’ e 3’ representam 
os estados que atinge o gás de trabalho quando a regeneração não é ideal.

Tabela 1.1. Vantagens e desvantagens dos motores Stirling (continuação)
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1.1.1. ConFiguração dos motores Stirling

Os quatro processos que compõem o ciclo Stirling fizeram com que os 
pesquisadores desenvolvessem diversos tipos de conFigurações em fun-
ção de sua necessidade de potência, eficiência e complexidade de fabrica-
ção. Assim, na atualidade, os motores Stirling convencionais se agrupam 
em diferentes tipos, alguns mais complexos e eficientes que outros, mas 
seguem apresentando as mesmas conFigurações básicas; tipo Alfa, tipo 
Beta e tipo Gama. Estes três tipos de motor, basicamente, se compõem 
de dois pistões, onde um deles pode trabalhar como deslocador no caso 
das conFigurações beta e gama. A seguir, são apresentadas estas três 
conFigurações:

Stirling tipo Alfa
A conFiguração do motor Stirling tipo alfa consiste em dois pistões 
articulados pelo mecanismo de transmissão, alocados em câmaras 
independentes unidas pela série de trocadores de calor (Figura 1.3). A 
vantagem deste motor reside na relativa facilidade de sua fabricação. 
Frequentemente, os pesquisadores usam mecanismos de motores de 
combustão interna e compressores, casos Podesser et al. (1995), Zeiler 
et al. (2007) e Scollo et al. (2008), para a redução dos custos de fabri-
cação e das perdas por atrito neste mecanismo. Este tipo de motor tem 
problemas técnicos pela durabilidade de suas vedações, volume morto 
e atrito pelas forças laterais dos anéis sobre os cilindros de expansão e 
compressão.

Figura 1.3. Motor na configuração Alfa

Fonte: Mello (2001).
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Stirling tipo Beta
O motor tipo Beta tem um pistão de potência e um deslocador alocado 
numa mesma câmara (Figura 1.4). Pela sobreposição entre os movi-
mentos de ambos os pistões, é obtida uma maior taxa de compressão no 
motor, e também se pode obter maior potência específica que nos mo-
tores Stirling tipo alfa e Gama. Entretanto, as hastes do deslocador e do 
pistão de trabalho estão alinhadas, o que torna complexo o mecanismo 
de transmissão (Hirata e Iwamoto, 1999).

Figura 1.4. Motor na conFiguração Beta

Fonte: Mello (2001).

Stirling tipo Gama
É simplesmente um motor tipo beta onde os pistões de potência e o 
deslocador estão alocados em diferentes câmaras (Figura 1.5). Esta con-
Figuração, comparada com a beta, apresenta uma relação de compressão 
mais baixa, mas o mecanismo de transmissão é mais simples, o qual o faz 
frequentemente usado nos motores com vários cilindros (Biotechsector, 
2011). Além disso, apresenta volumes mortos maiores, e parte do pro-
cesso de expansão ocorre no espaço de compressão, causando redução 
na potência especifica.
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Figura 1.5. Motor na conFiguração Gama

Fonte: Mello (2001).

As conFigurações antes descritas precisam de mecanismos de transmissão 
para transformar o movimento alternativo dos pistões do motor Stirling 
em movimento rotacional. Entre os mecanismos mais utilizados em moto-
res Stirling está o biela-manivela, utilizado basicamente para motores tipo 
alfa (Thombare e Verma, 2008), o mecanismo rômbico, patenteado por R.J 
Meijer Philips em 1953 (Hargreaves, 1991) e otimizado por Shendage et 
al.(2011), permitindo motores mais compactos, o platô oscilante que per-
mite variar a potência de saída, caso Meijer (1958) e Chien e Liou (1983), 
o Z-manivela que permite conFigurações com múltiplos cilindros e cuja 
versão melhorada foi apresentada por Naotsugu et al. (2007) e o Rocker 
Ross patenteado por o pesquisador Andy Ross em 1979.

1.1.2. Gás de Trabalho nos motores Stirling

Quanto ao fluido de trabalho, as propriedades como viscosidade, con-
dutividade térmica, calor especifico e a densidade são consideradas das 
mais importantes para a escolha do gás de trabalho num motor Stirling. 
Assim, o calor específico e a condutividade térmica relacionam-se com 
a troca de calor, portanto tem que ter valores altos. Mas a densidade 
e a viscosidade relacionam-se com as perdas de carga, precisando-se 
de valores baixos destas duas propriedades. Baseado na analogia de 
Reynolds, Walker (1980) desenvolveu uma relação entre as perdas de 
carga e a transferência de calor por convecção numa tubulação para um 
escoamento estacionário (equação 1) com o objetivo de relacionar as 
propriedades antes nomeadas. 
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𝑄 = (𝜂𝐵𝜌2𝐶𝑝
3Δ𝑇(𝑇2 − 𝑇1)2𝐴𝑐

2(𝑃/𝑄 ))1⁄2

Ou𝑄 ∝ (𝜌2𝐶𝑝
3)1⁄2

 para temperaturas e relações de P/Q especificadas
(1)

Sendo Q o calor, 𝜂𝐵 a Eficiência de bombeamento, 𝐶𝑝 o calor especifico do 
fluido, Δ𝑇 a diferença de temperatura entre a parede do tubo e tempe-
ratura média do fluido, T1 e T2 as Temperaturas do fluido na entrada e 
saída da tubulação respectivamente e P a Pressão do fluido.

Considerando a equação (1), pode-se dizer que, dos gases comumente 
utilizados, a melhor opção é o hidrogênio. Mas tem que se avaliar outras 
características associadas aos gases como perigo de explosão, absorção 
nos metais, difusão e custos. Albístur e Fernandez (2008) demonstra-
ram que o hidrogênio absorvido pelo aço-carbono causa perda de duc-
tilidade e aumento do endurecimento, tornando o conjunto aço-carbono 
com hidrogênio inviável para a construção de motores Stirling. Organ e 
Finkelstein (1992) demonstraram que um motor com ar bem projetado 
pode ter, teoricamente, eficiência similar à de um motor com hidrogênio 
ou hélio, mas estes dois últimos gases fornecerão maior potência por 
unidade de volume deslocado.

1.1.3. Motores Stirling a biomassa

Usinas de microcogeração se apresentam como uma solução promissora 
no fornecimento energético para regiões isoladas. Embora o uso da 
biomassa como combustível nestas usinas diminua a poluição ambiental 
(Gaun e Schmautzer, 2007; Katsura et al. 2007), são necessários processos 
de transformação para ser utilizada como fonte energética. Desta forma, 
seu aproveitamento pode ser em forma de combustível sólido, líquido ou 
gasoso. Na Figura 1.6 são apresentados os processos de transformação: 
físicos, termoquímicos e biológicos que pode ter a biomassa.
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Figura 1.6. Processos de conversão energética da biomassa

Fonte: adaptado de Scarpete et al. (2010).

A alternativa de melhor potencial, no presente, para plantas de cogera-
ção menores de 100 kW é o motor Stirling, como considerado por Pålsson 
e Carlsen (2003), mesmo sendo que o interesse na fabricação massiva 
destes motores se remonte aos anos 40, quando a Philips inicia o desen-
volvimento destes, apresentando uma grande diversidade de motores 
para uma variedade de aplicações. Seu modelo 1-98, por exemplo, é um 
dos mais descritos na literatura e testados com diferentes combustíveis. 
Outros motores com grande destaque são o Ground Power Unit - (GPU-
3) desenvolvido pela General Motor (Thieme e Tew, 1978) e a General 
Pneumatics Western Research Center (PWRC) que incorpora o mecanis-
mo (Rocker Ross) no projeto de um motor de 3 kW operado com biomassa 
(Atkins et al.1990).

Estes motores podem-se alimentar com biomassa derivada de cada um 
dos três processos de transformação antes citados, dada sua carac-
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terística de combustão externa; porém, o problema para a utilização 
destes combustíveis, se apresenta na transmissão de calor dos gases de 
combustão para o gás de trabalho (Obernberger et al. 2003). Assim, o 
projeto do aquecedor ou trocador de calor quente depende diretamente 
da fase do combustível, afetando indiretamente a quantidade de volume 
que não realiza trabalho nele (volume morto). Deste modo, para fazer 
uma caracterização dos motores Stirling operados com biomassa, tem 
que se dividir a análise em função do estado do combustível a utilizar.

Motores Stirling a biomassa sólida.
Na maioria dos casos, o trocador quente tem que trocar calor entre os 
gases da combustão da biomassa e o fluido de trabalho do motor, mas os 
gases de exaustão apresentam grande quantidade de resíduos ou cinzas 
que terminam prejudicando a operação do motor. É por esta razão que o 
trocador não pode ter superfícies estendidas (aletas) (Podesser, 1999), e 
seus tubos devem ser colocados de tal forma que não altere, em grande 
medida, a uniformidade de temperatura na superfície do trocador. Outro 
problema apresentado pela combustão direta de combustível sólido é 
o tamanho da câmara de combustão, muito maior que as câmaras para 
combustível líquido ou gasoso, além da necessidade de grande quantida-
de de ar em excesso para controlar a temperatura dos gases de exaustão 
(Pålsson e Carlsen, 2003). Tentativas para superar este problema se 
encontram na literatura, por exemplo, o trabalho apresentado por Thy et 
al. (2006) em que se consegue a diminuição do depósito destes resíduos 
mediante a mistura de dois tipos de combustíveis sólidos (palha de arroz 
e madeira).

No ano 2007 a companhia japonesa Suction Gas Engine Mfg apresentou 
um novo mecanismo chamado Alfa+ instalado em seu motor AP1-10/250. 
O mecanismo é composto por um deslocador superior e dois inferiores 
integrados a um pistão de potência alocado no médio dos deslocadores 
inferiores. Este mecanismo permite trabalhar com uma fonte de calor 
de baixa temperatura. O protótipo de 10 kW trabalha com ajuda de um 
circuito de óleo térmico como fonte de calor que, por sua vez, é aquecido 
com a combustão da biomassa (Takeuchi et al. 2007).

A Stirling Technology inc. desenvolveu o modelo ST-5, um motor capaz de 
trabalhar com biomassa proveniente da indústria madeireira. Este mo-
tor, alimentado por um forno com capacidade para queimar serragem, 
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lenha ou pellets, entre outros, trabalha com uma pressão média do gás 
de trabalho de 5 bar, temperatura da fonte quente 923 K e sua potência 
eléctrica é de 3,7 kW a 650 RPM (Stirling Technology, 2011). Este motor 
foi avaliado por Nobutoshi et al. (2007) e Hoshi et al. (2010) com o pro-
pósito de cogeração doméstica, encontrando parâmetros de operação 
para obter uma eficiência global de 45 %. Por sua vez, a empresa Stirling-
Power-Module Energieumwandlungs GmbH apresentou em 2006 seu 
Stirling Power Module (SPM). O módulo está formado por um motor 
Stirling, um forno de pellets e um gerador elétrico de 1 kW. O módulo se 
oferece como um complemento dos fornos convencionais que utilizam 
Pellets no aquecimento de casas (Wolfgang, 2007). O forno é produzido 
pela KRAFT UND WÄRME AUS BIOMASSE (KWB) Biomasseheizungen 
e, na atualidade, o módulo completo não está sendo comercializado por 
causa de seus elevados custos de produção (KWB, 2011)

A empresa italiana Genoastirling tem desenvolvido o protótipo “Motor 
Stirling tipo gama+ motor gerador de imã permanente”. Este motor usa 
como gás de trabalho nitrogênio, pressão de 50 bar, temperatura da fonte 
quente e fria de 1023 e 333K, respectivamente, e velocidade de 600 RPM. 
Com o objetivo de eliminar as perdas nas vedações, o gerador elétrico é 
situado dentro da câmara de compensação (Botter e Cosso, 2009).

O motor Sunmachine é capaz de gerar entre 1,5-3 kW de energia elé-
trica, entre 4,4-10,5 kW térmicos e pode chegar a ter uma eficiência de 
cogeração de 90 %. Este motor é de tipo alfa, com pressão de operação 
no gás de trabalho de 33bar. É alimentado com biomassa em forma de 
pellets, seu gás de trabalho é o nitrogênio e conta com dispositivo de ar-
mazenagem, fornecimento e queima dos pellets em sua versão comercial 
(Sunmachine, 2006).

Cleanergy produz, na atualidade, a unidade de cogeração de 9 kW, antes 
produzida pela empresa alemã Solo Stirling Engine. Esta unidade está 
composta por um motor Stirling tipo Alfa que opera com gás natural, 
GLP ou energia solar. Estudos feitos para operar esta unidade com bio-
massa são apresentados no trabalho de Schaumann e Sehn (2003). Estes 
autores tentaram fazer uma limpeza dos gases de combustão com filtros 
cerâmicos, mas sua conclusão foi que não é economicamente viável. 
Outro esforço para adaptar este motor a trabalhar com biomassa foi feito 
pela Solo Stirling Engine com apoio da fundação alemã do meio ambiente 



[22] Juan Ricardo Vidal Medina

(DBU) (Baumüller e Luft, 2006). Por outro lado, Paula (2007) acoplou 
neste motor um gaseificador da Termoquip GFC-40, mas problemas como 
a capacidade de geração do gaseificador e a insuficiente área do trocador 
quente não permitiram alcançar os objetivos de geração planejados. 

A STM Power, empresa americana, possui uma unidade de 55 kWel que 
opera com propano, gás natural e biogás (U.S. Department of Energy, 
2002; Stirling Biopower Inc., 2011). Sua capacidade para gerar energia 
térmica é de 125 kW. A eficiência de cogeração deste motor é de 84 %, 
tem uma conFiguração de 4 cilindros, utiliza hidrogênio como fluido de 
trabalho e sua conFiguração é do tipo alfa com pistão de dupla ação. Além 
do motor de 55 kWel apresentado, a STM Power também produz motores 
de 25 e 32 kWel. Os motores STM podem trabalhar com uma variedade 
de combustíveis, incluindo gás natural, propano, diesel e gasolina. Os 
combustíveis renováveis com os que as unidades podem trabalhar são: 
solar e biomassa. A STM 55 kWel foi testada por Chubu Electric Power 
(Katsura, 2007) alimentado por um sistema de pulverização de madeira. 
As perdas de potência, devido à acumulação de cinzas no trocador de 
calor quente, foram evidentes ao aumentar de forma exponencial em 
períodos curtos de tempo (4 horas). Em um projeto de P & D terminado 
em 2006, o pó de madeira como combustível é testado numa planta de 
demonstração combinada com a unidade 55 kWel. (Nishiyama et al. 
2007; Sato, 2007).

O motor Stirling ST 05 tipo gama, desenvolvido por Dieter Viebach, tem 
uma potência de eixo de 0,5 kW. O motor pode funcionar com ar ou ni-
trogênio como fluido de trabalho, com uma pressão de 10 bar e com uma 
temperatura da fonte quente de 923 K (Thimsen, 2002a, 2002b). Este 
motor permite sua integração com diferentes fontes de calor, inclusive 
queimadores de biomassa, caso Paula (2007), que com um forno com 
temperaturas dos gases entre 873-1073 K alcançou potências mecâni-
cas de 0,45 kW. Dieter Viebach também testou um motor tipo beta de 
1kWel acoplado numa fornalha de madeira (Viebach, 2009). Este autor 
reportou ter tido problemas com a temperatura dos gases de combustão 
e incrustações no exterior do trocador quente. 

O Instituto austríaco de pesquisas Joanneum Research desenvolveu 
dois motores Stirling, um de 35 kWel e outro 3 kWel, que operam com 
combustão direta da biomassa. A construção destes motores foi feita 
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a partir da adaptação de um bloco de compressor de ar para o motor 
de 35 kW, e de um motor em V de motocicletas, para o motor de 3 kW, 
ficando, nos dois casos, uma conFiguração alfa (Podesser et al. 1995). 
O trocador quente dos motores requereu uma conFiguração particular 
para diminuir o problema de incrustação na parte externa do mesmo, 
mas com o risco de aumentar o volume morto e diminuir a uniformidade 
nas temperaturas no gás de trabalho neste dispositivo (Podesser et al. 
1995), além das dificuldades na sua fabricação. 

Depois de um período de investigação de mais de trinta anos, a empresa 
SunPower colocou no mercado sua tecnologia de pistão livre. Seus pro-
dutos inicialmente são projetados para resfriamento (Lane, 2005, 2006), 
mas a empresa também oferece um pistão livre de 1 kWel com eficiência 
elétrica de 28 %, frequência de 50 Hz e uma vida de 40.000 horas. Este 
motor é utilizado no sistema Biowatt que trabalha com biomassa (“pel-
lets” ou madeira). O sistema consume entre 1,2-1,4 kg/h de biomassa 
(Lane, 2005; Lane e Beale, 1999). 

O motor desenvolvido pela External Power -Llc-, baseado em tecnologia 
SunPower modificada, com potência de 2,5 kWel, dois pistões de potência 
e dois pistões deslocadores, está acoplado a uma fornalha com trocado-
res de recuperação de calor (Bain e Overend, 2002; U.S. Department of 
Energy, 2002).Além disso, este motor pode ser acoplado num queimador 
de biogás.

Motores Stirling operados com gás da gaseificação da biomassa
Pequenas instalações modulares de gaseificação de biomassa podem 
fornecer combustível gasoso para os motores Stirling, minimizando os 
problemas de incrustações que apresenta a combustão direta da bio-
massa, melhorando assim, a eficiência de combustão e a uniformidade 
de temperatura na superfície do trocador quente (Saito et al. 2009). Além 
disso, a automação na gaseificação faz este processo mais fácil de operar 
(U.S. Department of Energy, 2005). Alguns exemplos destes motores 
operados com biomassa são apresentados na continuação:

O motor desenvolvido pela Universidade de Dinamarca (DTU) foi testa-
do considerando duas alternativas: com queima direta de combustível 
e acoplado a um gaseificador (Pålsson, 2007). A primeira alternativa 
requereu de um complexo sistema de combustão para evitar incrus-
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tações no trocador quente mostrado no trabalho de Carlsen (1996) 
e (Bios Bioenergiesysteme GmbH, 2011). A segunda alternativa, com 
gaseificação, foi feita realidade com sucesso no final do ano 2009 com a 
entrada em funcionamento de uma estação de cogeração na DTU, capaz 
de gerar 1 % da energia elétrica e 2 % da energia térmica consumida 
na instituição. A central é conformada por um gaseificador de 200 kW 
operado a ar e escoamento ascendente, uma câmara de combustão e um 
motor Stirling. Este motor Stirling é do tipo beta, tem 4 cilindros, o gás de 
trabalho é hélio, pressão de trabalho 4.0 Mpa e velocidade de 1010 RPM 
com o gerador elétrico pressurizado junto ao motor.

A empresa Infinia-Stirling Technology Company (2011) tem desenvolvido 
motores para geração com capacidade de entre 0,06 e 3kW. As unidades 
de geração RG-1000 e RG-350 foram testadas com biomassa gaseificada 
com grande sucesso. Sua unidade de 1 kWel, com um motor RG-1000, foi 
apresentada pela Infinia com o objetivo de fornecer energia às regiões 
isoladas. 

