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RESUMO 

 

A cavitação, um processo puramente físico, ocorre principalmente em bombas 
centrífugas, turbinas, agitadores e hélices de navios. A queda abaixo da pressão de 
vapor do líquido, devido à alta velocidade de fluxo, turbulência ou separação de fluxo, 
leva à evaporação imediata do líquido. Imediatamente depois disso, quando a pressão 
estática do líquido excede sua pressão de vapor novamente, as bolhas de gás que 
acabaram de se formar colapsam novamente. As bolhas de gás implodindo causam 
flutuações de pressão extremas, na faixa de micro até 100.000 bar são possíveis. 
Como resultado, a superfície do material é quebrada mecanicamente. Um padrão de 
dano típico é o acúmulo de pequenos orifícios na superfície do material, um ataque 
avançado é caracterizado por uma estrutura esponjosa. Um ataque corrosivo 
simultâneo pode causar um rápido aumento na perda de material, sendo agora 
chamado de corrosão por cavitação. Às vezes, a corrosão da erosão ocorre em áreas 
afetadas pela cavitação. Isso é caracterizado por cicatrizes arredondadas de bordas 
afiadas. Um caso especial é a pseudo ou cavitação do gás; aqui as bolhas de gás não 
são do líquido, mas de gases dissolvidos. A cavitação a gás, como a cavitação real, é 
perceptível por ruídos altos que lembram pedras em um misturador de concreto. A 
extensão do dano, no entanto, é menor. 
 
 

Palavras-chave: Cavitação; Hélices; Colapso; Gases; Pressão. 

  



SILVA, Antonio Milton da Costa. Cavitation in marine propellers. 2019. 45 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Centro 
Universitário Anhanguera, Niterói, 2019. 
 

ABSTRACT 

 

Cavitation, a purely physical process, occurs mainly in centrifugal pumps, turbines, 
agitators and propellers of ships. The drop below the vapor pressure of the liquid, due 
to the high flow velocity, turbulence or flow separation, leads to the immediate 
evaporation of the liquid. Immediately thereafter, when the static pressure of the liquid 
exceeds its vapor pressure again, the gas bubbles that have just formed collapse 
again. The imploding gas bubbles cause extreme pressure fluctuations, in the micro 
range up to 100,000 bar are possible. As a result, the surface of the material is 
mechanically broken. A typical damage pattern is the accumulation of small holes in 
the surface of the material, an advanced attack is characterized by a spongy structure. 
A simultaneous corrosive attack can cause a rapid increase in material loss, now being 
called cavitation corrosion. Corrosion of erosion sometimes occurs in areas affected 
by cavitation. This is characterized by rounded scars of sharp edges. A special case is 
the pseudo or gas cavitation; here the gas bubbles are not from the liquid, but from the 
dissolved gases. Gas cavitation, like the actual cavitation, is noticeable by loud noises 
resembling stones in a concrete mixer. The extent of the damage, however, is less. 
 
 

Key-words: Cavitation; Propellers; Collapse; Gases; Pressure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra cavidade é derivada da palavra latina "cavus", que significa oco. A 

cavitação é um fenômeno da mecânica dos fluidos, que ocorre sempre que há 

flutuação no campo de pressão e / ou na velocidade do fluido. Assim, as regiões onde 

as condições de fluxo fazem com que as pressões absolutas no fluido caiam abaixo 

de sua pressão de vapor, fazendo com que o fluido ferva, mesmo à temperatura 

ambiente, sofrem cavitação. Isso faz com que pequenas bolhas de vapor chamadas 

“cavidades” se formem dentro do fluido. Essas cavidades implodem quando a pressão 

ao redor aumenta novamente. Esses colapsos criam uma pressão localizada e 

instantânea muito alta, onde a pressão de vapor da água pode ir de 1.704 kN m-2 a 15 

°C até 101.325 kN m-2  a 100 °C, resultando em ondas de choque de alta intensidade 

e impactos do jato, que podem corroer significativamente qualquer superfície do 

material em contato. E esse fenômeno de bolhas colapsando na superfície do 

material, causando erosão, é chamado de cavitação. 

Este estudo visa mostrar o processo de cavitação de uma forma descomplicada 

do assunto e que possa ajudar o entendimento dos profissionais, técnicos e 

estudantes a respeito desse tema tão temido. 

No campo acadêmico, a pesquisa visa oferecer um entendimento amplo e 

detalhado sobre o assunto a fim de contribuir com o enriquecimento do conhecimento 

sobre a cavitação em hélices marítimas buscando promover um diálogo técnico e 

teórico, mas sem barreiras para que o assunto possa ser implementado na prática. 

Busca também contribuir para que outros trabalhos sobre o tema possam ser 

elaborados e enriquecer ainda mais os debates sobre o tema. 

A cavitação nas hélices de navio, reduz as condições de operação em suas 

variáveis, custo e eficiência. Também causa danos mecânicos devido a vibração e 

ruído. Por isso é importante descobrir o início e desenvolvimento do fenômeno de 

cavitação, a fim de evitar a deterioração da hélice. Para isso deve ser feito as 

seguintes indagações: Quais são os tipos de cavitação, processos envolvidos, e quais 

são os efeitos do ambiente de corrosão na cavidade da hélice? 

O objetivo geral deste trabalho foi descrever, através da revisão de literatura, o 

fenômeno da cavitação, quando aplicável, os tipos de cavitação e como evitar essa 

condição extremamente grave. 
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Já como objetivos específicos destacou-se: Definir os efeitos da cavitação nas 

hélices dos navios, analisar as variáveis para visualizar sua influência na presença de 

cavitação e estabelecer uma serie de critérios que seja permitido dar controle e/ou 

solução as hélices de navio com esse problema.    

 O presente trabalho abordou como metodologia a revisão de literatura, sendo 

realizada através de uma análise crítica, tendo como fonte de pesquisa uma variedade 

literária pertinente a temática em estudo, tais como:  

 Temas em livros, dissertações, teses e artigos científicos pesquisados por meio 

da base de dados disponíveis em meios físicos e eletrônicos como a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), Google Acadêmico, CAPES, entre outros.  O período de pesquisa 

compreenderá publicações lançadas nos últimos 30 anos, compreendido entre os 

anos de 1988 até o ano de 2019. As palavras-chave utilizadas para a busca do tema 

será a cavitação, Hélices marítimas e corrosão nas cavidades das hélices. 

