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RESUMO 

O uso das águas das chuvas vem sendo amplamente difundido, principalmente para a realização 

de tarefas cotidianas, como a irrigação de hortas e jardins, lavação de automóveis, tratores e 

implementos agrícolas, no uso em instalações prediais, com maior frequência para a descarga 

dos sanitários, dentre outras inúmeras possibilidades. O consumo e os custos da energia elétrica 

em nosso país vêm em ascensão constante, consequentemente, o uso de alternativas que visam 

diminuir esta utilização tornam-se interessantes tanto no aspecto econômico, como no 

ambiental. O objetivo deste trabalho foi construir 2 carneiros hidráulicos com materiais 

distintos, realizar ensaios de rendimento e ruídos produzidos, para posteriormente buscar 

alternativas de ampliação do seu desempenho no bombeamento de água e, por fim, desenvolver 

e testar alternativas de isolamento acústico visando diminuir os ruídos produzidos. A estrutura 

buscou simular condições de instalação adaptada para captação de água das chuvas. Apresentou 

uma declividade de 1,66 metros, da fonte de alimentação a bomba hidráulica, em uma distância 

de 5 metros, e uma altura de recalque de 5 metros. O carneiro hidráulico quando construído 

com conexões de PVC e utilizadas válvulas do modelo de plástico (D) na posição horizontal, 

apresentou melhores rendimento nas condições citadas, e, quando utilizados garrafa de 

polietileno tereftálico (PET) de 0,6 litros e cano de PVC com os comprimentos de 75 e 50 cm, 

como alternativas de câmara de ar, apresentaram eficácia no bombeamento de água. A operação 

do carneiro hidráulico produz um som máximo de 72 dB em uma distância de 1 metro, mas, 

quando colocado dentro de uma estrutura acústica, o som é minimizado de tal forma que não 

apresenta risco a saúde. Justificando o emprego do carneiro hidráulico em uma estrutura 

adaptada para a captação das águas das chuvas, de forma que não apresenta grandes problemas 

com os ruídos produzidos. 

Palavras-chaves: Golpe de aríete. Decibéis. Bomba hidráulica. Câmara de ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The use of rainwater has been widespread, mainly for performing daily tasks, such as irrigation 

of gardens and parks, washing: cars, tractors and agricultural implements, in building 

installations, being most often used for the discharge of sanitary, among numerous other 

possibilities. The consumption and cost of electricity in our country have been constantly rising, 

consequently, the use of alternatives aimed to reduce the use is become interesting both 

economically, and environmentally. The objective of this work was to build two hydraulic rams 

with different materials, conduct performance testing and produced noises, for later to seek 

expansion alternatives of performance in pumping water and, finally, develop and test 

soundproofing alternatives aimed at reducing noise produced. The structure simulated 

installation conditions adapted to capture rainwater. Showed a slope of 1.66 meters from the 

power supply to the hydraulic pump, at a distance of 5 meters, and a height of repression of 5 

meters. The hydraulic ram when constructed with PVC connections and valves used (D) in a 

horizontal position, showed the best performance under the above conditions, and when used 

Polyethylene terephthalate bottles (PET) 0.6-liter and PVC pipes with lengths 75 and 50 cm as 

alternatives of air chambers, showed efficacy in pumping water. The operation of the hydraulic 

ram produces a maximum sound of 72 dB at a distance of 1 meter, but when put into an acoustic 

structure, the sound is minimized in such way that has no risk to health. Justifying the use of 

hydraulic ram in a structure adapted to capture rainwater. 

Keywords: Water hammer. Decibels. Hydraulic pump. Air chamber  
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1. INTRODUÇÃO 

A captação de água das chuvas é uma forma milenar de utilização da água pelo 

homem, prática muito comum em diversas regiões do mundo, principalmente em zonas áridas 

e semiáridas, que apresentam problemas de falta de água (OLIVEIRA, 2014).  Com o aumento 

da conscientização de preservação dos recursos hídricos, a captação e uso das águas 

provenientes das chuvas vem a cada dia sendo ampliadas, aumentando os estudos e aplicação, 

principalmente em tarefas cotidianas, como a irrigação de hortas, jardins, lavação de tratores, 

máquinas e implementos agrícolas, além do uso na descarga do banheiro, dentre outras. 

Normalmente o sistema consiste em captar a água das chuvas provenientes dos 

telhados, sendo que as mesmas são descarregadas em calhas e posteriormente conduzidas para 

reservatórios que geralmente se encontram no solo ou enterrados no subsolo, sendo neste 

exemplo considerados de cota inferior. Na grande maioria dos casos, a água é filtrada e ou 

tratada no percurso anterior ao armazenamento. Para a viabilização do uso, a água armazenada 

no reservatório inferior, normalmente é bombeada para um reservatório de cota superior, 

utilizando geralmente bombas elétricas, que funcionam por meio de acionamento automático, 

sendo responsáveis por manter o nível do reservatório que se encontra na posição elevada. 

Segundo Dardot (2012) estima-se que o consumo de energia pelo homem aumentou 

cerca de 15 vezes nos últimos 12 anos. O mesmo autor cita que em estudo realizado pela 

Agência Internacional de Energia, a demanda mundial por energia aumentará em um terço entre 

2010 e 2035, sendo a previsão para o Brasil de aumento em torno de 78%. Os custos de 

utilização desta energia também vêm aumentando com frequência. 

São várias as vantagens em utilizar o carneiro hidráulico para bombeamento de 

água, segundo Abate e Botrel (2002) e Cararo et al. (2007) o equipamento pode ser instalado 

em propriedades rurais onde a energia elétrica é escassa ou inexistente. Além destas vantagens, 

não utiliza energia externa para seu acionamento, pode ser utilizada 24 horas por dia, bombeia 

água sem emissão de poluentes, tem custo de aquisição baixo e por fim, é de fácil instalação e 

manutenção. 

O carneiro hidráulico ainda é pouco explorado no aproveitamento da água das 

chuvas, seja em áreas rurais ou no meio urbano. O equipamento consiste em um dispositivo 

simples, cujo bombeamento é baseado na energia manométrica de desnível com característica 

geratriz e operatriz (MACINTYRE, 1980). 

Podem ser citados diversos benefícios do uso dos carneiros hidráulicos, mas em 

contrapartida, existem algumas dificuldades que desestimulam a utilização dos mesmos, dentre 
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elas destacam-se o ruído produzido quando em operação e o desperdício de água. Azevedo 

Netto et al. (1998) afirmam que o rendimento do recalque do carneiro varia na faixa de 20% a 

70%.  

Atualmente são construídos carneiros hidráulicos com diversos tipos de material e 

ainda existem poucas informações técnicas a respeito do desempenho dos mesmos. Segundo 

Cararo et al. (2007) o carneiro hidráulico fabricado com garrafa de polietileno tereftálico (PET) 

é um aparelho relativamente recente, com pouca informação e de grande importância, 

requerendo estudos que melhorem seu desempenho.  

O equipamento ao funcionar emite um ruído “metalizado”, que em muitos casos 

pode desestimular o seu emprego próximo a locais com circulação constante de pessoas, devido 

ao incômodo proporcionado. O carneiro hidráulico pode ser constituído por vários tipos de 

materiais e com dimensões distintas, o que resulta em desempenhos variados com relação ao 

potencial de elevação de água e vazão obtida. A elevação do seu rendimento de bombeamento 

e a redução dos ruídos produzidos em operação, pode tornar o seu emprego mais viável e 

difundido, até mesmo em locais onde habitam pessoas, seja no meio rural ou urbano.  

O objetivo deste trabalho foi construir 2 carneiros hidráulicos com materiais 

distintos, realizar ensaios de rendimento e ruídos produzidos, para posteriormente buscar 

alternativas de ampliação do seu desempenho no bombeamento de água e, por fim, desenvolver 

e testar alternativas de isolamento acústico visando diminuir os ruídos produzidos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 CONSUMO DE ENERGIA  

Umas das preocupações atuais é o aumento constante do custo de geração 

energética, refletido no bolso do consumidor, sendo que boa parte das fontes primárias da 

produção de energia elétrica são provenientes de recursos limitados e necessitam de grande 

investimento tecnológico. Segundo a Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica 

ABRADEE (2016), a produção de energia elétrica tem como fonte primária a queda d’água, a 

queima de combustíveis fósseis, como óleos ou gás, geração nuclear, o vento, as marés, dentre 

outras formas menos convencionais.  

Segundo Carstens (2014) o Brasil ocupa a sétima posição mundial no consumo de 

energia, de acordo com relatório do Banco Mundial, também cita que o consumo de energia no 

Brasil cresceu quatro vezes mais que o PIB, segundo o Balanço Energético Nacional de 2013. 

O setor tem forte ligação com o crescimento econômico e populacional do País. Projeções 

indicam um aumento de 4,8% ao ano no consumo de energia elétrica até no ano de 2020 (EPE, 

2014 p. 21). 

Para os consumidores já é habitual perceber acréscimos mensais no custo de suas 

contas de energia elétrica, conforme o período do dia e épocas do ano. A ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) regulamenta o sistema de bandeiras tarifárias, dependendo da 

bandeira é indicado ao consumidor o custo de geração de energia do país, esse custo será 

cobrado de todos os consumidores que compõe o território nacional, proporcional ao consumo 

(ANEEL, 2016a).  

A principal fonte de geração energética do Brasil são as hidrelétricas que 

correspondem a 93% da energia requeria no país, proporcionando autossuficiência a um custo 

de produção relativamente baixo (BRONZATTI e NETO, 2008). Essas usinas dependem 

exclusivamente das estações chuvosas, que proporcionam um aumento do nível da água 

armazenados nos reservatórios. Assim, quando os níveis desses reservatórios estão baixos, são 

acionadas outras alternativas de geração de energia, como as termelétricas, atendendo a 

necessidade de economia de água, e garantindo a segurança do sistema (CRAIDE, 2016).  

A fonte primária das termelétricas é geralmente de recursos não-renováveis, que 

consistem na queima de combustível como o carvão, o gás natural, o óleo combustível e o diesel 

(ABRADEE, 2016). O funcionamento da termelétrica consiste em gerar calor e aquecer as 

caldeiras com a queima do combustível, para que a força do vapor produzido impulsione as 

turbinas que acionam os geradores produzindo energia, fazendo assim que o custo de geração 

de energia elétrica aumente (ANEEL, 2016b).   
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2.2 APROVEITAMENTO DA ÁGUA DAS CHUVAS 

A água potável é um recurso limitado, estima-se que somente 2,5% de toda água 

existente no planeta é doce, sendo mais de dois terços localizadas em geleiras congeladas, um 

quarto no subsolo e somente 0,60% em lagos, rios e atmosfera. (OLIVEIRA, 2014). Segundo 

Jaques (2005) a escassez de água é algo frequente em muitas regiões do mundo e também não 

é diferente no Brasil, levando em alguns casos ao racionamento de água. Neste sentido, as 

comunidades acostumadas a falta de água são forçadas a buscar alternativas, como o 

aproveitamento da água das chuvas, o que certamente poderá contribuir para o consumo 

sustentável dos recursos hídricos. 