Motores Stirling operados com biocombustíveis líquidos.
A empresa Whispergen (2005) desenvolveu um sistema de geração de 
energia elétrica e térmica, através de um motor Stirling de 0,75 kWel. O 
motor é do tipo alfa, com pistões de dupla ação, opera com diesel ou que-
rosene e possui um sistema de carregamento de baterias (Barros, 2005). 
No trabalho feito por Aliabadi et al. (2009) testou-se esta unidade com 
biodiesel. Os resultados desta pesquisa foram: eficiência elétrica de 11,5 
% e térmica de 77.5 % (ligeiramente inferiores à operação com diesel). 

Com o objetivo de fornecer energia térmica e elétrica, ao mesmo tempo, 
nas áreas urbanas, a companhia britânica Desanco adquiriu de inves-
tigadores escandinavos, uma tecnologia de geração combinada calor–
potência baseada em motor Stirling, junto com o desafio de convertê-lo 
num produto comercialmente viável (Betts, 2010). O micro gerador 
combinado calor–potência pode produzir 3-15 kW de energia térmica e 
1-3 kW de energia elétrica (Disenco, 2011). Também pode operar com 
qualquer combustível e biocombustível líquido (Hall, 2008).
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Tendências no desenvolvimento dos motores Stirling a Biomassa
A análise de dados dos motores descritos anteriormente mostra que a 
grande maioria dos motores é do tipo alfa, e o fluido de trabalho mais 
utilizado é o hélio, como apresentado na Figura 1.7 A conFiguração 
tipo alfa é menos eficiente, mas a facilidade na fabricação e sua fácil 
adaptação a mecanismos já existentes, marca a diferença ante as outras 
conFigurações. O hélio, por suas características termodinâmicas, baixa 
difusão e sua não inflamabilidade, destaca-se como o mais utilizado. 

Figura 1.7. Tipos de motores e fluido de trabalho utilizado nos motores 
Stirling a biomassa. a) Tipo de motor, b) gás de trabalho

a) b)

Para definir a pressão média num motor Stirling, tem que se procurar 
um balanço entre: as características do gás de trabalho, potência e tipos 
e desempenho das vedações. Assim, um motor com gás de trabalho 
hidrogênio, que apresenta alta difusividade, submetido a uma determi-
nada pressão, precisa de vedações mais eficientes que o mesmo motor 
com hélio ou nitrogênio. Porém, o motor com hidrogênio gera maior 
potência a uma maior velocidade que o motor com os outros dois gases 
a igual pressão. Desta forma, e em termos gerais, ter uma alta pressão 
não é sinônimo de ter alta potência. Embora, o aumento da pressão num 
determinado motor, com o mesmo gás de trabalho, aumenta sim, sua 
potência (Figura 1.8).
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Figura 1.8. Pressões de trabalho nos motores Stirling a biomassa

Dos 22 motores estudados, apenas 4 possuem potência elétrica superior 
a 30 kW, enquanto os restantes 18 geram menos de 10 kWel, dos quais, 9 
geram uma potência igual ou menor a 1 kW (Figura 1.9). Estas faixas de 
operacao é explicado pelo objetivo ou local de aplicação destes motores, 
que na maioria dos casos, é a microcogeração doméstica. Na Figura 1-10, 
é apresentado o tipo de motor mais utilizado para geração menor que 10 
kWel é o alfa.O beta apresenta uma faixa de geração muito ampla e o tipo 
gama apresenta potências abaixo dos 5 kWel.

Figura 1.9. Potência de saída dos motores Stirling a biomassa
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Figura 1.10. Potência de saída e tipo de motor Stirling a biomassa

A necessidade de evitar processos complexos de conversão da biomassa 
deixa a alternativa da biomassa sólida com uma fornalha como a mais 
pesquisada (Figura 1.11a). Mas a conFiguração do trocador quente pre-
cisa de uma conFiguração que diminua ao máximo as incrustações nele, 
desta forma, a conFiguração com tubos lisos é a mais difundida na sua 
projeção (Figura 1.11b).

Figura 1.11. Biomassa utilizada e conFiguração do trocador de calor quente em motores 
Stirling a biomassa. a) biomassa utilizada, b) conFiguração do trocador quente

a) b)

A seleção do gás de trabalho define a velocidade de operação do motor. 
Assim, quando ar ou nitrogênio é utilizado como gás de trabalho, o motor 
pode operar a velocidades baixas. O hélio e hidrogênio permitem operar 
com velocidades mais altas. Isto acontece pelas altas perdas de carga 
geradas por gases mais densos e viscosos (Figura 1-12). 
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Figura 1.12. Velocidade de operação nos motores Stirling a biomassa

1.1.4. Modelação matemática dos motores Stirling

A análise matemática dos motores Stirling pode se classificar de diferen-
tes formas em função do critério que se utilize. Alguns exemplos de clas-
sificação destes modelos se encontram nos trabalhos de Martini (1983), 
Chen e Griffin (1983) e Kraitong (2012). Neste livro se classificam em 
modelos de primeira, de segunda e terceira ordem. 

Análise de primeira ordem
Utiliza equações que permitem estimar a potência de saída e a eficiência 
do motor de forma rápida e fácil. Não há necessidade de se conhecer os 
parâmetros do motor além do volume deslocado pelo pistão de potência, 
velocidade e temperaturas nos trocadores de calor. Portanto, a análise se 
limita às estimativas preliminares. As formulas de West (1986) e Beale 
são exemplos desta análise.

Entre as análises de primeira ordem se apresentam a equação (2) pro-
posta por West (1986) que permite o cálculo direto do trabalho indicado 
(conFiguração gama) em função da pressão média do motor (Pm), volume 
deslocado pelo deslocador (VD), volume deslocado pelo pistão de potência 
(Vp), volume morto (Vs) e as temperaturas Th e Tk do gás nos trocadores 
de calor quente e frio respectivamente.
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(2)

Outra análise de primeira ordem é a equação (3) de Beale, para calcular a 
potência entregada independente da conFiguração do motor.