Figura 1: (a) Danos na cavitação de folha e nuvem juntamente com um vórtice de 

ponta em uma pá de hélice; (b) Danos por cavitação nas lâminas na descarga de uma 

Turbina Francis; (c) Danos à cavitação na parede de concreto de 15,2 m de diâmetro; 

d) Vista axial da entrada do dano por cavitação e cavitação no cubo ou na placa de 

base de um impulsor da bomba centrífuga. 

 

 

Fonte: J. Carlton (2012, pp. 209–250) 
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2 CAVITAÇÃO – ANTECEDENTES E TEORIA 

 

O fenômeno da cavitação tem sido conhecido especialmente para navios 

construtores e engenheiros desde o século XVIII. Em 1754, foi relatado pela primeira 

vez pelo famoso matemático suíço Euler, em um projeto particular de roda d'água e a 

influência que poderia ter sobre o desempenho da roda. (Carlton, 2012). Tal processo 

é destrutivo por natureza e causa perdas severas, especialmente no desempenho dos 

navios. A destruição e as perdas resultantes podem levar a uma dispendiosa 

manutenção sob a forma de ancoradouros secos frequentes, inspeções e prevenção 

ou substituição da própria peça danificada. 

 

2.1 DESCOBERTA DA CAVITAÇÃO EM HÉLICES MARÍTIMAS 

 

O Turbinia foi construído em 1894 como um protótipo de um navio rápido pelo 

engenheiro britânico Parsons, o inventor da turbina a vapor. O navio tinha as seguintes 

dimensões: 30,4m x 2,7m x 0,9m e um deslocamento de 45 toneladas. Foi equipado 

com o Parsonturbine para atingir uma velocidade máxima de 35 nós, mas os primeiros 

testes foram decepcionantes. A turbina nem levou o navio a 20 nós. Neste momento 

já se sabia que formavam a altas velocidades, bolhas de vapor nas pás da hélice. Esta 

aparição foi documentada por Osborn Reynolds em 1873. Por causa disso, foi 

hipotetizado que a causa da baixa velocidade não é a turbina, mas a hélice. Os testes 

subsequentes confirmaram isso completamente. Em altas velocidades, bolhas de 

vapor se formaram nas pás da hélice, reduzindo significativamente a força propulsora 

na hélice. Atualmente, vários métodos são conhecidos para eliminar a cavitação. 

Parsons, então, intuitivamente, foi a maneira mais simples, porém mais eficaz. Ele 

construiu 3 turbinas que alimentaram 3 ondas. Em cada onda ele trouxe mais 2 

hélices, de modo que 9 pequenas hélices, em vez de uma grande, propiciaram a 

propulsão. Assim que a cavitação foi eliminada e Parsons poderia alcançar com o seu 

Turbinia a velocidade, então inimaginável de 33 nós durante a revisão naval anual em 

1897 vencendo nos olhos da rainha Victoria e intelectuais da Europa. (Carlton, 2012). 
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2.2 HÉLICES MARÍTIMAS  

 

2.2.1 Sistema de propulsão marítima  

 

A hélice é uma parte vital de um navio / barco. Embarcações marítimas, bem 

como barcos, avançam quando a água está empurrando as pás da hélice enquanto 

elas giram. Rolamentos do eixo da hélice, turbina de potência, embreagem e caixa de 

câmbio e motor de propulsão. A hélice geralmente está localizada no barco ou na 

embarcação marítima. É um sistema de lâminas rotativas que impulsiona o esforço 

suficiente para que o navio avance usando a potência gerada e transmitida pelo motor 

principal do navio.  

 

 Figura 2: ilustra uma hélice marinha empurrando água através de suas 

lâminas. 

 

Fonte: Howthingsfly (1996) 

As hélices podem ser classificadas como tendo diferentes tipos de hélices. As 

hélices podem assim ser classificadas de acordo com o passo do passo: tipo de passo 

fixo (FP), em que a posição das lâminas é fixada ao curso e o tipo de passo regulável 

(CP), onde as lâminas podem ser ajustadas em torno de seu eixo vertical para ajustar 

a inclinação. Hélices de passo fixo são fundidas em um único bloco. Devido a um 

passo constante, a capacidade de manobra do navio torna-se extremamente difícil, 

especialmente quando operando em condições climáticas severas. A maioria dos 

navios com baixa exigência de manobrabilidade é geralmente equipada com uma 

hélice de passo fixo. Isso ocorre porque os cubos exigem grande espaço para 
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mecanismos ativados hidraulicamente que controlam o (ângulo) das lâminas. E assim, 

devido ao maior deslocamento, a eficiência da hélice de passo controlável é 

ligeiramente menor que a de uma hélice de passo fixo. Então, é até 2-3 vezes mais 

caro, como uma hélice de passo fixo correspondente, uma vez que as hélices estão 

expostas a cargas pesadas, para manter a força das hélices. Uma hélice produz um 

impulso através de suas pás rotativas, o que cria uma diferença entre a pressão na 

face e a parte de trás das pás da hélice. (Kerwin, 1986).  

É durante essa diferença de pressão que a pá da hélice corre o risco de 

encontrar cavitação na extremidade / lado de baixa pressão da pá da hélice, levando 

à perda de eficiência da hélice. 

 

2.2.2 Materiais para hélices 

 

Um material de hélice tem certos fatores que devem ser suficientes antes que 

ele possa ser usado para construção de hélice de barco e navio. Esses fatores incluem 

as propriedades do material, físico e químico, eficiência da hélice, benefícios de 

projeto, custo de fabricação e manutenção, durabilidade, uso ideal, facilidade de 

reparo, ambiente de trabalho, etc. As propriedades mecânicas mais desejáveis de um 

material de hélice têm que alta, tenacidade, ductilidade e força de fadiga. Desta forma, 

as dimensões e a espessura da lâmina podem ser controladas sem comprometer a 

eficiência. Outra propriedade muito importante desejável para um material de hélice é 

a resistência à corrosão, especialmente em ambientes corrosivos, como a água do 

mar. 

