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INTRODUÇÃO  

 

 O Brasil é um país com cerca de 8.515.767,049 km2 de superfície, segundo 

dados do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo  Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE (IBGE, 2016).  Diante de tamanha extensão territorial e 

com os benefícios das codições climáticas proporcionadas por sua localização no 

globo, o país pôde desenvolver desde os primórdios de sua exploração pelos 

portugueses, as atividades agrícolas.  

De acordo com o Canal Rural, em 2015 o agronegócio ganhou participação 

na economia do país com 23% de fatia no Produto Interno Bruto (PIB). Sendo assim, 

é válido apostar em tecnologias que aprimorem cada vez mais os processos de 

produção agrícola no país e que possam gerar mais lucros aos investidores. Desse 

modo, uma opção é a inplantação de carneiro hidráulico em propriedades rurais, a 

fim de se diminuir o consumo de energia elétrica, provenientes dos processos de 

irrigação, tratamento de gado, entre outros, uma vez que o bombeamento de água é 

fundamental para a realização dessas atividades.  

O carneiro hidráulico se trata de um dispositivo simples, prático e barato  que 

bombeia água sem energia elétrica ou combustíveis fósseis. Foi criado pelo inventor 

John Whitehurst em 1772 (EPAGRI,2015).  O nome vem do fato de que o aparelho, 

movido à variações de pressão, proporciona um golpe de ariete, ocasionando um 

som de batida, bem parecido com o movimento que os carneiros fazem quando 

golpeiam algo. Os irmãos franceses Montgolfier em 1796, ajustaram o sistema e o 

tornou automático.  

O preço de um carneiro hidráulico industrial, de metal, dependendo do 

tamanho, varia de R$600,00 a R$1.800,00 (CONVALIS,2014). Através deste estudo 

e com base nas pesquisas realizadas principalmente pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina-EPAGRI, propõe – se a 

elaboração artesanal do aparelho, com um custo máximo de R$230,00.  

Após a implantação do mesmo, a manutenção é pouca e os benefícios são 

muitos. Além da redução de consumo de energia, a proposta é de baixo custo, 

requer pouca manutenção após a instalação, não gera impactos ambientais e é mais 

rentável do que uma bomba d’água elétrica.   



Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo ressaltar os benefícios da 

utilização de carneiro hidráulico em comparação com bombas d’água elétricas, 

amplamente usadas na produção agrícola.  

 .   

OBJETIVOS 

 

 Além da construção do carneiro hidráulico temos como objetivos: 

 

 Levantamento bibliográfico referente à elaboração e implantação de carneiro 

hidráulico em propriedades rurais; 

 Elaboração e implantação de carneiro hidráulico caseiro em propriedade rural 

que carece de bombeamento de água para atividade agrícola; 

 Avaliação do uso de carneiro hidráulico no local de estudo; 

 Comprovação dos benefícios decorretes do uso de carneiro hidráulico por 

produtor rural.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

1. Local de estudos: propriedade rural . 

 

O carneiro hidráulico caseiro projetado através desta pesquisa será instalado 

em uma propriedade rural em que ocorra alguma atividade que requeira o 

bombeamento de água e que o faça por meio de bomba elétrica.  

 Diante disso, o carneiro hidráulico será implantado no local, substituindo o 

bombeamento elétrico, com a finalidade de se avaliar posteriormente a redução de 

consumo de energia, evidenciando os benefícios de seu uso no ambiente rural. 

 

2. Levantamento bibliográfico referente ao uso de carneiro hidráulico. 

 

As fontes bibliográficas deste trabalho serão artigos acadêmicos de estudos já 

realizados e que obtiveram êxito no uso de carneiro hidráulico. Para isso, serão 

consultados livros, sites de escolas agrícolas entre outros formatos de pesquisas 

que compõem a literatura.  

 



3. Elaboração e implantação de carneiro hidráulico caseiro em propriedade rural.  

 

O carneiro hidráulico será elaborado no mês setembro (2017) na mesma data 

de sua implantação na propriedade. Serão utilizados os materiais listados de acordo 

com o Anexo 01 do presente. À partir desta data, o bombeamento de água não será 

mais elétrico e será iniciado um processo de monitoramento de consumo de energia 

mensal durante seis meses para posterior comparação.  

O cronograma à seguir evidencia as etapas de realização do projeto: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE/MÊS 
Fev/ 

2017 

Mar/ 

2017 

Abr/ 

2017 

Mai/ 

2017 

Jun/ 

2017 

Jul/ 

2017 

Ago/

2017 

Set/ 

2017 

Out/ 

2017 

Nov/

2017 

Dez/ 

2017 

Levantamento 

bibliográfico 
X X         

 

Aquisição de 

materiais 
  X X X X X    

 

Elaboração e 

implantação de 

carneiro hidráulico 

       X   

 

Análise de resultados        X X X  

Elaboração de 

relatório final 
         X X 

Apresentação em 

CONIC/2017 
         X 

 

 

  

4. Avaliação do uso de carneiro hidráulico na propriedade. 

 

Em outubro (2017) será realizada a comparação do consumo de energia na 

propriedade durante o mesmo período do ano anterior, quando o bombeamento da 

água era através de bomba elétrica. Para isso, será considerada a diferença de 

consumo de energia mensal de abr/2016 a out/2016 e abr/2017 a out/2017, 

conforme a tabela à seguir: 

 

 



5. Comprovação dos benefícios de uso de carneiro hidráulico.  

 

Após análise dos dados de consumo de energia da propriedade antes e 

depois da implantação de carneiro hidráulico, serão estudados os benefícios 

decorretes da substituição do método de bombeamento de água no local, sendo a 

redução do consumo de energia o principal deles.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Comprovar a viabilidade da substituição de bomba d’água elétrica por 

carneiro hidráulico em propriedades rurais; 

 Reduzir o consumo de energia nas atividades agrícolas por meio sustentável; 

 Ampliar o uso de carneiro hidráulico, uma vez que se trata de um 

equipamento de baixo custo e grande valia para produtores rurais; 

 Elaborar um artigo após a implantação, o estudo e a análise dos resultados, 

para posterior apresentação em congressos da área.  
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Anexo 1: PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTOS  

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

T (conexão hidráulica) de 32 mm 
com rosca interna 

2 5,00 10,00 

Joelho de 32 mm com rosca 
interna 

1 5,00 5,00 

Niple de 32 mm 4 
2,50 10,00 

Válvula de retenção vertical 
(metal) de 1 polegada 

1 
41,90 41,90 

Válvula de sucção (metal) de 1 
poelgada 

1 
30,29 30,29 

Bucha para redução de 1 
polegada p/ ½ polegada 

1 
10,00 10,00 

Parafuso 5/16 de 10 cm (rosca 
até o final) 

1 
10,00 10,00 

Porca (chave 13) 3 
 5,00 

Arruela 3 
 5,00 

Fita veda-rosca 25x18 mm 1 
5,00 5,00 

Cola de PVC 1 
17,90 17,90 

Registro de gaveta 32 mm 1 
45,00 45,00 

Cano de PVC 32 mm 40 cm 
15,00 15,00 

Cap 32 mm 1 
1,99 1,99 

Adaptador curto de 32 mm 2 
2,50 5,00 

Mola 1 
5,00 5,00 

Lixa de fogão 20 cm 
4,50 4,50 

Valor total  
 226,58 

 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm

