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O REGRESSO DO
CARNEIRO HIDRÁULICO

N

uma Era em que tanto se fala de energias limpas e renováveis, e num contexto de
aperto económico em consequência dos elevados custos da energia elétrica e dos
combustíveis líquidos, e não sendo, também, a energia solar a solução final, por ser
cara a sua instalação, não podia deixar de se assistir a um de renascer do interesse e
tão esquecido, mas sempre confiável, “carneiro hidráulico” (hydraulic ram).
Apesar de inventado em 1772, este equipamento é um dos tais “ovos de Colombo” que, pela
sua simplicidade de funcionamento, mas também apuro tecnológico, se poderia dizer patenteado
nos nossos dias.
Terá sido John Whitehurst quem idealizou o projeto de criar um equipamento que permitisse erguer água com grande pressão e sem o dispêndio de qualquer energia que não a da própria
água, aproveitando um princípio físico que tem por base o chamado “golpe de aríete”, que resulta
da súbita variação de pressão numa tubagem.
Geralmente, o “golpe de aríete” é um problema hidráulico, resultante das diferenças de vazão, e que pode causar problemas de torção, rutura ou danos em tubagens e equipamentos, como
turbinas e equipamentos (imagine-se uma torneira aberta em que a água flui a grande velocidade
e que se fecha de súbito...), porém, o carneiro hidráulico, e o seu sistema de válvulas duplas, permite aproveitar, de forma útil, o enorme potencial energético do golpe de aríete.
Ao projeto inicial, que teve um sucesso muito relativo, veio o Francês John Whitehurst e
posteriormente a empresa britânica que adquiriu a patente original, Green & Carter, introduzir
melhoramentos à bomba de água que se chama “Carneiro hidráulico” e que se mantém, ainda
hoje, praticamente sem alteração ou relevante inovação.
Trata-se de um equipamento de aparente simplicidade, podendo até, alguns pequenos modelos, para usos domésticos, ser feitos em casa, mas que presta, e pode prestar em Portugal e
em África, onde não faltam córregos e quedas de água, grandes serviços na adução de água às
populações e à agricultura.
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Os equipamentos profissionais são máquinas sólidas, de ferro fundido e borracha
industrial, com peças de desgaste lento, não
carecendo de manutenção assídua, lubrificação, nem sequer vigilância, não sendo perigosos, podendo trabalhar isolados ou em paralelo
até 3 unidades, ininterruptamente, de noite e
de dia, durante anos a fio, até ser necessária a
eventual substituição de uma ou outra borracha, de preço inexpressivo.
Havendo no mercado vários modelos,
adaptados a várias quedas e vazões, o seu preço é irrisório, considerando a elevada utilidade
prestada por esta bomba milagrosa, havendo
no mercado equipamentos profissionais capazes de erguer ate 2 milhões de litros por dia, em
tubagens até 4 polegadas de diâmetro.

FUNCIONAMENTO
DO CARNEIRO HIDRÁULICO
Para o seu funcionamento, o carneiro hidráulico exige que a água provenha de um ponto
mais alto, relativamente à sua posição, como,
por exemplo, de um tanque ou de um ribeiro.
A água, que recebe por uma conduta fechada a
partir de um determinado ponto H (altura da
captação de água), é “injetada” no interior do
Carneiro hidráulico que, beneficiando da pressão, diferença de pressão e da velocidade a que
a água vem animada, consegue erguer a água
para um ponto mais alto de cota h.
O princípio do carneiro hidráulico, como
se disse, tem por base o aproveitamento do
golpe de aríete que se produz numa tubagem
de água pressurizada quando se dá o súbito
fecho de uma válvula. Nesta situação, a água,
animada de energia cinética, terá uma súbita
paragem, dissipando-se a energia, que pode
corresponder a vários bares, ao longo da tubagem ou por uma válvula de escape.
Assim e como se pode ver na figura 1, em
que se esquematiza um carneiro hidráulico, na
sua versão original.
A água proveniente do manancial (nascente, reservatório, ribeiro), a uma cota superior à posição do carneiro hidráulico, penetra
no equipamento saindo livremente pela vál-

vula “v”, porém, assim que a água atinge uma determinada pressão,
regulável, fecha-se de súbito. Neste momento, dá-se o golpe de aríete, a
água, que não teria alternativa que não dissipar a sua energia cinética,
resultante do seu peso, acelerado pela gravidade, ao longo da tubagem,
acaba conseguindo escapar-se pela segunda válvula “v1” que estava
aberta, e que permite a entrada de água para o reservatório A (câmara
hiperbárica), onde empurra o ar que se encontra na câmara até se atingir a pressão que obriga ao fecho dessa válvula “v1”. Nesse momento, a
pressão gerada pela compressão do ar da câmara hiperbárica obriga à
saída da água entretanto admitida ao logo da tubagem que alimentará
o reservatório mais elevado para onde se pretende erguer a água. Com
o fecho da válvula “v1” dá-se a abertura da válvula v, e repete-se o ciclo.
Este ciclo pode repetir-se, dependendo do fabricante, ao ritmo de
40 a 200 vezes por minuto, de modo que, à saída da tubagem, se poderá
ter água a pressão constante.
Na instalação do carneiro hidráulico deve ter-se em atenção a sua
fixação a um maciço de betão, bem como manter a tubagem suficientemente fixa, para evitar o serpentear. Quando instalado próximo de
habitações deve acautelar-se algum isolamento sonoro, em virtude do
constante funcionamento das válvulas.
Figura 1
Esquema de uma instalação-tipo

Porém, a quantidade de água que se consegue erguer é menor
consoante a altura. Para se poder saber qual o caudal por minuto
que se consegue obter a uma determinada altura, pode-se recorrer
à seguinte equação que se apoia na tabela 1.
Com esta equação, em que “Q” traduz o caudal por minuto, em
litros, de que dispomos à entrada do carneiro hidráulico, “H” a altura do tubo de pesca, “r” a constante que representa o rendimento
do carneiro hidráulico, encontrada na tabela 1, e “h” a altura onde
a água é descarregada, podemos concluir, por exemplo, admitindo
que temos um caudal de entrada de 100L/min (Q), que nos chega de
um ponto elevado 4 metros (H), e em que pretendemos levar água
a um ponto a 24 metros de altura (h), portanto com uma relação de
1:6 em relação ao carneiro hidráulico, teremos como rendimento,
aproximadamente, o valor de 0,6 (retirando r da tabela 1).
Tabela 1
Rendimento hidráulico de Carneiros hidráulicos
Relação H/h
( por exemplo)

Rendimento (%)

1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

80
75
70
65
60
55
50

q

H – Altura da nascente; h – Altura do depósito de destino
(alguns fabricantes recomendam que a altura de elevação seja superior a 3 e inferior a 12 vezes a altura de queda).
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CALCULAR A CAPACIDADE DO CARNEIRO
HIDRÁULICO
A pergunta mais frequente é: “até que altura consigo erguer a água,
usando um carneiro hidráulico?”.
A resposta depende, sobretudo, do conhecimento da altura de
queda em relação ao carneiro hidráulico, bem como o caudal da nascente, e a resposta variará também de acordo com o equipamento
usado (varia com o fabricante), porém, a título de exemplo, os carneiros hidráulicos da Green & Carter conseguem erguer água a mais de
300 metros verticais desde que tenham uma queda mínima de 10m,
e colocá-la num reservatório a mais de 3 quilómetros de distância do
carneiro hidráulico.

Neste caso simples (pois admitiu-se que a tubagem era vertical
e exatamente de 24 metros, e sem considerar a inércia da tubagem),
são precisos 100 litros de água para conseguir erguer, em cada momento, 10 litros, ou seja, 10% de aproveitamento de água (600L/
hora).
Ao variar a altura da captação de água, por exemplo, com uma
queda de 8 metros, conseguimos, com o mesmo caudal, e o mesmo
recalque (altura a que se ergue a água), obter um rendimento muito superior, nomeadamente a entrega de 25 litros/minuto, ou seja,
um aproveitamento de 25% e mais de 1.500 litros/hora, ou 36.000
litros/dia.
Pela equação se percebe que, mesmo com um caudal mínimo,
mas uma boa queda, é possível erguer água a alturas muito elevadas
(superiores a 300m) ou levá-la a distâncias enormíssimas (5 quilómetros) e, do mesmo modo, com uma queda relativamente modesta, mas um caudal significativo conseguem-se recalques importantes e o aporte de uma considerável quantidade de água.