No quadro 1 estão os materiais padrão usados para fabricação de hélice, suas 

propriedades mecânicas, tais como resistência à tração, força de rendimento e 7 

durezas, e também as vantagens e desvantagens de cada material com no que diz 

respeito à utilização de água doce e marinha. Os materiais convencionais usados para 

hélices de barco e navio incluem compostos / plásticos, ligas de bronze de alumínio, 

vários tipos diferentes de aço e aço inoxidável. Os primeiros materiais amplamente 

utilizados para hélices de navios foram de ferro fundido, no entanto, a sua baixa 

resistência, baixa ductilidade, alto risco de corrosão e erosão e redução da resistência 

à fadiga a água do mar os tornava não ideais para engenharia de hélice robusta. Hoje 

em dia, os materiais mais utilizados para o barco e as hélices marítimas são 

inoxidáveis classes de aço e ligas de cobre, como níquel alumínio bronze e manganês 
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bronze. Embora os aços inoxidáveis sejam difíceis de moldar, eles exibem 

propriedades mecânicas e resistência à corrosão, o que os torna ideais para hélices. 

 

Quadro 1: Materiais padrão da hélice, suas propriedades mecânicas e suas 

vantagens e desvantagens. 

 

 

Fonte: Aktiengesellschaft, (2009, p. 1–11) 
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2.2.3 Problemas da hélice 

 

Existem vários problemas relacionados com a hélice que um navio pode 

encontrar em seu tempo de vida. Isso pode incluir vibrações induzidas por hélice 

causadas por imprecisões na pitch, camber e seção forma, erosão da ponta da lâmina 

devido a abrasivos no ambiente, hélice induzida por sobrecarga do motor, hélices não 

sincronizadas, corrosão e cavitação da hélice. 

Durante o movimento do navio, o atrito do casco cria uma camada limite de 

água, chamada correia de fricção, em volta do casco. A velocidade da água na 

superfície do casco neste cinto de fricção é igual ao do navio, e reduz com 

aumentando a distância da superfície do casco. A espessura desta correia de fricção 

aumenta com a sua distância da frente do casco e, portanto, é mais espessa no aft do 

casco. Isso faz com que uma certa velocidade de ativação se manifeste devido à 

fricção ao longo dos lados do casco, que é aumentado ainda mais pelo deslocamento 

do navio na água. Isso, por sua vez, também causa ondas de despertar em ambos os 

lados. O combinado efeito resulta na hélice atrás do casco para trabalhar em um 

campo de esteira. Assim sendo, a água na hélice terá uma velocidade efetiva de 

esteira na mesma direção como a velocidade do navio, expressa por uma forma 

adimensional chamada de esteira coeficiente de fração. O valor do coeficiente da 

fração de vigília depende da forma do casco, a localização da hélice, e seu tamanho, 

e tem uma grande influência na eficiência de uma hélice. Um maior coeficiente de 

fração de vigília aumenta o risco de cavitação da hélice, devido a uma distribuição não 

homogênea da água velocidade ao redor da hélice. 

Os efeitos da cavitação, incluindo perda de velocidade e danos na hélice 

lâminas, poderia ser minimizado, garantindo que a hélice tem área de lâmina suficiente 

em relação à área descrita pelas pontas da lâmina da hélice. 

A erosão por cavitação em hélices pode ocorrer por trás da lâmina de um hélice 

giratória ou uma hélice sobrecarregada, ou seja, quando a área da superfície da hélice 

é insuficiente para o tamanho ou peso da embarcação. Também pode ocorrer quando 

o ar é sugado para dentro de uma hélice enquanto um barco faz uma curva acentuada, 

ou quando a ação da onda traz a hélice para fora da água, ou quando muita energia 

causa bolhas de vácuo parcial. Essas bolhas podem ter diferentes graus de efeitos, 

como redução de empuxo, ruído a altas rpm da hélice e danos visíveis observados 

nos propulsores, mesmo após curtos períodos de tempo de execução. 
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Para que ocorra a cavitação, as bolhas geralmente precisam de uma superfície 

na qual pode ocorrer nucleação, que é onde a superfície da hélice entra em jogo. 

Dependendo em ambos os lados da hélice, a pressão pode ser maior ou menor. 

Cavitação bolhas se formam no lado de baixa pressão (lado de sucção) a até 80 ° C 

ou no lado de alta pressão (lado de descarga) até 150 ° C. (Hansson, 1990). 

 Como a água corre para preencher o vácuo, ele é vaporizado devido à pressão 

reduzida. Implode contra as pás da hélice com força suficiente para causar corrosão, 

o que, por sua vez, leva a desequilíbrio, vibração, e mais escavação, de modo que o 

metal das lâminas fique muito enfraquecidas. 

 

Figura 3: Mostra formação de cavitação no lado de sucção da hélice. 

 

Fonte: Vyas (1990, p. 761–770) 

 

Quando ocorre cavitação, dependendo de sua extensão e gravidade, a hélice 

pode sofrer de quebra de desempenho, ruído, vibração e erosão. Parcial cavitação 

em uma pá de hélice não afeta seu empuxo. Na verdade, uma pequena quantidade 

de cavitação pode até aumentar a curvatura da seção da lâmina e, portanto, aumentar 

o impulso. Mas quando a cavitação cobre cerca de 20 a 25% da seção da lâmina, 
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ambos e torque são reduzidos. Como o impulso diminui mais rapidamente que o 

torque, ele reduz a eficiência da hélice. Em hélices comerciais, isso raramente 

acontece desde carregamento da hélice e a taxa de rotação é baixa. No entanto, em 

altamente carregados hélices e particularmente propulsores com altas velocidades de 

rotação, como Navios navais a toda velocidade, rebocadores em condições de 

reboque, balsas rápidas, navios porta-contêineres, etc., o efeito da cavitação 

influencia as características de desempenho. Consequentemente, A detecção deste 

fenômeno prejudicial pode ser vital para a longevidade da hélice.  

 

3 PROCESSO DE CAVITAÇÃO 

 

A cavitação pode ocorrer em todos os tipos de líquidos. Líquidos diferentes 

geralmente diferentes graus de resistência à cavitação, uma vez que dependem da 

sua força, bem como concentração de gás e partículas estranhas no líquido a um grau 

considerável. Mas para a cavitação ocorrer, vários fatores, como a pressão de vapor, 

a temperatura do líquido, a quantidade de gás dissolvido, a nucleação das bolhas, seu 

crescimento e o colapso iminente são requisitos. A seção a seguir discute o 

mecanismo da cavitação fenômeno, a erosão incorrida e seus efeitos sobre as hélices. 

 

3.1 MECANISMO DE CAVITAÇÃO 

 

3.1.1 Nucleação 

 

Um dos fatores mais importantes para a cavitação ocorrer é a existência de 

núcleos e locais de nucleação. A predição e controle dos sítios de nucleação é, no 

entanto, muito incerto mesmo para a água. Qualquer líquido contém certamente ar 

dissolvido a forma de minúsculas bolhas gasosas e / ou vaporosas cujos diâmetros 

podem variar de alguns microns para as bolhas visíveis da ordem de 1mm, que 

servem como os núcleos de cavitação. Quando esses núcleos entram em uma região 

de baixa pressão onde o equilíbrio entre as várias forças que atuam na superfície dos 

núcleos é não estabelecida, a cavitação começa a ocorrer. Como resultado, as bolhas 

aparecem discretamente manchas em regiões de baixa pressão. Nucleação de bolhas 

de vapor em um metaestável o líquido é um fenômeno importante, ainda que não bem 
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compreendido. Na maioria dos líquidos, a redução na estabilidade volumétrica é 

facilitada pela presença de superfícies externas, que geralmente tomam a forma de 

vários aditivos, como dissolvidos ou suspensos impurezas, particularmente aquelas 

em um nível sub-microscópico, ou mesmo as paredes contendo o líquido, e servem 

como locais de nucleação de cavitação. 

Existem basicamente dois tipos de modos de nucleação: homogêneos e 

heterogêneo. A nucleação homogênea ocorre quando não há prévia presença de 

fases gasosas adicionais em uma fase líquida. Se situa devido à distribuição de 

energia térmica entre as moléculas no líquido volume. Mas devido à diferença no nível 

de excitação em cada molécula, o os núcleos de cavitação são bastante instáveis. 

Uma bolha de gás se dissolverá facilmente em uma solução, enquanto o efeito da 

tensão superficial fará com que ela se dissolva em uma solução saturada. No entanto, 

não se dissolverá em um líquido supersaturado devido à o conflito entre a tensão 

superficial da bolha e o crescimento das bolhas por difusão. Uma nucleação 

heterogênea, por outro lado, é composta por bolsões de gás que estão estabilizados 

na parte inferior das rachaduras ou fendas, impurezas sólidas hidrofóbicas no líquido, 

que podem existir sem se dissolver o líquido. 

 

 Figura 4: mostra um processo de nucleação heterogênea uma fenda de uma 

micropartícula suspensa em um líquido. 

 

 

Fonte: Carlton (2012, p. 209-250) 

O começo do fenômeno da cavitação é denominado como o início da cavitação. 

Está etapa é crucial, pois os núcleos desempenham o papel principal na formação 

inicial de cavitação, e uma vez que a cavitação ocorre, esses núcleos perdem sua 

importância (KUIPER,2010). 

A formação inicial de vapor é, no entanto muito mais complicada, porque pura 

a água tem sido observada para suportar pressões muito mais baixas do que o 
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equilíbrio pressão de vapor sem vaporização. Isto é principalmente devido à coesão 

do moléculas de água, o que dá à água altas tensões (KUIPER,2010). 

 A coesão de moléculas líquidas é geralmente mais forte do que a adesão entre 

as moléculas do líquido e a superfície do recipiente em contato. Então, quando um 

baixo a pressão ocorre em uma superfície, a cavitação começa. A pressão de 

vaporização de um fluido depende de sua temperatura, como mostra a Figura 5: A 

pressão de vapor e a água aumenta drasticamente com o aumento da temperatura, 

aumentando assim a chances de cavitação na água (DICKERSON,1979). 

Figura 5: Pressão de vapor de água de equilíbrio da água versus gráfico de 

temperatura. 

 

Fonte: Dickerson (1979, p. 662-694) 

 

No entanto, a cavitação nem sempre é consequência da redução da pressão 

para a pressão de vapor do líquido a uma temperatura especificada. Formação de 

cavidades em líquido homogêneo requer uma quantidade suficientemente grande de 

estresse para romper líquido. Esse estresse representa a resistência à tração do 

líquido em um dado temperatura (BRENNEN,1995). 

  A temperatura do líquido, bem como qualquer contaminação em o líquido, que 

é inevitável na prática, determina a resistência à tração da água. No entanto, a 

resistência à tração, devido às forças adesivas entre uma superfície e o líquido, ainda 

é em ordens de grandeza maior do que pressão de vapor de equilíbrio. 

(KUIPER,2010). 
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3.1.2. Formação de bolhas, distorção de forma e colapso 

 

Quando a pressão no líquido é reduzida a um certo nível, as cavidades tornam-

se repositório de vapor ou gases dissolvidos. Essa mudança na hidrodinâmica 

pressão provoca transição de fase no líquido, formando um fluxo de duas fases, 

principalmente composto do líquido e seu vapor. O resultado imediato desta condição 

é o rápido aumento no tamanho da cavidade. Quando esta cavidade maior entra em 

uma zona de pressão, há uma redução no seu tamanho como resultado da 

condensação dos vapores no líquido causando colapso da bolha. Durante o colapso, 

partículas de líquido ao redor da bolha se movem rapidamente para o centro. energia 

Cinética dessas partículas cria martelos de água locais de alta intensidade (choque), 

que crescem conforme as partículas progridem em direção ao centro da bolha (FITCH, 

2011). 