A captação e armazenamento da água das chuvas são práticas antigas, que tem o 

intuito de emprego na produção de alimentos, criações de animais e até mesmo o consumo 

humano (JAQUES, 2005). Tal prática é comum em diversas regiões, principalmente as áridas 

e semiáridas, onde a água é armazenada e utilizada em épocas de estiagem (OLIVEIRA, 2014).  

Nesse sentido Ponsoni et al. (2014) comentam que uma das formas mais rápidas de 

captar e armazenar a água das chuvas, com qualidade e volume, é a captação por meio dos 

telhados de uma residência, galpão, ou outra instalação e armazená-la em cisternas no subsolo. 

Gnadlinger (2007) conclui que a qualidade da água captada pelo telhado e armazenada em 

cisternas, depende muito da pureza da atmosfera, dos materiais utilizados para construir o 

sistema e principalmente da qualidade do sistema de filtragem de resíduos provenientes do 

telhado, além da manutenção do conjunto.  

Algumas partes essenciais que compõem um sistema de captação de água das 

chuvas são: área de captação (telhado, laje e piso); sistema de condução da água (calhas, 

condutores verticais ou horizontais); filtros e tanques de armazenamento (OLIVEIRA, 2014). 

Alguns aspectos também devem ser considerados no momento do planejamento de uma 

cisterna. Conforme Ponsoni et al. (2014) o dimensionamento do sistema, deve ser de acordo 

com a área de captação e os índices de chuvas na região. A condução e a utilização dessa água 

pode ser paralela à rede hidráulica normal da residência, de modo que, a água das chuvas possa 

abastecer os banheiros, lavanderia, torneiras externas, lavação de carros e de calçadas, além da 

possibilidade de aproveitando para uso em jardins e hortas, conforme apresentado na Figura 1. 
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FIGURA 1 – Estrutura básica de um sistema de captação de água das chuvas. 

 
Fonte: Sena, 2016. 

2.3 CARNEIRO HIDRÁULICO 

O carneiro hidráulico é um equipamento de simples funcionamento, utilizado para 

o bombeamento de água sem utilizar fontes externas de energia para seu acionamento (ABATE 

e BOTREL, 2002). Basicamente, a energia cinética da água é transformada em energia 

potencial, quando um volume de água percorre um tubo de captação, atravessa a bomba carneiro 

e atinge uma determinada velocidade gerando uma pressão que rapidamente fecha uma válvula 

e causa uma interrupção brusca do movimento, formando o golpe de aríete, esse aumento de 

pressão é suficiente para elevar uma parcela da água para uma cota superior (DARDOT, 2012). 

Em 1772, o inglês Jonh Whitehurst criou um dispositivo que bombeava uma 

quantidade de água, porém necessitava de um operador para acioná-lo, abrindo e fechando a 

válvula. Os irmãos franceses Montgolfier em 1796, aperfeiçoaram a ideia tornando a bomba 

hidráulica automática (DARDOT, 2012).  

A estrutura original do carneiro hidráulico, desenhado pelos irmãos Montgolfier 

(Figura 2), funciona basicamente com a entrada da água com uma certa velocidade, faz rolar a 

bola de ferro no interior da tubulação até bloquear a saída da água na outra extremidade, 

ocasionando o golpe de aríete. Essa turbulência no interior do equipamento promove o 

bombeamento de uma fração da água para a válvula de retenção, em uma cota superior, em 
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seguida, a pressão diminui e a bola de ferro volta ao ponto de partida, reiniciando o ciclo. 

(ROJAS, 2002). 

FIGURA 2 – Modelo de carneiro hidráulico dos irmãos Montgolfier 

 
Fonte: Rojas (2002). 

Em modelos de carneiro hidráulico com sistema de válvulas de impulso o princípio 

é o mesmo (CERPCH, 2002). A válvula de impulso se fecha com a pressão exercida pelo 

movimento da água no interior da tubulação, nesse momento, ocorre o fenômeno de golpe de 

aríete, ocasionando uma onda de pressão. A referida pressão faz abrir a válvula de retenção, 

que apresenta um único sentido de fluxo, onde uma parcela da água é bombeada, por sua vez, 

causando a compressão do ar no interior da câmara de ar (DAKER, 1987). O aumento de 

pressão na câmara, faz a válvula de retenção fechar, o ar comprimido volta ao seu volume inicial 

fazendo com que a água que passou pela válvula seja expelida para a tubulação de recalque, 

finalizando um ciclo do bombeamento (DARDOT, 2012).  

A bomba hidráulica é conhecida também, por “carneiro hidráulico” ou “bomba de 

aríete”. O nome carneiro teve origem relacionado ao som característico de golpes com a cabeça 

de um carneiro alfa. Aríete era um instrumento de guerra da Idade Média, usados ritmicamente 

pelos soldados para derrubar muralhas e portões, constituído por uma tora de madeira e na 

extremidade uma peça de metal no formado de cabeça de carneiro (MONTE, 2016).  

O fenômeno de golpe de aríete descrito por Azevedo Netto et. al. (1998), é um 

choque violento produzido quando um líquido em movimento no interior de um cano é 

interrompido bruscamente, por exemplo, fechamento de um registro, provocando um surto na 
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pressão do líquido em toda a canalização, produzindo som característico a um golpe. Mesmo 

golpe característico da arma medieval, dando a origem no nome de aríete hidráulico. 

A bomba carneiro é constituída por algumas peças fixas e móveis (ABATE e 

BOTREL, 2002). De acordo com Young (1995) apud Rojas (2002) o sistema do carneiro 

hidráulico consiste em um reservatório para alimentação com cota superior, tubulação de 

alimentação, a bomba carneiro com as válvulas de impulso e retenção, a câmara de ar e a 

tubulação de recalque. 