𝑃𝑜𝑡 = 0,015 Pmf VP
(3)

Onde Pot é a potência em Watts, Pm é pressão média em bar, f é fre-
quência em Hertz e Vp é o volume deslocado pelo pistão de potência. 
Reescrevendo a equação (3), tem-se o número de Beale dado pela relação 
(Walker, 1980):

(4)

O número de Beale depende das temperaturas das fontes quente e fria 
do motor, portanto, o valor de 0,015 não se aplica no caso de motores 
Stirling com temperatura baixa no trocador de calor quente. Para este 
caso, Walker (1980) fornece uma metodologia baseada em gráficos para 
o cálculo do número de Beale. Walker (1979), West (1981) e Senft (1982) 
desenvolveram mais uma correlação para o número de Beale (equação 5). 

(5)

Onde τ=Tk/Th é a relação de temperaturas do fluido de trabalho, Th 
é a temperatura do gás no trocador quente e Tk, a temperatura do gás 
no trocador frio, as duas em K. O valor do fator F está entre 0,025-0,035. 
Senft (1982) recomendou o maior valor do fator de F para motores 
Stirling de baixa temperatura (LTD).

A fórmula proposta por Malmo também faz parte das análises de primei-
ra ordem, esta é uma fórmula simples para o cálculo da potência de eixo 
num motor Stirling (equação 6).

Pot =  EBTqin
(6)

Onde Pot é potência de eixo em Watts, EBT é eficiência térmica de freio e 
qin é a entrada de calor em Watts. O valor de EBT pode ser calculado como 
mostra a equação (7). 

EBT =  FEEs
(7)
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Onde FE é fator empírico do motor,ES é a eficiência térmica do motor 
Stirling. Reader e Hooper (1983) apresentam valores de FE em função 
da eficiência mecânica e eficiência da fonte. Desta forma, a potência de 
saída do motor fica:

Pot =  𝐹𝐸 Esqin
(8)

O valor de Es pode ser calculado com a seguinte expressão:

(9)

Onde ε é a eficiência do regenerador, k é a relação de calores específicos, 
V1=VD+VK é o volume no estado 1 e V2 =VD é o volume no estado 2 do 
processo de compressão (ver Figura 2.2). Desta forma, pode-se dizer que 
a fórmula de Malmo precisa, além dos fatores empíricos, de parâmetros 
de projeto, o que dificulta a sua utilização para um analise simples 
(Kongtragool e Wongwises, 2005). 

Análise de segunda ordem
O modelo desenvolvido por Gustav Schmidt é o exemplo característico 
deste tipo de análise. Sua solução fechada é obtida mediante o suposto de 
uma variação sinusoidal do volume nas câmaras de expansão e compres-
são e temperaturas constantes em todas as câmaras do motor. Outros 
modelos, também considerados de segunda ordem, derivados do modelo 
de Schmidt, fazem a análise energética por separado em cada câmara 
(expansão, compressão, trocador quente, regenerador, trocador frio) do 
motor. Nesta análise podem-se deduzir as perdas térmicas e de carga 
com balanços de energia (Martini, 1983). 

Schmidt apresentou, em 1871, sua solução ideal do comportamento 
termodinâmico do motor Stirling, tornando-se rapidamente numa 
análise clássica para este ciclo. Esta análise de segunda ordem, descrita 
em Barros (2005), é muito útil para gerar uma aproximação razoável do 
desempenho do motor. Este modelo é muito utilizado, porém os rendi-
mentos reais do motor não são mais de 60 % do rendimento oferecido 
pelo modelo Schmidt (Rogdakis et al. 2002). A análise de Schmidt divide 
o motor em três níveis de temperatura permitindo obter a variação de 
pressão do gás de trabalho. Mas admitir um comportamento isotérmico 
em todas as câmaras do motor ocasiona um “paradoxo”, ilustrado em 
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Urieli (2011), devido ao fato de que os trocadores de calor quente e frio 
se apresentam como adiabáticos, deixando acontecer a troca de calor nas 
câmaras de compressão e expansão.

A necessidade de melhorar a análise do ciclo Stirling, feita pelo Schmidt, 
leva Finkelstein (1978), quase cem anos mais tarde, a desenvolver o 
primeiro modelo não isotérmico. Seu modelo teórico melhorou os con-
ceitos de Schmidt dos processos de expansão e compressão nos motores 
(Rogdakis et al. 2002). Paulatinamente, os modelos adiabáticos de segun-
da ordem ganharam importância e o interesse de muitos pesquisadores. 
Um dos modelos adiabáticos mais populares é o proposto por Urieli e 
Berchowitz (1984).

Este modelo considera cinco câmaras acopladas em série e a cada uma 
delas são aplicadas as equações de conservação de energia e massa. 
Um conceito introduzido por Finkelstein (1978) e adotado por Urieli e 
Berchowitz (1984) no seu modelo foi que a temperatura do gás de traba-
lho em cada interface é a mesma da câmara de onde sai, tornando-se esta 
temperatura dependente da direção do fluido de trabalho. Desta forma, 
as temperaturas de expansão (Te) e compressão (Tc) não permanecem 
constantes. O sistema todo é considerado hermeticamente selado, por-
tanto a massa é constante com pressão instantânea igual em todas as 
câmaras do motor. O fluido de trabalho é considerado como gás ideal e 
isotérmico nos trocadores de calor.

O modelo faz um grande aporte na consideração adiabática das câ-
maras de expansão e compressão, já que a troca de calor acontece nos 
trocadores de calor, corrigindo o paradoxo do modelo de Schmidt, mas 
considera trocadores de calor perfeitos. Este modelo resulta em um 
conjunto de equações diferenciais usualmente resolvidas pelo método 
numérico de Runge-Kutta de quarta ordem, caso Urieli (2011) e Herzog 
(2011). Baseado neste modelo adiabático, Urieli (2011) tem desenvolvido 
um código computacional chamado análise simples ou Stirling Engine 
Analise (SEA), que incorpora ao modelo adiabático trocadores de calor 
não ideais melhorando seus resultados. Desta forma o SEA é um código 
potente, mas precisa ser melhorado, incorporando-lhe mais perdas 
(Scollo e Valdez, 2008). Abbas et al. (2008) com o objetivo de projetar um 
sistema de geração com energia solar e motor Stirling, utilizou a análise 
proposta por Urieli e Berchowitz (1984), mas divide o regenerador em 
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três volumes de controle, além de incorporar perdas externas, perdas 
por condução de calor, perdas shuttle e perdas de carga. Os resultados 
obtidos do modelo matemático, validado com dados do motor descrito 
em Stouffs (1999), foram considerados bons pelos autores, permitindo 
projetar o sistema de geração. Uma análise para medir o desempenho 
do modelo matemático de Urieli e Berchowitz (1984), utilizando SEA, foi 
feito por Snyman et. al. (2008). Os resultados obtidos foram comparados 
com dados experimentais do motor Stirling Heinrici (HSE), sendo utiliza-
do o modelo de Schmidt para obter os valores de pressão de operação do 
motor. Os resultados destes testes foram muito consistentes já que o erro 
relativo entre o SEA e os dados experimentais foi de 1,5 %, descrevendo 
o SEA como uma boa ferramenta para a análise de motores Stirling. 

