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Resumo: O trabalho discorre sobre o efeito da 

geometria do coletor de admissão no desempenho de um 

motor ciclo otto Briggs & Stratton 10Hp e os efeitos que 

ocorrem em seu interior como o efeito tubo de órgão, 

efeito ram e volume do plenum por exemplo. Foram 

desenvolvidas diferentes geometrias de coletores e todas 

foram ensaiadas no software AVL Boost de simulação 

de motores para verificação dos resultados. Foram 

levantadas curvas de torque e potência via software, 

comparando as diferentes geometrias com o motor 

original. De maneira geral, quanto mais longo o coletor 

de admissão melhor o resultado de torque em baixas 

rotações e quanto mais curto melhor o resultado em 

altas rotações.  

 

1. Introdução 
 

O efeito tubo de órgão ocorre devido à ressonância 

de ondas de pressão no coletor. Essas ondas formam 

padrões estacionários no coletor e possuem pressão 

positiva ou negativa, “A pressão dinâmica na janela de 

admissão no final da indução é a soma dos efeitos 

provocados pelas ondas estacionárias que aparecerem 

no tubo de admissão, devidos aos cursos anteriores de 

admissão, e aos efeitos da onda transiente desenvolvida 

pelo processo de indução” [3] 

 

Esse efeito possui maior eficácia em apenas uma 

faixa de rotação do motor, dependendo do comprimento 

dos dutos do coletor (incluindo o duto do cabeçote). De 

modo geral, quanto maior duto, menor a rotação em que 

ocorrerá o pico de torque. Pois a onda vai precisar de 

mais tempo para ir e voltar no duto e as rotações mais 

baixas permitem isso.  

 

 

𝐿 =
𝐶.𝜃𝑡

0,012𝑁
                                                       (1) 

 
Como evidencia a equação 1, que determina o 

comprimento do coletor de admissão de acordo com a 

rotação. O comprimento é proporcional a velocidade do 

som, ao deslocamento angular do virabrequim (Entre 

80º e 90º) e inversamente proporcional a rotação. 

 

O efeito RAM define que o ar possui massa e portanto, 

tem inércia, quando a válvula de admissão abre, 

permitindo a passagem de mistura ar-combustível, toda 

a coluna de ar presente no coletor precisa vencer esta 

inércia e passa a ter velocidade, portanto, energia 

cinética. Como esta coluna está se movendo e tem 

massa, adquire momento linear. Logo, quando o pistão 

após chegar ao PMI começa a fase de compressão, ele 

oferece resistência para a coluna, este ar com certa 

quantidade de movimento ao ter sua velocidade 

reduzida tem sua energia cinética convertida em energia 

de pressão e esta pressão permite encher o cilindro com 

mais ar, aumentando a eficiência volumétrica. 
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A equação de Bernoulli apresenta isto mostrando que a 

energia do fluido é conservativa, como a variação de 

cota é desprezível, quando a coluna de ar perde 

velocidade existe um acréscimo na energia de pressão. 

 

2. Metodologia 
 

Foi desenvolvido um modelo do motor Briggs & 

Stratton no software AVL Boost para a simulação de 

diversas Geometrias de Admissão, levantando as cuvas 

de torque e potência. No software foram simulados o 

motor original utilizando carburador e sem avanço de 

ignição. Depois o motor foi simulado utilizando injeção 

eletrônica, avanço de ignição e dois tamanhos diferentes 

de coletor de admissão, dimensionados de acordo com a 

equação (1), foi dimensionado o comprimento para duas 

rotações alvo de torque máximo, 2000rpm e 4500rpm. 

[2] Afirma que para uma boa eficiência volumétrica o 

do coletor precisa ter uma relação 

comprimento/diâmetro entre 10:1 e 20:1. Sendo que 

quanto menor esta relação, melhor o resultado em altas 

rotações devido a menor perda de carga. 

 

 
Figura 2 – Modelo do motor no software AVL Boost 
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3. Resultados e Discussões 

 
Observa-se que o coletor longo favorece muito as baixas 

rotações, porém devido a perda de carga prejudica as 

rotações mais altas, enquanto o coletor curto se 

aproveita do efeito RAM, pois como possui menor 

comprimento, tem menor de perda de carga, o que 

mantém a velocidade da mistura maior. 

 

  
Figura 3 – Curvas de potência e torque 

 

4. Conclusões 
 

Conclui-se que os resultados obtidos foram os esperados 

de acordo com os efeitos pesquisados, porém o pico de 

torque do coletor curto não ocorreu a 4500 rpm, por 

razões da geometria do próprio motor, principalmente 

comando de válvulas que prioriza baixas rotações. Até o 

fim será desenvolvida mais uma geometria utilizando 

um plenum. 
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