De acordo com Rojas (2002), o tubo de alimentação que liga a fonte da água à 

bomba hidráulica deve ser a mais retilínea possível e constituída por um material que não 

apresente flexibilidade, evitando assim, a dissipação da onda de pressão da tubulação, 

promovendo o aproveitando máximo do fenômeno do golpe de aríete, além de apresentar um 

diâmetro maior do que a tubulação de recalque. O material indicado é o aço galvanizado, mas 

normalmente é utilizada tubulação de PVC (JENNINGS, 1996).  

Para tubulações de 25 mm de diâmetro recomenda-se comprimento mínimo de 4 

metros e máximo 25 metros. Para tubulações de 40 mm de diâmetro recomenda-se 

comprimentos variando entre 4 a 40 metros (LIFEWATER, 1998).  Segundo Jennings (1996) 

o comprimento da tubulação de alimentação deve ter um mínimo de 5 vezes a diferença de 

altura da fonte de água e a bomba de aríete, para obtenção de um adequado funcionamento.  

Conforme Daker (1987) apud Rojas (2002) a diferença de cota da alimentação deve 

estar compreendida entre 1 a 9 metros. Sendo que com uma altura (h) < 1 m, ocorre um mal 

funcionamento do sistema, e h > 9 m ocorre desgaste excessivo da válvula de escape.  

Além do carneiro hidráulico não necessitar de fontes externas de energia, o preço 

de aquisição relativamente baixo e apresenta a possibilidade de uso diário contínuo, bombeando 

água sem emissão de poluentes (ABATE e BOTREL, 2002).  

O rendimento de operação da bomba aríete, segundo Cararo et al. (2007) depende 

de muitos fatores, principalmente da diferença de cota e da distância entre a fonte de 

alimentação e o carneiro hidráulico. Além dos fatores citados anteriormente são relevantes a 

altura de recalque, ou seja, a altura em que se localiza o reservatório superior, as regulagens da 

válvula e a perfeição do material utilizado na fabricação do aparelho. De acordo com Azevedo 

Netto et al. (1998), e Cerpch (2002), o rendimento varia entre 20 a 70 %.  

A regulagem de ciclos por minuto, de acordo com Abate e Botrel (2002), difere 

entre os tipos de carneiros hidráulicos e as características do local em que estão inseridos. 

Conforme Jennings (1996) o ciclo se repete em uma frequência de 20 a 100 vezes por minuto 

e depende da estrutura do carneiro hidráulico, da vazão de alimentação e do ajuste da mola da 
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válvula de impulso. O autor salienta que tal regulagem é realizada aumentando ou diminuindo 

o curso da mesma. A mola tem a função de exercer uma pressão abrindo o tampão da válvula, 

a água sai pela abertura da válvula e aos poucos a velocidade da água no interior da tubulação 

começa a aumentar, no ponto que ocorre o fechamento da mesma, provocando uma interrupção 

brusca do movimento da água.  

Quanto maior o número de batidas por minuto, maior será a eficiência no 

bombeamento de água, porém, a altura recalcada será menor. Ao contrário, quanto menor a 

quantidade de batidas por minuto, a eficiência diminui, mas a altura recalcada será maior 

(ROJAS, 2002). 

Segundo Ponsoni et al. (2014) a bomba carneiro apresenta algumas desvantagens 

relacionadas ao seu funcionamento, dentre as quais destaca-se que a eficiência do sistema é 

condicionada a necessidade de um desnível mínimo de queda da fonte de água ao carneiro. 

Somente uma pequena fração da água utilizada para o funcionamento é recalcada e o 

fenômeno golpe de aríete produz ruídos (ABATE e BOTREL, 2002) (CARARO et al., 2007) e 

(ROJAS, 2002). De acordo com Ponsoni et al. (2014) o ruído produzido pelas batidas da válvula 

de recalque pode incomodar quando o mesmo é instalado próximo a residências. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL:  

Construir carneiros hidráulicos com conexões de metal galvanizados e PVC 

realizando testes de operação com os mesmos, buscando alternativas para potencializar seu 

emprego em uma estrutura que simula uma instalação rural adaptada para captação de água das 

chuvas. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

 Avalizar combinações de conexões distintas, de metal galvanizado e PVC, com diferentes 

conjuntos de válvulas; 

 Realizar modificações na estrutura do carneiro hidráulico visando a potencialização do 

rendimento; 

 Avaliar diferentes comprimentos e material alternativos para a construção da câmara de ar; 

 Medir os ruídos produzidos pelos equipamentos em operação; 

 Desenvolver e testar alternativas para a redução do ruído produzido pelos equipamentos; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Hidráulica do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Rio do Sul, Latitude -27.186947 e longitude -49.655785. 

Os carneiros hidráulicos podem ser adquiridos prontos, pois existem empresas que 

os comercializam, sendo o princípio de funcionamento semelhante aos equipamentos 

alternativos. Para a construção dos carneiros hidráulicos utilizados neste trabalho foi realizada 

uma revisão bibliográfica e uma busca por modelos já utilizados popularmente, onde o que se 

destacou foi modelo apresentado em uma reportagem da revista Matias (2015). Este consiste 

na composição formada por tubos e conexões com diâmetro de 25 mm, sendo: 2 tês, 4 nipels, 

1 registro, 1 joelho, 1 redução, 1 válvula de impulso, 1 válvula de retenção e câmara de ar com 

32 mm de diâmetro e 100 cm de comprimento (Figura 3).  

FIGURA 3 – Modelo de Bomba Artesanal demonstrando as conexões e válvulas necessária 

para a construção do carneiro hidráulico. 

 
Fonte: Matias, 2015. 