No trabalho de Bonnet (2005) se apresenta um modelo matemático, 
baseado no modelo de Urieli e Berchowitz (1984). O autor considera, 
em sua fundamentação matemática, uma divisão do regenerador em 
duas partes. Este modelo adiabático quase estático incorpora compor-
tamento não ideal dos trocadores de calor, mas no sistema de equações 
diferenciais não se consideram perdas de carga nem perdas de calor. Os 
resultados deste modelo foram comparados com dados experimentais 
de pressão e temperatura tomados do motor ST05G de Viebach sendo 
considerados como aceitáveis. 

Baseado no modelo de Urieli e Berchowitz (1984), Wagner et al. (2007) 
tem gerado um modelo matemático que considera seis volumes de con-
trole da seguinte forma: câmaras de expansão e compressão, trocadores 
de calor quente e frio e o regenerador é dividido em dois volumes. Este 
modelo incorpora a variação de pressão em cada um dos seis volumes, 
além das perdas por histerese, perdas de calor externas, perdas por con-
dução de calor interna e perdas por Shuttle (tais perdas serão explicadas 
com mais detalhe no seguinte capitulo). Devido ao fato que este modelo 
considera as temperaturas de superfície dos trocadores de calor quente e 
frio como dados de entrada, tem-se a necessidade de incorporar um fator 
de correção das dimensões (unidades) dos coeficientes de transferência 
de calor. Além do anterior, o número de iterações requeridas para atingir 
uma estabilidade supera as dois mil iterações. Este modelo foi utilizado 
no trabalho de Parlak et al. (2009), para melhorar o rendimento de um 
motor tipo gama de 1 kW de potência elétrica.
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Um modelo similar ao apresentado por Wagner et al. (2007) é ilustrado 
no trabalho de Youssef et al. (2008a), mas neste modelo não se considera 
o fator de correção das unidades dos coeficientes de transferência de 
calor. Ao igual que no anterior modelo, neste são consideradas as perdas 
por histerese, perdas de calor externas, perdas por condução de calor 
interna, perdas por Shuttlee variação de pressão nas seis câmaras nas 
que se divide o motor. Na solução das suas equações diferenciais foi 
utilizado o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Estes autores 
comparam os resultados de seu modelo matemático com os obtidos por 
Urieli e Berchowitz (1984) baixo as mesmas condições adiabáticas e com 
os parâmetros geométricos do motor GPU-3. Esta comparação apresen-
tou erros relativos entre os dois modelos matemáticos menores 0,2 % na 
potência indicada. Finalmente, uma validação com dados experimentais 
do mesmo motor deixa erros relativos de 7,4 %, considerados bons pelos 
autores, permitindo propor uma otimização do motor analisado. 

O trabalho de Kraitong (2012) apresenta um modelo matemático de 
segunda ordem baseado nos modelos de Urieli e Berchowitz (1984) e 
Youssef et al. (2008a) para motores Stirling utilizados em baixas dife-
renças de temperatura. O motor é dividido em três volumes de controle, 
chamados espaço de expansão, espaço de compressão e regenerador. 
Este modelo incorpora cálculos de perdas mecânicas, três níveis de 
pressão, trocadores quente e frio não ideais e as perdas de carga no 
regenerador são incluídas diretamente nas equações diferenciais. Neste 
trabalho também se expõe um modelo matemático para motores Stirling 
convencionais onde o regenerador é dividido em 10 volumes de controle, 
melhorando assim o modelo de Youssef et al. (2008b). Os resultados do 
primeiro modelo foram comparados com dados experimentais do motor 
fabricado por Kongtragool e Wongwises (2007) e para o segundo mo-
delo matemático se tomaram os dados obtidos por Mahkamov (2006), 
além disso, os resultados deste segundo modelo foram comparados com 
o programa SOPRANO. Sendo que os dois modelos apresentaram resul-
tados aceitáveis em termos de potência e eficiência total do motor.

Análise de terceira ordem (Analise nodal)
O motor todo é dividido em volumes de controle ou nodos, onde se 
aplicam as equações de conservação de energia, massa e momentum. Na 
solução destes modelos é indispensável o uso de ferramentas computa-
cionais como GLIMPS, HFAST, CAST, FLUENT, CFX (Abbas et al. 2008).
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GLIMPS (Globally Implicit Stirling Cycle Simulation) utiliza uma dis-
cretização completa 2D, incluindo o tempo, aplicando em cada nodo 
as equações de transporte, sendo considerados nestes cálculos, o gás 
de trabalho e a estrutura do motor (Kraitong, 2012; Andersen, 2006). 
O Harmonic Stirling Cycle Analysis Code (HFAST) foi desenvolvido por 
Mechanical Technology (MTI) e melhorado com ajuda da NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) para simular o comportamento 
do ciclo Stirling em estado termodinâmico estacionário. Este código foi 
utilizado por MTI no desenvolvimento de motores de pistão livre. Em 
Huang (1992) e Cairelli et al. (1989) pode-se encontrar a metodologia uti-
lizada em HFAST.Uma comparação do desempenho do GLIMPS e o HFAST 
realizada pela NASA e apresentado por Geng e Tew (1992) mostrou 
diferencias significativas nos resultados das perdas. O CAST (Computer 
Aided Simulation of Turbulent Flow) é um código bidimensional (2D) base-
ado na formulação das equações de transporte. Algumas características 
deste código podem-se ver em Tew (2001). 

No trabalho de Mahkamov (2006) foi utilizado o software comercial 
Fluent® junto com um modelo de segunda ordem para procurar as cau-
sas da baixa potência de eixo de um motor tipo gama alimentado com 
biomassa. No software foram introduzidas sub-rotinas para adaptá-lo 
às particularidades do motor Stirling. Este estudo permitiu identificar 
as causas da queda de potência do motor e fazer uma serie de recomen-
dações para sua melhora. O autor ressalta a importância da análise com 
CFD e manifesta que os resultados obtidos na simulação estão de acordo 
com resultados experimentais.