No entanto, devido ao aumento da pressão dentro da bolha, a contração da 

bolha eventualmente desacelera e para. Após o colapso, a bolha reaparece na forma 

de uma bolha de rebote de tamanho menor. O rebote acontece devido ao gás preso 

na bolha no colapso. As bolhas de cavitação são preenchidas com mistura de vapor 

e gás não condensável, cuja origem ainda não é clara, mas é pensado para vir de 

uma combinação de gás dissolvido na água e gás criado no depósito de energia 

devido à geração das bolhas. A quantidade destes gases não condensáveis na bolha 

influencia o raio máximo da bolha de rebote. 

Durante o colapso da bolha, a forma da bolha é distorcida, dependendo da 

localização a partir de um sólido ou uma superfície livre no líquido, devido ao Rayleigh-

Taylor teorema da instabilidade da existência de instabilidade na interface entre fluidos 

de duas densidades diferentes que ocorre quando o fluido de menor densidade tenta 

acelerar através do fluido de maior densidade(BRENNEN, 2002).  

As duas principais formas de uma bolha. Em geral, as distorções são esféricas 

ou assimétricas e a forma da bolha rebote é determinado pela simetria ou assimetria 

da dinâmica de o colapso. Um colapso perfeitamente esférico produz uma bolha 

esférica de rebote, no entanto, uma assimetria leva à deformação da bolha e, em 

alguns casos, a aparição de um jato "reentrante" emerge da bolha de rebote. Este 

reentrante jato, também conhecido como microjato, é causado devido à instabilidade 

de Rayleigh-Taylor teorema. A bolha esférica começa a se deformar devido às 

variações de pressão, obtendo uma forma toroidal (CARLTON, 2012).  
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Figura 6: Colapso da bolha de vapor perto de um limite sólido em um líquido 

quiescente comparando as observações teóricas de Plesset e Chapman (linhas 

sólidas), com as observações experimentais de Lauterborn e Bolle (linhas pontilhadas) 

 

Fonte: Carlton (2012, p. 209-250) 

 

3.2 IMPACTO DA CAVITAÇÃO 

 

3.2.1 Impacto do microjato 

 

Como mostrado na Figura 6, a bolha colocada perto da parede inicialmente 

colapsa esfericamente (mostrado pela esfera número 0), e o jato reentrante penetra 

na fluido entre a bolha e a parede como a bolha está se recuperando do primeiro 

colapso (mais proeminente na esfera número 7). Quando a pressão dentro da bolha 

sobe abruptamente, com o teor de gás agindo como uma mola dura, abruptamente 

parando o movimento para dentro e dirigindo a bolha de volta para a expansão, isso 

é conhecido como rebote da bolha. Esta bolha rebote então colapsa liberando um 

impacto destrutivo de alta velocidade para a parede de fronteira, enquanto um 

microjato é obtido e uma poderosa onda de choque é emitida. O impacto deste 

microjato ocorre antes que a bolha atinja o tamanho mínimo e o fluxo do microjato 

desapareça a bolha se expande novamente. A pressão dentro da bolha aumenta 

acentuadamente, com o gás conteúdo agindo como uma mola dura, interrompendo 

abruptamente o movimento para dentro e dirigindo a bolha de volta à expansão 

(KURZ, 1999). 

Quando os arredores da bolha são fortemente assimétricos, como perto de uma 

parede sólida ou uma superfície livre, um microjato reentrante emerge. No caso de 
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um limite sólido próximo a bolha, o lado mais distante da parede da bolha acelera para 

dentro através do centra-se mais rapidamente do que o lado próximo da parede, 

resultando tipicamente num reentrante microjato que penetra na bolha a uma 

velocidade muito alta (BRENNEN, 1995). 

 Mas nem sempre é necessariamente o caso. Como observado por Benjamin e 

Ellis, quando uma bolha esférica muito mais perto de uma parede sólida desmorona, 

ela colapsa no que é chamado de modo "panqueca", onde a bolha hemisférica achata-

se na parede antes de dissipar sem microjatos reconhecíveis, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7: Crescimento da cavidade em uma bolha hemisférica e passando pelo 

modo de pancaking de colapso contra uma parede sólida. Timing A e B em 0 e 0,4 

ms; C e D a 5,8 e 11,4 ms; E, F e G em 16,8, 17,4 e 17,8 ms, respectivamente. 

 

 

Fonte: Brook (1996, p.221-240) 

 

Outras fortes assimetrias também podem causar a formação de um jato 

reentrante, como uma superfície sólida. Bolhas colapsando perto de uma superfície 

livre foram observadas para produzir um jato reentrante direcionado para longe da 

superfície livre, como observado por Chahine (CHAHINE, 1997). 

Isso se deve à flexibilidade crítica da superfície livre que separa as 

circunstâncias nas quais o jato de reentrada é direcionado para longe, e não para a 

superfície. Portanto, revestimentos ou revestimentos flexíveis podem ser um meio de 

evitar danos por cavitação em hélices de navios, conforme demonstrado 

experimentalmente e analiticamente por Gibson e Blake (CHAHINE, 1997). Outra 

possível assimetria pode surgir na proximidade de outras bolhas dentro de uma 

pequena nuvem de cavitação, como observado por Chahine e Duraiswami em sua 

experiência que as bolhas na borda externa de tais nuvens tendem a desenvolver 

jatos em direção ao centro da nuvem. 
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A bolha de rebote também pode, às vezes, se quebrar em várias bolhas. Esse 

fenômeno é chamado de fissão da bolha. Acredita-se que seja causado por 

instabilidades de Rayleigh-Taylor na interface da bolha ou pelo jato de reentrada no 

colapso da bolha. Também foi demonstrado que, quando ocorre a fissão da bolha, a 

bolha de rebote resultante é menor que a esperada porque o processo dissipa energia 

(DELATE, 2004). 