Inicialmente foram avaliados oito carneiros hidráulicos, respeitando-se o padrão do 

modelo previamente escolhido, que consistiram na associação de conexões de PVC, de metal 

galvanizado, ou da associação destes materiais, montados com conjuntos de válvulas de 

diferentes formatos (Figura 4). Para conectar as válvulas e demais conexões, e evitar 
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vazamentos, foi utilizado fita “veda rosca” rosqueadas com chave “inglesa” para que não 

houvesse vazamentos.  

FIGURA 4 – Conexões de metal e PVC, válvulas metal galvanizado (A); válvula PVC 

marrom (B); válvula PVC branca (C); válvula PVC azul (D). 

 
Fonte: Autor, 2016. 

Para o funcionamento do sistema foi necessário realizar uma modificação da 

válvula de retenção para que ela funcionasse como uma válvula de impulso. Realizou-se um 

furo na base do crivo da válvula e com auxílio de duas porcas, fixou-se um parafuso 5/16” de 

10 cm apresentando rosca. Em seguida rosqueou-se duas porcas e prendeu-se uma mola na 

ponta livre do parafuso, conforme a Figura 5. 
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FIGURA 5 – Modificação nas válvulas de retenção para que funcione como válvulas de 

impulso. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

A pressão da mola está diretamente associada a quantidade de batidas por minuto, 

no caso, a mesma foi regulada entre 70 a 80 batidas por minuto visando a melhor eficiência do 

bombeamento e apresentando pequena oscilação pela posição da válvula e material utilizado 

para a confecção do carneiro hidráulico.  

Para a determinação da vazão recalcada, foi estabelecida uma altura padrão de 

recalque (H) de 5 metros, sendo a mesma elevada na parte externa do laboratório. Este valor foi 

escolhido por representar uma altura hipotética de uma caixa d’água em uma edificação de um 

pavimento. Já o desnível da fonte de alimentação com o carneiro hidráulico foi de 1,66 metros 

(h). A água recalcada foi armazenada em um recipiente onde conjuntamente foi determinado o 

tempo de coleta e posteriormente foi obtido o do peso da água coletada utilizando-se uma 

balança analítica de precisão. 

O cálculo da vazão foi realizado pelo método gravimétrico, que consiste na 

pesagem do volume de água coletado em um determinado intervalo de tempo, associado ao 

peso específico do líquido, segundo a equação (1) (Azevedo Neto, 1998). 
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                                                𝑄 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝛾∗𝑡
                                                 (1) 

Sendo que:          Q – Vazão recalcada (m³.s-¹) 

Peso – Peso da amostra (kg) 

𝛾 – Peso específico (kg.m-³) (Valor tabelado em função da temperatura da água) 

𝑡 – Tempo (s) 

A estrutura consistia em uma caixa d’água (1) com a capacidade de 0,25 m³, apoiada 

em uma estrutura de metal (8) com a altura de 3 metros, para servir como fonte de alimentação 

do carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico (2) foi apoiado em uma estrutura de madeira (7), 

sobre uma caixa d’água (4) com capacidade de 1 m³, de modo que a água não recalcada ficasse 

armazenada na caixa. Posteriormente a mesma era bombeada novamente para a fonte de 

alimentação do sistema com o auxílio de uma bomba elétrica afogada ligada a uma mangueira 

de 25 mm (5), formando um sistema fechado, sempre mantendo-se o volume da água no 

reservatório elevado constante na marca (9). O tubo de alimentação (3) do carneiro hidráulico, 

era de PVC e apresentava o diâmetro de 25 mm e comprimento de 5 metros. Para a elevação da 

água recalcada foi utilizada uma mangueira flexível (6) com diâmetro de 20 mm, conforme a 

figura 6. 

FIGURA 6 – Estrutura simulando um sistema de captação da água da chuva. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Seguindo a mesma metodologia, realizaram-se ensaios com todos os modelos de 

carneiros hidráulicos, desta vez, mantendo-se a válvula de escape na posição horizontal, 

conforme a situação 2 apresentada na Figura 7.  

FIGURA 7 – Posições da válvula de recalque situação 1 (vertical), situação 2 (horizontal). 

 
Fonte: Autor, 2016 

Desse modo, utilizou-se o carneiro hidráulico com a melhor eficiência até então, 

sendo conexões de PVC associada com a válvula (D) na posição vertical, assim avaliou-se a 

influência da câmara de ar no bombeamento de água, primeiramente utilizou-se diferentes 

comprimentos de câmara de ar, sendo elas: 100 cm (T1); 75 cm (T2); 50 cm (T3); 25 cm (T4); 

5 cm (T5), apresentando-se os volumes de: 0,615 l; 0,461 l; 0,307 l; 0,154 L; 0,031 l, 

respectivamente. Em seguida utilizaram-se materiais recicláveis como garrafas PET com os 

volumes de 2,0 litros (T6) e 0,6 litros (T7), conforme a Figura 8. 



26 
 

FIGURA 8 – Diferentes comprimentos de câmara de ar de PVC e câmara de ar utilizando 

material reciclável com garrafa PET. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

Uma das desvantagens do carneiro hidráulico é o ruído produzido pelo golpe de 

aríete. Neste sentido buscou-se alternativas para a minimizá-lo com o auxílio de material 

alternativo. Desenvolveram-se caixas acústicas de madeira, isopor e madeira envolvendo o 

isopor, conforme figura 9. Analisou-se o ruído produzido com auxílio de um decibelímetro 

digital portátil do modelo DL-4020, em distâncias crescentes do equipamento: 1m; 2m; 3m; 

4m; 5m; 6m; 7m; 8m; 9m; 10m; sendo realizadas 10 repetições para cada distância, as medições 

foram realizadas na mesma altura do carneiro hidráulico, com o decibelímetro calibrado para 

ambiente fechado e obtendo os valores máximos do ruído em um tempo de 10 segundos, a 

metodologia foi a mesma para todos os tratamentos.  
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FIGURA 9 – Caixa acústica para minimizar os ruídos do golpe de aríete produzido pelo 

carneiro hidráulico. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

Para o cálculo do rendimento de todos os tratamentos utilizou-se o método 

D’Aubusisson, conforme Kitani e Willardson (1984) apud Abate e Botrel (2002) sendo 

considerado o mais empregado para a determinação do rendimento dos carneiros hidráulicos. 