Karabulut et al. (2006) simulou o comportamento de um motor Stirling 
com um modelo que divide o motor em 103 células e incorpora a análise 
cinemática do mecanismo. A pressão e variação de temperatura em cada 
célula são calculadas com a equação de estado de gás ideal e com balanço 
de energia respectivamente. Neste balanço é introduzido o coeficiente de 
transferência de calor por convecção e as entalpias são calculadas em fun-
ção do calor específico e a temperatura média de duas células adjacentes. 
Análises da influência da massa do gás de trabalho no desempenho do 
motor, e a troca de calor no regenerador, são apresentadas neste trabalho.

Andersen et al. (2006) desenvolveram um modelo matemático de uma 
dimensão (1D) baseado em equações diferenciais ordinárias para a si-
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mulação do ciclo Stirling. O domínio do gás foi discretizado em volumes 
de controle gerando uma malha escalonada. Nestes volumes foram apli-
cadas as equações de transporte, sendo os coeficientes de transferência 
de calor por convecção e a condutividade térmica do gás calculados com 
equações empíricas. As equações diferenciais foram modificadas utili-
zando os conceitos de gás ideal, energia interna e calor específico. Esta 
modificação foi feita para facilitar a incorporação das condições iniciais 
e a solução das mesmas. Finalmente, o modelo matemático é validado 
com dados experimentais obtidos do motor de 10 kW construído na DTU, 
sendo que os resultados, para uma ampla faixa de condições de operação, 
foram aceitáveis.

A Figura 1.13 presenta as tendências dos modelos de segunda ordem, 
nesta pode-se observar que a grande maioria dos autores desenvolveu 
modelos adiabáticos quase estáticos, isto devido a que apresentam re-
sultados mais aproximados à realidade com rápida convergência.

Figura 1.13. Tendência dos modelos matemáticos para motores Stirling. a) tendência 
dos modelos de segunda ordem, b) tipos de modelos de segunda ordem

a) b)

Na Figura 1.14 apresentam-se as considerações feitas pelos pesquisadores 
para o trocador de calor quente. Pode-se ver, na Figura 1.14 a), que um 
89 % dos modelos não consideram os efeitos externos neste trocador de 
calor, admitindo com isto uma quantidade infinita de energia na fonte de 
calor. Entanto o restante 11 % se corresponde com os modelos baseados 
na troca de calor. Na Figura 1.14 b) apresenta as perdas consideradas nos 
modelos matemáticos, sendo que as perdas menos consideradas são as de 
carga locais, devido isto, à complexidade para determinar o fator de perda 
(dependente da geometria especifica de cada motor a simular) e a instabi-
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lidade nos modelos matemáticos que pode gerar sua incorporação como 
reportado por Wagner et al. (2007). O 2 % dos modelos que incorporam 
estas perdas locais sugerem um análise de teste e erro do fator de perda 
local, e desta forma obter uma potência de saída mais aproximada à real 
do motor simulado.

Figura 1.14. Considerações dos modelos de segunda ordem para motores Stirling. 
a) Trocador de calor quente, b) perdas incluídas nos modelos matemáticos

a) b)

1.1.5. Otimização de projetos e operação 
de motores Stirling

As pesquisas sobre motores Stirling se remontam aos últimos dois sécu-
los, mas seu uso na atualidade está em projetos que visam à geração de 
energia. Os problemas destes motores estão relacionados com seu gran-
de volume, peso, baixa relação de compressão e vedações. Tentativas por 
aumentar seu desempenho têm envolvido mudanças no gás de trabalho, 
aumento de pressão, aumento da diferença de temperaturas de opera-
ção, aumento do rendimento dos trocadores de calor e a melhora dos 
mecanismos de transmissão de potência (Karabulut, 2011). Desde logo, 
qualquer uma destas tentativas por otimizá-los termina envolvendo, 
direta ou indiretamente, uma grande quantidade de variáveis relaciona-
das com suas geometrias. Alguns dos trabalhos dedicados à otimização 
destes motores são citados na continuação.

Campos et al. (2012) e Campos (2004) desenvolveram um modelo ma-
temático dinâmico adimensional para simular o comportamento de um 
motor Stirling. Neste modelo o motor foi dividido em três espaços para 
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definir grupos adimensionais adequados que permitiram apresentar os 
resultados da simulação de forma generalizada. Baseados neste modelo 
matemático, os autores procuraram os parâmetros geométricos ótimos 
para uma eficiência do ciclo máxima, incorporando restrições de espaço 
ocupado pelo motor. Os resultados numéricos demonstram que existe 
uma geometria ótima para o motor tal que a eficiência seja máxima. 

Altman (2010) apresentou uma versão melhorada de seu programa 
SNAPpro (Stirling Numerical Analysis Program), que fornece uma ferra-
menta de fácil uso para a otimização de motores Stirling com algoritmos 
genéticos. O programa está baseado no modelo matemático isotérmico de 
segunda ordem proposto por Martini (1983), sendo ajustado com perdas 
de carga e perdas por condução de calor. O algoritmo genético permite 
variar 20 parâmetros do motor. Os algoritmos genéticos também foram 
utilizados por Sikora e Vlach (2007) na otimização da potência de saída 
de um sistema de geração motor Stirling-gerador elétrico. 

Martin et al. (2009) apresentaram uma estratégia multiobjetiva para 
otimizar a potência indicada e a eficiência térmica de um motor Stirling. 
A geometria dos trocadores, incluindo o regenerador, constituíram as 
variáveis consideradas na otimização. Estes autores propõem um algo-
ritmo iterativo que integra desenhos 2k fatorial, modelo de regressão e 
simulação do motor Stirling, dando como resultado fronteiras de Pareto 
das duas funções objetivo. Esta estratégia de otimização tem sido uti-
lizada com sucesso na busca dos parâmetros do motor Stirling, mas os 
próprios autores afirmam que é uma estratégia que está em desenvolvi-
mento e apresenta deficiências.