Ebulição pode ocorrer a pressão instantânea cai. Devido a isso, bolhas de 

vapor se formam e colapsam com frequência e rapidez (dentro de ms), muitas vezes 

acompanhadas pelo impacto devastador na superfície de metal adjacente. Muitos 

outros experimentalistas observaram posteriormente que os jatos reentrantes se 

formaram em bolhas de cavitação durante seu colapso perto de paredes sólidas. A 

maneira como as cavidades colapsam parece diferir de uma cavidade para outra, 

dependendo da distância inicial do centro da cavidade da parede (BRENNEN, 1995). 

A diferença no desenvolvimento dos micros jatos podem ser comparada 

usando as duas séries diferentes de imagens tiradas de duas bolhas individuais de 

Tomita e Shima. Em seu experimento de bolhas de cavitação induzidas por laser em 

água, eles observaram e registraram o processo de evolução de microjato usando 

uma câmera Imacon de alta velocidade com um microflash Xenon como fonte de luz. 

Eles usaram uma lente com uma distância focal de 150 mm e, posteriormente, 

ampliaram cerca de 3 vezes o tamanho original no filme polaroid. O intervalo entre os 

quadros numerados era de 2 μs e a largura do quadro era de 1,4 mm. O raio máximo 

da bolha alcançado foi de aprox. 1,3 mm. Como visto na Figura 8 (a), a primeira bolha 

é inicialmente esférica, situada perto da parede sólida. O desenvolvimento típico do 

microjato é como ilustrado na Figura 8 (a), onde uma implosão assimétrica foi 

observada, e um jato líquido foi visto penetrando na superfície da bolha a uma 

velocidade registrada de 98 m s-1. Após o impacto do jato líquido, ele fluiu rapidamente 

para fora com uma velocidade máxima de 134 m s-1. Como pode ser notavelmente 

observado, o tamanho do jato líquido tornou-se mais amplo com o tempo decorrido 

(TOMITA,1990). 

 

 

 

 



27 
 

Figura 8: Série de fotografias mostrando o desenvolvimento do microjato em 

um colapso de bolhas (a) muito próximo a uma parede sólida; e (b) longe da parede 

sólida no topo da estrutura. O intervalo entre os quadros numerados é de 2µs e a 

largura do quadro é de 1,4mm. 

 

                  (a) 

 

 

                  (b) 

Fonte: Tomita (1990, p. 11) 

 

Quando a bolha está mais longe da parede (como na Figura 8 (b)), os eventos 

são comparativamente diferentes. A Figura 8 (b) ilustra a série da formação de duas 

bolhas de vórtice toroidais nos quadros 10 e 11, depois que o microjato completou sua 

penetração da bolha original (semelhante à Figura 6) a uma velocidade de 98 m s-1. 

(BRENNEN, 1995). 
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O processo de cavitação pode ser dividido em dois tipos principais: vapor e 

gasoso. A cavitação vaporosa ocorre quando a bolha cresce de forma explosiva de 

forma ilimitada, à medida que o líquido se transforma em vapor. Essa situação ocorre 

quando o nível de pressão fica abaixo da pressão de vapor do líquido. Já a cavitação 

gasosa é um processo de difusão que ocorre sempre que a pressão cai abaixo da 

pressão de saturação do gás não condensável dissolvido no líquido. Enquanto a 

cavitação vaporosa é extremamente rápida, ocorrendo em ms, a cavitação gasosa é 

muito mais lenta; o tempo que leva depende do grau de convecção (circulação do 

fluido) presente. É somente sob as condições de cavitação vaporosa que ocorre o 

desgaste por cavitação. A cavitação gasosa gera principalmente ruído, gera altas 

temperaturas e degrada a composição química do fluido através da oxidação (FITCH, 

2011). 

 

3.2.2. Ondas de choque 

 

Quando as bolhas de cavitação colapsam, elas forçam um líquido energético 

de volumes muito pequenos, criando assim pontos de alta temperatura e emitindo 

ondas de choque destrutivas. Essas ondas de choque produzem um ruído crepitante 

durante a cavitação. A Figura 9 dá um exemplo de uma sequência fotográfica de alta 

velocidade, que investiga os estágios finais do colapso. Esta série foi tirada em 20,8 

milhões de quadros por s com uma câmera conversora de imagens. O número máximo 

de quadros por foto é limitado a oito. Portanto, quatro diferentes tomadas 

correspondendo a bolhas quase idênticas foram combinadas. A imagem mostra uma 

série de crescimento de bolhas, seguido de colapso e, finalmente, expansão radial 

das ondas de choque da bolha (KURZ, 1999). 

 

Figura 9: Onda de choque esfericamente simétrica emitida por uma bolha 

gerada por laser no primeiro colapso tomada em 20,8 milhões de quadros por s com 

a disposição representada no quadro 1. O tamanho do quadro é de 1,5 x 1,8 mm2. 

 

Fonte: Kurz (1990, p. 269) 
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Na Figura 9, uma bolha esférica livre (estrutura 1) produzida na água é 

submetida a um primeiro colapso rápido a partir da estrutura 17 e, nesse processo, 

irradia uma onda de choque esfericamente simétrica. A série começa depois que a 

bolha atinge o raio máximo nos quadros 4 e 5. A bolha é vista como um disco escuro, 

pois a luz de fundo iluminada é desviada da parede da bolha. A partir do ponto de 

expansão máxima (quadro 5), a bolha começa a encolher, ganhando velocidade a 

uma taxa cada vez maior, impulsionada pela pressão ambiente e levando a um 

colapso com forte compressão do conteúdo da bolha na fase final. No estágio de 

máxima compressão (quadro 16), uma onda de choque indo para fora é emitida (o 

anel circular visto ao redor do ponto preto). A onda de choque propaga-se acerca da 

velocidade do som, isto é, a cerca de 1500 ms-1 em água (KURZ, 1999). 

Outra característica importante do fenômeno da cavitação é a quantidade de 

energia dissipada durante o colapso. Quando as bolhas de cavitação colapsam, elas 

forçam um líquido energético de volumes muito pequenos, criando assim pontos de 

alta temperatura e emitindo ondas de choque destrutivas. Uma grande parte da 

energia das ondas de choque é dissipada nos primeiros 100 μm da parede da bolha. 

