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RESUMO: No presente trabalho foi construído um protótipo de um carneiro hidráulico com 

materiais em PVC e metal com diâmetro de 3/4”. Esse equipamento funciona por meio da 

transformação de energia cinética em potencial, tal processo ocorre mediante um golpe que a 

tubulação sofre após o fechamento brusco do fluxo de água, processo esse, conhecido como golpe de 

aríete. O trabalho foi voltado a análise do potencial de recalque dessa bomba hidráulica, que 

funciona exclusivamente pela conversão de energia. Utilizou-se como parâmetros seu rendimento, 

para diferentes alturas de alimentação e recalque, bem como a influência do número de golpes por 

segundo e, assim, a análise da capacidade que o mesmo apresenta. Desta forma, foi possível obter a 

relação entre a vazão do sistema e suas principais variáveis para cada material empregado. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Grupo Wot (2006) o carneiro hidráulico foi inventado pelo inglês J. Whitehurst em 

1772, sendo um equipamento capaz de drenar água de um manancial a partir de um desnível 

geométrico. Também chamado de bomba de aríete, conduz água a determinadas alturas manométricas 

utilizando apenas energia cinética e um golpe de aríete, e pode ser construída com diferentes materiais 

(PVC, metal, entre outros).  
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O carneiro hidráulico funciona como uma bomba d’água que não exige diesel ou eletricidade 

para seu funcionamento, sendo que ele aproveita a própria energia gerada pela água para conduzir 

uma fração dessa a uma cota mais alta do terreno, precisando ser instalado em um ponto mais baixo 

que o terreno da captação de água. Desta forma o mesmo se apresenta como uma solução plausível 

tanto no que diz respeito ao abastecimento de pequenas comunidades, quanto à economia de meios 

energéticos poluentes.  

O presente projeto busca fornecer dados que mostrem à viabilidade da implantação de um 

carneiro hidráulico correlacionando rendimento e vazões que o mesmo fornece em relação a 

diferentes desníveis de alimentação da bomba e de recalque, bem como analisar a influência da 

variação dos golpes em determinados intervalos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho consiste em analisar o potencial oferecido por uma bomba de aríete, mais 

conhecida como carneiro hidráulico, que funciona mediante conversão de energias do próprio fluxo 

de água. 

 Dessa forma, foi necessária a construção de uma elevação para a instalação de um reservatório 

de alimentação, mantendo-se constante seu nível de água foi possível estabilizar a energia potencial 

inicial, e após o acionamento do sistema parte desse fluído escoa pela tubulação ganhando energia 

cinética e passando pela bomba de aríete, o aumento dessa energia comprime uma mola situada na 

válvula de escapamento de forma a levar ao seu fechamento. Tal processo ocasiona um aumento 

repentino na pressão interna da tubulação de forma a empurrar o líquido para a campânula de ar, em 

seguida a pressão tende a se estabilizar, mas com a utilização de uma válvula de retenção, ou também 

chamada de admissão, o retorno a posição anterior é impossibilitado, de forma a força-lo a sofrer o 

recalque. 

 Todavia, como todo sistema mecânico, ele apresenta perdas de energia, recalcando apenas uma 

fração do fluído. A Figura 1 a seguir representa o funcionamento desse sistema. 

 

Figura 1- Funcionamento do sistema com bomba hidráulica. Fonte-Embrapa, 2014. 
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A partir desse processo foram realizadas medidas para se verificar a capacidade de 

bombeamento do sistema, inicialmente foram fixadas duas alturas de recalques, sendo elas 4,77 m e 

8,87 m, e três tomadas de medidas de vazão para cada ponto, sendo essas verificadas através de 

cronometragem do tempo para o preenchimento de um volume pré-determinado. Ademais, de forma 

análoga, foi verificado o desperdício de água, de forma a nos fornecer dados para análise do 

desempenho de recalque, que é a fração em percentual que sofre o recalque em relação ao todo. O 

restante da água é a de retorno pois sua função é de alimentar o sistema, sendo devolvida a fonte 

fornecedora. Todavia, os testes desenvolveram-se a partir da análise das vazões para os diferentes 

desníveis de alimentação, objetivando variar a energia potencial do sistema, que implica na potência 

de cada golpe. 