O método consiste na razão da vazão bombeada multiplicada pela altura de recalque e a vazão 

total de alimentação multiplicada pela altura de alimentação, conforme equação 2. 

                           ȵ % =
𝑞∗𝐻

𝑄∗ℎ
∗ 100                        (2)   

Em que:  

ȵ - Rendimento do carneiro hidráulico (%) 

q – Vazão de recalque (m³.s-1) 

H – Altura de recalque em relação ao carneiro hidráulico (m) 

Q – Vazão de alimentação (m³.s-1) 

h – Desnível da fonte de água em relação ao carneiro hidráulico (m) 

Foram realizadas 10 repetições para cada tratamento, sendo que os dados obtidos 

foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias quando significativas foram 

comparadas segundo o teste de Tukey ao nível de 5% de significância.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados coletados foram analisados comparativamente considerando-se o 

desempenho dos carneiros hidráulicos para diferentes situações, sendo: tipos de materiais com 

conexões associadas a diferentes válvulas na posição vertical ou horizontal; diferentes 

comprimentos da câmara de ar, o que resulta obviamente em diferentes volumes; câmara de ar 

constituídas por material reciclável e por fim, alternativas atuando como caixas acústicas para 

minimização do ruído produzido pelo golpe de aríete. 

Na Tabela 1 nota-se que a posição da válvula apresentou um efeito positivo no 

rendimento do bombeamento de água. Também pode ser observado que as conexões de PVC 

obtiveram melhores resultados quando comparado com conexões de metal galvanizados, exceto 

na situação em que a válvula C foi mantida na posição vertical. O que contradiz Barreto e Lima 

(1997) que afirmam que o equipamento de PVC apresenta uma menor eficiência de trabalho 

quando comparado com equipamento de ferro, pelo fato de que o primeiro pode apresentar uma 

maior dilatação quando submetida uma pressão interna, mas não a desqualifica. 

TABELA 1 – Valores de rendimento do carneiro hidráulico, em função a posição da válvula 

de impulso situações 1 (vertical) e 2 (horizontal) e os diferentes tipos de válvulas e materiais de 

conexões do equipamento. 

RENDIMENTO (%) 

POSIÇÃO DA VÁLVULA 

VÁLVULA 
VERTICAL (1) HORIZONTAL (2) 

l min-1 METAL l min-1 PVC l min-1 METAL l min-1 PVC 

A 1,46 10,54 c 1,49 10,74 d 1,55 11,13 c 1,73 12,45 c 

B 1,61 11,61 b 1,62 11,65 c 2,04 14,71 b 2,14 15,41 ab 

C 1,59 11,47 b 1,72 12,41 b 2,11 15,16 ab 2,1 15,09 b 

D 1,8 12,98 a 1,83 13,20 a 2,16 15,58 a 2,18 15,68 a 

Médias    11,65   12   14,14   14,66 

CV (%)   4,18   3,97   4,3   2,9 

*Valores com letras minúsculas iguais na mesma coluna e com letras diferentes na mesma linha, não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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 Em todas as situações a válvula (A) apresentou um baixo rendimento quando 

comparada as demais. O conjunto formado pela válvula (A) de metal galvanizado (Figura 5) 

associada a conexões de metal, apresentou menores rendimentos quando comparados com o 

carneiro hidráulico construído com a mesma válvula, mas com conexões de PVC, 

comportamento semelhante nas duas situações 1 e 2. No caso, como as válvulas tratam-se de 

peças móveis, que apresentam grande desgaste no funcionamento, recomenda-se a utilização 

das de metal, por apresentarem maior resistência e consequentemente maior vida útil.  

Esse comportamento pode ter sido influenciado pela maior rugosidade interna 

apresentada pelo metal galvanizado frente ao PVC. Comportamento semelhante encontrado por 

Abate e Botrel (2002), quando tubulações de alimentação de PVC apresentaram melhores 

rendimentos em alturas inferiores a 4,2 m de alimentação. 

O PVC apresenta menor rugosidade interna, acarretando menor perda de carga, mas 

apresenta uma maior elasticidade do material, que é considerada desfavorável, pois absorve 

parte do golpe de aríete. Já o metal apresenta mais rugosidade interna e uma menor elasticidade, 

fatores que influenciarão no rendimento. Em ambas situações citadas, com menores alturas de 

alimentação, a utilização do PVC apresentou melhores rendimentos, provavelmente o efeito 

favorável da rugosidade predominou sofre o efeito elasticidade do material.  

Foi observado um comportamento semelhante quando testada a válvula (D) e 

montada com conexões de PVC, melhor ilustrada no Gráfico 1, apresentando um rendimento 

de 15,68 %, valor superior quando associada com conexões de metal. De acordo com resultados 

obtidos por Abate e Botrel (2002) o PVC apresentou menores perdas de carga por efeito da 

rugosidade interna de material do que peças galvanizadas, influenciando na eficiência do 

equipamento. 
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GRÁFICO 1 – Valores de rendimento do carneiro hidráulico, em função a posição da válvula 

de impulso situações 1 (vertical) e 2 (horizontal) e os diferentes tipos de válvulas e materiais de 

conexões do equipamento. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

Nas situações de máximo rendimento, as vazões de recalque foram maiores quando 

utilizado a válvula (D) de material de PVC. Diferenciando-se das demais, quando mantida na 

posição vertical, mas na posição horizontal, não apresentou diferença significativa, quando 

comparadas com as válvulas (B) e (C), ambas de PVC.  