Essas ondas de choque produzem um ruído crepitante durante a cavitação. A energia 

emitida durante o colapso de uma cavidade é geralmente de baixa ordem e não causa 

o dano real., no entanto, quando altamente localizado, esses colapsos repetitivos são 

conhecidos por corroer quase tudo ao longo do tempo. Esses colapsos de bolhas 

também produzem forças de alto impacto, causando desgaste de trabalho, fadiga e 

cavitação, resultando em rachaduras, desgaste e erosão do material. Dano superficial 

similar à fadiga superficial ocorre e partículas menores que aquelas geradas pela 

fadiga superficial são removidas (KURZ, 1999). 

Os impulsos que resultam quando bolhas de vapor se formam e colapsam 

causam crateras simétricas individuais e deformações materiais permanentes na 

superfície. As juntas devido à fadiga e deformação plástica causadas pelos colapsos 

na superfície do metal produzem um grande desgaste nos componentes e encurtam 

drasticamente a vida útil de uma hélice ou bomba, uma vez que, após uma superfície 

ser inicialmente afetada pela cavitação, ela tende a corroer a um ritmo acelerado, e 

também sofre oxidação especialmente sob ambiente corrosivo. Os poços de cavitação 

aumentam a turbulência do fluxo de fluido e criam fendas, que atuam como locais de 

nucleação para bolhas de cavitação adicionais. Os poços também aumentam a área 

de superfície dos componentes e deixam para trás tensões residuais. Isso torna a 
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superfície mais propensa a corrosão sob tensão (rachadura ocorrendo e propagada 

por ambiente corrosivo) (BRUJAN,2001). 

 

3.2.3 Desgaste por cavitação 

 

O desgaste por cavitação é de natureza mecânica e não pode ocorrer sem a 

aplicação das tensões de tração e compressão. Danos por desgaste de cavitação 

sofrem vários períodos de atividade. Dependendo da estrutura da superfície, a 

superfície do material é deformada, solta e eventualmente erodida de várias maneiras 

devido à tensão frequente das ondas de choque. A taxa de erosão é uma função do 

período de exposição e aumenta a partir de valores insignificantes, atingindo um 

máximo antes de diminuir novamente e finalmente nivelar para um valor estável. A 

Figura 10 classifica o processo típico de erosão por cavitação em quatro períodos, 

indicando o período de incubação, o período máximo da taxa, o período de 

desaceleração e o período estacionário, indicando também as diferentes mudanças 

físicas sofridas durante cada estágio (FITCH, 2011). 

 

• Período de incubação - Este é o período de “perda zero” representado pela 

zona I na Figura 10, onde a perda de massa é quase zero ou insignificante. As 

microrrachaduras são nucleadas ao redor dos limites e inclusões de grãos devido à 

deformação elástica e plástica da superfície. A superfície de um metal dúctil sofre 

primeiro uma deformação elástica e depois uma deformação plástica, provocando a 

ocorrência de amassamentos e protuberâncias com o tempo. Depois que a 

deformabilidade do material é excedida, ocorrem fraturas e partículas individuais se 

partem (SAMSON,2003). 

• Período de aceleração - O aumento linear acentuado na zona II corresponde 

ao período de taxa máxima em que o crescimento da rachadura ocorre em relação ao 

grau de rachadura, cisalhamento e ruptura do material. Isto é devido às tensões 

internas que se formam no final da fase de incubação que excedem a resistência do 

material (SAMSON,2003). 

• Período de desaceleração - Exibido na zona III, a taxa de perda de massa 

diminui após um determinado período de tempo até atingir um período estável. Para 

certos materiais, este período às vezes consiste em período de taxa oscilante. 

(SAMSON,2003). 
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• Período de estado estacionário - Na maioria das vezes a taxa de erosão do 

material atinge um período constante, a zona IV, onde a taxa de nucleação e 

propagação da rachadura se torna constante pelo restante do tempo de exposição. 

Isso ocorre porque a superfície, que já está fortemente fraturada, reduz a 

probabilidade de uma implosão próxima à superfície. A superfície fraturada atua como 

uma espécie de almofada protetora. Como resultado, o material sofre erosão a uma 

taxa constante mais baixa (SAMSON,2003). 

 

Figura 10: Classificação típica de períodos de erosão 

 

Fonte:  Report (2011, p. 432) 

 

O processo de erosão por cavitação é um resultado tanto da ação mecânica 

como eletroquímica e é conhecido por ser um fenômeno muito complexo, dependendo 

não só do tipo e instabilidade da cavitação, mas também da resposta do material à 

energia da cavitação. A onda de choque gerada colide com as superfícies metálicas 

adjacentes e destrói as ligações materiais. Primeiro, produz uma tensão de 

compressão na superfície sólida e, quando é refletida, produz uma tensão de tração 

normal à superfície. Qualquer sistema que possa repetir este padrão de tensão e 

compressão está sujeito ao desgaste por cavitação. O desgaste por cavitação é similar 

ao desgaste por fadiga superficial, portanto, materiais duros dúcteis que resistem à 

fadiga superficial também resistem a danos por cavitação. 

No desgaste por cavitação, microrrachaduras se propagam até o ponto em que 

o material não pode mais suportar a carga de impulso que as bolhas de vapor 

implodindo impõem, fazendo com que as partículas finalmente se quebrem. Como 

ocorre com qualquer falha por fadiga, microrrachaduras se formam primeiro em pontos 

de tensão (entalhes, rasgos, cortes inferiores, defeitos de soldagem, etc.) ou em áreas 

heterogêneas do material, como na direção do fluxo de metal, inclusões e seções 
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descarbonetadas. Portanto, uma superfície áspera é propensa ao desgaste por 

cavitação. E como os sulcos e um perfil irregular caracterizam o dano da cavitação, o 

dano aumenta à medida que a superfície se torna mais áspera. 

Um aspecto crítico do processo de desgaste da cavitação é a destruição da 

superfície e o deslocamento do material causado por altos movimentos relativos entre 

a superfície e o fluido exposto. A quantidade de dano que a cavitação causa depende 

da quantidade de pressão e velocidade do fluido que as bolhas colapsadas criam. 