Essa análise foi realizada para a bomba confeccionada com PVC e metal, auxiliando no 

comparativo de desempenho desses matérias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro experimento foi analisada a capacidade de recalque para cada material, utilizando-

os nas mesmas condições de funcionamento, ou seja, com mesma altura de alimentação, dois 

fechamentos do fluxo por minuto e mesmo comprimento de tubulação de alimentação. A seguir o 

Gráfico 1 mostra a relação entre todas as vazões (em litros por hora) obtidas no sistema, mostrando 

o potencial de recalque da bomba constituída por cada material. 

 

Gráfico 1- Relação entre todas as vazões fornecidas pelo sistema. Fonte- Os autores. 

Mediante a análise do gráfico podemos perceber que a bomba construída de material PVC 

apresenta melhor desempenho, tendo um aproveitamento médio superior a 11,82% em relação a de 

metal para a altura de recalque de 4,77m.  
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Para o desnível de 8,87m a relação entre os materiais se mostrou ainda mais forte alcançando 

49,98% de melhoria no aproveitamento médio. À medida que a altura de recalque aumenta a bomba 

perde potencial seja qual for o material empregado. Essa perda se deve a maior dissipação de energia 

do sistema. 

Assim, analisou-se o material que apresenta menor dissipação de energia, fator crucial para o 

melhor desempenho do sistema. Em ambos os desníveis a válvula de plástico apresentou um melhor 

aproveitamento que a de metal, cujo percentual de melhor desempenho, para a altura 4,77m, foi de 

aproximadamente 21,97%. No caso do desnível de 8,87m, esse valor aproximou-se de 112,26%. Os 

valores percentuais de rendimento médio são apresentados no Gráfico 2, sendo o material em PVC o 

que melhor apresentou resistência a perda de vazão nos diferentes níveis.  

 

Gráfico 2- Analise dos rendimentos para os diferentes desníveis. Fonte- Os autores. 

Após a análise da capacidade de recalque com um desnível de alimentação fixo, e tendo em 

vista a baixa variância entre as 3 medidas colhidas e a eficiente relação de rendimento com o material 

em PVC, foram realizados testes analisando outros parâmetros como a altura de alimentação e número 

de batidas por segundo, de maneira a obter a relação entre essas variáveis e o recalque que o sistema 

pode fornecer. Os valores apresentados são a média das 3 medidas colhidas. 

O Gráfico 3 a seguir mostra a relação entre o número de batidas, recalque e vazão fornecida 

pelo sistema para a altura de 4,77m utilizando a válvula de sucção em PVC.  
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Gráfico 3: Variação da vazão em relação à altura de alimentação e número de batidas por segundo para a altura de 

recalque de 4,77 metros. Fonte- Os autores. 

Conforme os dados do experimento foi possível constatar que o número de batidas por segundo 

é uma variante fundamental no funcionamento desse sistema, de forma que o menor número dessas 

implica no aumento da vazão fornecida. Todavia, vale ressaltar que à medida que nos aproximamos 

da altura de alimentação igual à altura de recalque o número de batidas deixa de ser uma variável 

importante de forma que a vazão tende a se tornar constante. 

Tal fato fica mais evidente quando foram realizados os testes na altura de recalque de 8,87m, 

conforme mostradas no Gráficos 4. 

 

Gráfico 4: Variação da vazão em relação à altura de alimentação e número de batidas por segundo para a altura de 

recalque de 8,87 metros. Fonte- Os autores. 

 

CONCLUSÕES 

Mediante os estudos é possível perceber que o material mais adequado é o PVC por apresentar 

maior capacidade de recalque bem como ter boa resistência a perda de potencial com o aumento do 

desnível a ser vencido. Ademais, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do 

Ministério das Cidades, cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água todos os dias, dessa 

forma a bomba pode cobri o consumo diário de um habitante em menos de uma hora, podendo-se 

fazer uso dessa bomba para o abastecimento de uma residência, ou mesmo de pequenas comunidades, 

desde que esse equipamento seja corretamente dimensionado e tais edificações estejam próximas de 

um rio com queda d’água, haja vista que para fornecer esse volume de água sem energia elétrica, ou 

proveniente de elementos fosseis, ela necessita de um grande volume de água, não sendo um problema 

em se tratando de uma margem de rio, pois esse fluido seria devolvido ao curso d’água quase que de 

imediato. 
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