O rendimento máximo de bombeamento de água na altura de 5 metros, foi obtido 

quando a válvula (D) foi mantida na posição horizontal, apresentando uma vazão de recalque 

de 2,16 l min-1 e, vazão mínima de recalque de 1,46 l min-1, na situação em que a válvula “A” 

foi mantida na posição vertical. Valores semelhantes aos resultados de Oliveiras e Júnior (2014) 

para carneiro hidráulico de PVC com a válvula de impulso na posição horizontal e altura de 

recalque de 4,5 m. Também considerados coerentes com os resultados de Cararo et al. (2007) 

que obtiveram valores de recalque de 0,58 a 11,76 l min-1, utilizando um carneiro hidráulico 

construído com materiais alternativos, semelhantes aos utilizados nesta pesquisa.  

Na Tabela 2, pode-se observar valores de rendimento que se destacaram nas duas 

situações em que a válvula de impulso foi mantida verticalmente e quando mantida 

horizontalmente, mas quando comparadas as válvulas de impulso que manteve na posição 

horizontal, obteve melhores resultados, diferenciando-se estatisticamente da situação 1, quando 

as válvulas de impulso manteve-se na posição vertical, por volta de 2,6% de rendimento para 
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as conexões de metal e 2,48 % para conexões de PVC, enquanto que quando comparadas entre 

si não apresentaram diferença estatística. 

De acordo com Cerpch (2002) quanto mais compacto o carneiro hidráulico, 

eliminado joelhos e curvas, menor a perda de carga do fluido. Tal observação justifica o 

aumento ocorrido no rendimento do bombeamento de água do sistema, decorrente da 

eliminação da conexão que mantinha a válvula na posição vertical (joelho), que proporcionou 

menores perdas, aumentando a eficiência do golpe de aríete. Rojas (2002) também afirmou que 

o fluxo da água deve ocorrer livre de curvas, sendo o mais reto possível para evitar perda de 

carga.  

O rendimento do carneiro hidráulico pode ser influenciado por vários fatores, da 

forma em que é fabricado, das condições onde é instalado e do número de golpes por minuto 

ao qual é regulado. A melhor adaptação foi encontrada entre 70 a 80 batidas por minuto, mas 

vale a pena salientar que este fator depende das condições em que o equipamento será inserido. 

De acordo com Abate e Botrel (2002) menores batidas por minuto produzem maior pressão na 

tubulação e consequentemente apresentam recalque maior por batida. Cararo et al. (2007) citam 

que um número menor de golpes indica um menor desgaste das peças móveis, dentre elas a 

válvula de escape. A regulagem empregada neste trabalho também foi coerente com os mesmos 

autores que obtiveram entre 70 a 80 golpes por minuto, com uma pequena oscilação em relação 

da altura de recalque e tipo de válvula. 

TABELA 2 – Rendimento do carneiro hidráulico em função da combinação da válvula D: (1) 

situação 1 com conexões de metal; (2) situação 1 com conexões de PVC; (3) situação 2 com 

conexões metal; (4) situação 2 com conexões de PVC. 

RENDIMENTO (%) 

SITUAÇÕES 

1 12,98 b  

2 13,20 b 

3 15,58 a 

4 15,68 a 

MÉDIA 15,36 

CV (%) 3,43 

*Valores com letras minúsculas iguais na mesma coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a nível 

de 5% de significância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados do volume de água recalcado e o 

rendimento em função do comprimento e tipos alternativos de câmara de ar, com o objetivo de 

otimizar o bombeamento na condição citada. Estatisticamente, quando utilizada a garrafa PET 
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de 0,6 L foi obtida diferença, sendo representada por uma vazão de 2,26 L.min-¹ superior as 

demais.  

Quando utilizado a câmara de ar com 25 cm de comprimento, apresentou uma vazão 

média de 2,17 l min-¹, mesma vazão obtida por Nogueira et al. (2014) com 2,17 l min-¹ e 1,29 l 

min-¹ para carneiro hidráulico de PVC com câmara de ar com o volume de 0,115 l e 0,534 l. 

Também os resultados se mostraram coerentes com os resultados obtidos por Silveira et al. 

(2015) que apresentaram vazão de recalque de 2,82 l min-¹ e 1,38 l min-¹ para carneiro hidráulico 

construído com material alternativo em uma altura de recalque de 3,5 e 5,5 metros, 

respectivamente. Cararo et al. (2007) com câmara de ar montada com garrafa de 0,6 l também 

apresentaram volume de recalque superior à de garrafa de 2,5 l, com a válvula na posição 

horizontal.  

TABELA 3 – Rendimento do carneiro hidráulico em função dos diferentes comprimentos da 

câmara de ar e material reciclável: T1 (100 cm 0,615 l); T2 (75 cm 0,461 l); T3 (50 cm 0,307 

l); T4 (25 cm 0,154 l); T5 (5 cm 0,031 l); T6 (PET 2,0 l); T7 (PET 0,6 l). 