Vyacheslav et al. (2009) otimizaram o desempenho de um motor Stirling 
tipo alfa integrando um modelo 3D, utilizando o software comercial 
ANSYS CFX, com um modelo cinemático para calcular a potência e eficiên-
cia do motor. Os resultados da integração destes dois modelos foram com-
parados com dados experimentais, dando boas correlações entre estes 
permitindo, desta forma, uma otimização componente por componente do 
motor. Duda (2006) simula com o software Fluent® o regenerador anular 
de um motor Stirling, sendo que seu objetivo foi a busca de uma combina-
ção ótima de material da malha regeneradora e fluido de trabalho. Neste 
estudo se considerou aço inoxidável, alumínio e cobre como materiais 
do regenerador e ar, hélio e dióxido de carbono como fluido de trabalho. 
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O resultado obtido por Duda (2006) foi que a combinação de cobre-CO2 
apresenta as melhores características térmicas para sua implantação. 
Outro estudo de otimização do regenerador foi apresentado por Andersen 
et al. (2006). Estes autores caracterizaram as variações de temperatura 
na malha regeneradora, encontrando um comportamento linear, com 
pouca variação de temperatura no centro do regenerador, entanto que 
nos extremos se apresentam altas variações de temperatura, sendo que a 
primeira variação favorece o desempenho do motor e a segunda o prejudi-
ca. Desta forma, a otimização deste equipamento foi dirigida a aumentar 
os efeitos positivos e diminuir os negativos da variação de temperatura. 
É assim como o regenerador é dividido em três câmaras com diferentes 
malhas regeneradoras, melhorando o desempenho do motor.

Takizawa et al. (2002) propõem uma malha em forma de lâmina perfu-
rada para o regenerador com o objetivo de melhorar o desempenho dos 
motores Stirling. A nova malha, comparada com as malhas convencionais, 
aumentou a eficiência e potência de elétrica do motor NS03T. Porém, a 
própria otimização desta malha é feita por Atsushi et al. (2007). Com 
um código de simulação por volumes finos, avaliam-se as características 
dinâmicas do fluido no regenerador com diferentes arranjos das malhas, 
mas sem incorporar as equações de energia nas simulações. Outros es-
tudos do regenerador podem ser vistos no trabalho apresentado por Wu 
et al. (1998) onde consideraram a influência da transferência de calor, 
tempo de regeneração e a regeneração imperfeita sobre o rendimento 
ótimo no motor Stirling. Estes autores destacam a influência dos tempos 
de regeneração no desempenho do motor.

Carlini et al. (2009) apresentaram um novo modelo matemático para 
motores Stirling baseado em análise adimensional. Um novo parâmetro 
para definir a potência indicada do motor composto por seis números adi-
mensionais e suas respectivas restrições é apresentado neste trabalho. 
Os autores, que definem este modelo como uma ferramenta para a otimi-
zação do desempenho dos motores Stirling, aplicaram esta ferramenta 
preliminarmente ao processo de projeto de um motor achando valores 
ótimos da relação de volume morto e deslocado e o ângulo de fase. 

Parlak et al. (2009) propõem um conjunto de mudanças na geometria 
e operação de um motor Stirling tipo gama para melhorar a potência 
indicada e a eficiência térmica, utilizando um modelo adiabático de 
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segunda ordem. Trabalhos similares ao anterior são os apresentados por 
Youssef et al. (2008a, 2008b) e Iskander et al. (2007, 2008) que mediante 
modelos matemáticos de segunda ordem investigaram a influência dos 
parâmetros geométricos e dinâmicos no desempenho do motor Stirling 
GPU-3, e sua posterior. A metodologia de otimização utilizada pelos 
autores está baseada na modificação independente de cada um de seus 
componentes. Por sua parte, Shamekhi e Aliabadi (2010) apresentam a 
otimização de um motor de 5kWel tipo alfa. O trabalho desenvolve um 
modelo de segunda ordem que posteriormente é utilizado para otimizar 
os parâmetros geométricos com o método de otimização de Powell.

O objetivo do trabalho apresentado por Carlsen e Bovin (2007) foi resolver 
o problema de lubrificação com óleo que apresenta o mecanismo rômbico 
utilizado nos motores tipo Beta. Os autores apresentam, junto a sua aná-
lise cinemática, um novo mecanismo otimizado composto por um arranjo 
compacto de 8 barras que elimina a necessidade de lubrificação com óleo.

Kuosa et al. (2007) focam a otimização em determinar o intervalo de tempo, 
entre cada limpeza da superfície externa do trocador quente, para gerar 
o custo mínimo de operação de um motor alimentado com queima direta 
da biomassa. Os autores baseiam suas análises num modelo isotérmico 
que introduz o fator de sujidade como uma resistência térmica, do lado 
externo, no coeficiente de transferência de calor total do trocador quente.

Hsu et al. (2003) desenvolveram um modelo matemático baseado na 
transferência de calor num motor de pistão livre alimentado com a ener-
gia térmica de um incinerador. Neste modelo são consideradas as perdas 
aos arredores e as perdas por condução de calor interna, sendo gerada 
uma relação da potência indicada em função dos fluxos de calor no motor 
e, posteriormente derivada respeito à relação de temperaturas do gás de 
trabalho no trocador quente e frio. O valor ótimo desta relação é obtido 
igualando a função derivada à zero, permitindo, mediante um processo 
iterativo, a otimização da potência indicada e eficiência do motor. Este tra-
balho ressalta a importância das perdas de condução internas, mesmo não 
considere os complicados aspetos dinâmicos dos motores de pistão livre e 
não tenha sido validado com dados experimentais. Um modelo similar ao 
anterior apresentaram Costea e Feidt (1998) para a otimização da potên-
cia indicada do motor Stirling. Seu modelo está baseado nos processos de 
troca de calor num ciclo irreversível, onde se considera a taxa de troca de 
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calor dos depósitos de energia para o gás de trabalho como um parâmetro, 
e não suas simples temperaturas, como são usualmente consideradas.

Na Figura 1.15 a) amostra-se o objetivo da otimização dos trabalhos 
analisados neste documento. Nesta Figura pode-se ver que o maior 
interesse são a potência ou a eficiência tomando a geometria do motor 
todo. Como terceiro alvo de otimização aparece o regenerador devido 
isto a seu impacto na eficiência do motor e nas perdas de carga. O quarto 
alvo, nos objetivos a otimizar, com um 12 % está a eficiência e a potência 
do motor, sendo utilizado em sua grande maioria analise passo a passo 
(variação da geometria do motor componente a componente até atingir 
máxima potência e máxima eficiência). Este método de passo a passo é 
o mais utilizado para a otimização dos motores Stirling como mostrado 
pela Figura 1.15b), mas este método por seu princípio de otimizar um 
componente à vez não garante uma otimização do motor como um todo.

Figura 1-15. Otimização dos motores Stirling. a) Trocador de calor 
quente, b) perdas incluídas nos modelos matemáticos

a) b)