CÂMARA DE AR 

TRATAMENTOS l min-1 RENDIMENTO (%) 

T1 2,18 15,68 ab 

T2 2,24 16,09 ab 

T3 2,21 15,91 ab 

T4 2,17 15,61 b 

T5 1,39 10,03 c 

T6 2,22 16,00 ab 

T7 2,26 16,28 a 

*Valores com letras minúsculas iguais na mesma coluna e com letras diferentes na mesma linha, não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

O emprego de câmaras de ar com os comprimentos de 100 cm; 75 cm; 50 cm e a 

garrafa PET de 2 litros e 0,6 litros não diferenciaram estatisticamente entre si. A câmara de ar 

tem a função de comprimir o ar no momento do golpe de aríete e seguida impulsionar o fluido 

para a tubulação de recalque. Tal fato justifica o baixo rendimento do carneiro hidráulico 

quando é reduzido a câmara de ar em um volume de 0,031 litros, ilustrado no Gráfico 2, o 

volume não foi suficiente para proporcionar a compressão do ar e refletindo no rendimento.  
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A utilização de câmara de ar com comprimentos de 75 e 50 cm, além de apresentar 

uma melhor estética e economia de material, apresenta também um volume de ar que se mostrou 

adequado para o funcionamento do carneiro hidráulico segundo os ensaios realizados.  

GRÁFICO 2 – Rendimento do carneiro hidráulico em função da diferença do volume da 

câmara de ar: T1 (100 cm 0,615 l); T2 (75 cm 0,461 l); T3 (50 cm 0,307 l); T4 (25 cm 0,154 l); 

T5 (5 cm 0,031 l); 

 
Fonte: Autor, 2016. 

O rendimento dos carneiros ensaiados não ficou na faixa apresentada por Cerpch 

(2002), sendo 30 a 60 %, quando o mesmo utilizou carneiro hidráulico montado com garrafa 

PET. Provavelmente a estrutura empregada nesta pesquisa foi responsável pelo menor 

rendimento encontrado, visto que grande parte da água fornecida pelo equipamento não foi 

recalcada.  

Cabe salientar que o comprimento empregado na tubulação de alimentação 

coincidiu com o mínimo necessário segundo Azevedo Netto et al. (1998) e Jennings (1996), 

diminuindo assim a onda de pressão produzida pelo golpe de aríete. Também, não menos 

importante, a diferença de altura da fonte de alimentação à bomba carneiro apresentou valor 

abaixo do recomendado, mas que atendeu aos objetivos propostos no trabalho. Segundo 

DAKER, (1987) menores diferenças de nível entre o reservatório de alimentação e o carneiro 

hidráulico proporcionam baixa eficiência do sistema. 

De acordo com a gráfico 3 , a batida da válvula de recalque pode produzir um ruído 

que atingiu valores máximos de 72 dB a uma distância de 1 metro e 62 dB a uma distância de 

10 metros do carneiro hidráulico. Segundo Araguaia (2016) ruídos a partir de 60 decibéis já são 

capazes de causar danos ao indivíduo, variando de acordo com o tempo de exposição e 

intensidade, de acordo com Gustafsson (1997) ruídos acima de 85 decibéis podem causar 

problemas auditivos quando em elevado período de exposição. 
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Quando utilizado caixa acústica, para minimizar o ruído, foram obtidos valores de 

ruídos máximos de 61 dB para caixa construída com madeira e isopor, 62 dB para a caixa 

construída de madeira e 63 dB para caixa construída com isopor, na distância de 1 metro. Já na 

distância de 10 metros foram obtidos 55,2 dB para a caixa construída com madeira e isopor, 56 

dB para a caixa construída de madeira e 56 dB para caixa construída de isopor. Provavelmente 

para pequenas distâncias o ruído emitido pelo carneiro hidráulico não cause sérios problemas 

ao sistema auditivo das pessoas envolvidas no processo. Tal valor fica dentro da faixa de sons 

seguros para audição humana descrita por Biosom (2016), o mesmo também cita que um quarto 

silencioso apresenta por volta de 40 dB.  

GRÁFICO 3 – Análise do ruído produzido pelo golpe de aríete em decibéis, em função da 

distância do carneiro hidráulico, utilizando ou não caixas acústicas para minimização do ruído. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

Os materiais utilizados para a confecção das caixas acústicas foram provenientes 

de materiais recicláveis, não apresentando custo para a instalação. Sua instalação pode ser 

justificado por apresentar uma boa alternativa para a minimização do ruído produzido pelo 

golpe de aríete no momento em que o carneiro hidráulico está em operação. 
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6. CONCLUSÃO 

Em uma estrutura de coleta e aproveitamento das águas das chuvas, a utilização de 

um carneiro hidráulico pode ser uma boa alternativa para o bombeamento da mesma para uma 

cota superior, sem uso de energia elétrica e sem a emissão de gases poluentes, com custo de 

aquisição relativamente baixo. 

A construção de carneiro hidráulico com conexões de PVC apresenta além do 

menor custo de aquisição, quando comparado ao carneiro de metal, também apresenta um 

melhor rendimento.  

A utilização da válvula de recalque na posição horizontal apresentou valores 

melhores de rendimento, por apresentar menor perda de carga nas condições dos testes. 

A válvula (D) destacou-se em todas as situações ao qual foi submetida, mas por se 

tratar de PVC, apresenta menor resistência e consequentemente menor vida útil quando 

comparada com a válvula de metal. 

A utilização de garrafa PET de 0,6 litros pode ser uma boa alternativa para a 

confecção da câmara de ar. 

A utilização de cano de PVC com comprimentos de 75 e 50 cm, sendo 

respectivamente 0,461 e 0,307 litros, apresentaram melhores rendimentos, quando utilizados 

como câmara de ar. 

A operação do carneiro hidráulico produz um som máximo de 72 dB a uma 

distância de 1 metro e 62 dB em uma distância de 10 metros mas, quando envolvido por uma 

estrutura acústica, o som é minimizado de tal forma que não apresenta risco a saúde. Mas é 

importante salientar que os testes foram realizados em ambiente fechado, necessitando de novos 

estudos em ambiente aberto. 
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