Como resultado desta pressão e velocidade, a superfície exposta sofre intensidades 

muito variadas. Cada imposição dura apenas um curto período de tempo. Por 

exemplo, em um estudo realizado por Akhatov, et al. no colapso e rebote das bolhas 

de cavitação induzidas por laser, uma bolha de raio máximo entre 0,5 e 3mm pareceu 

colapsar em cerca de 100 𝜇s. As magnitudes de impulso e os tempos de colapso são 

maiores para bolhas maiores em determinados diferenciais de pressão colapsados. 

Assim, quanto maior o estresse de tração no fluido (quanto menor a pressão estática), 

quanto maiores as bolhas, mais intensa a cavitação ocorreria causando mais danos. 

 

3.3 PROPRIEDADES DA CAVIDADE 

 

Como mencionado anteriormente, as bolhas que colapsam para fora de uma 

superfície têm alta pressão de até 8 GPa se formando dentro delas e colapsam de 

forma simétrica (esférica), enquanto as bolhas que colapsam mais perto de uma 

superfície sólida geram alta tensão com jato participante. (STACHOWIAK, 2001). 

Franco e Michel estimaram em seu estudo as pressões de impacto e a duração 

do impacto em quatro fenômenos diferentes associados às várias formas de colapso 

da cavidade, a saber: o colapso da microbolha, um microjato impingente, o colapso 

da nuvem coletiva de microbolhas, e impactando vórtices cavitando. A Tabela 2 

apresenta os mecanismos do colapso da bolha, juntamente com o tipo de carga, 

amplitude e período de tempo do colapso (JEAN-PIERRE, 2003). 

A amplitude de pressão e o período de pulso de um jato de bolha cavitante 

podem ser estimados a partir das pressões encontradas no golpe de aríete. Como 

mostrado na Tabela 2, uma bolha de cavidade de 1 mm de diâmetro é estimada para 

produzir um diâmetro de jato de 0,1 mm com um pulso de pressão para duração de 

cerca de 0,03 μs. A duração do pulso de pressão é geralmente fixada pelo diâmetro 

do jato. No entanto, no caso de um colapso coletivo, a onda de pressão emitida pelo 
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colapso e rebote de uma bolha particular tende a aumentar as velocidades de colapso 

das bolhas vizinhas, aumentando assim a amplitude de suas respectivas ondas de 

pressão. Franc e Michel concluíram que o poder acústico mais agressivo foi emitido 

pelo colapso coletivo das microbolhas. Eles também estabeleceram que os vórtices 

cavitando eram um meio efetivo para focar a liberação de energia acústica, 

aumentando assim a agressividade (JEAN-PIERRE, 2003). 

Em 1977, Tomita e Shima conduziram os cálculos adiabáticos para lidar com a 

compressibilidade do líquido, onde obtiveram que a temperatura máxima do gás no 

centro da bolha era tão alta quanto 8527 ° C. No entanto, apesar dos pequenos 

tempos transcorridos, Hickling demonstrou que a transferência de calor entre o líquido 

e o gás era igualmente importante devido aos gradientes de temperatura 

extremamente altos e às curtas distâncias envolvidas. Em cálculos posteriores, 

Fujikawa e Akamatsu incluíram a transferência de calor e, para um caso semelhante 

ao de Tomita e Shima, encontraram temperaturas máximas e pressões mais baixas 

da ordem de 6427 ° C e 84,8 MPa, respectivamente, em o centro de bolhas, que 

parecia existir por uma fração de microssegundo. Por exemplo, dentro de 2 μs, a 

temperatura da interface caiu da temperatura máxima da interface de cerca de 3127 ° 

C para 27 ° C. Verificou-se também que uma bolha com um raio máximo de 1,45 mm 

poderia dar uma profundidade máxima de implosão de 7 μm em materiais mais 

macios, como o alumínio (BRENNEN, 1995). 

 

3.4. DETECÇÃO DA CAVITAÇÃO 

 

Nas hélices de navios, o ruído pode ser criado devido aos efeitos individuais ou 

combinados do colapso repentino de uma bolha de cavidades, ou às flutuações 

periódicas dos volumes da cavidade. Por outro lado, o estágio inicial da cavitação 

pode afetar o nível de ruído. A implosão de cavitação geralmente produz alto ruído de 

craqueamento que pode ser facilmente detectado por instrumentação de emissão 

acústica (AE), por sensores de vibração da máquina, através de medição de 

sonoluminescência, hidrofones, análise de vibração ou mudança de desempenho 

daquela produzida sob condições de fluxo monofásico (por exemplo perda de fluxo, 

rigidez e resposta). A detecção de sinais acústicos da cavitação provou ser uma 

técnica poderosa para entender o processo de cavitação. Os transdutores AE 

detectam o ruído de alta frequência criado pela implosão da bolha de cavitação, bem 
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como a energia acústica de alta frequência liberada pelo desenvolvimento de trinca 

em uma superfície de material sólido devido à cavitação. Os sensores AE são 

geralmente montados diretamente nos limites do fluxo ou ligados aos materiais da 

amostra. Foi encontrado por Alfayez, Mba e Dyson, que conduziram a análise de EA 

para medir a cavitação, que a técnica AE foi adequada para detectar cavitação 

incipiente e não desenvolvida. 

Os hidrofones são outro meio para a detecção de cavitação acústica. Sinais no 

domínio do tempo ou sinais de saída do hidrofone podem ser gravados usando um 

osciloscópio ou um analisador de sinais dinâmico como o Hewlett Packard. Os 

sensores piezoeléctricos e hidrofónicos de fibra óptica (FOH) são os dois tipos de 

sensores de hidrofone utilizados como detectores de cavitação acústica. Como 

observado por Bull, Civale, Rivens e Haar, os hidrofones piezoelétricos têm maior 

sensibilidade que os sensores FOH, mas os sensores FOH são úteis para aplicações 

que envolvem espaço limitado ou estudos guiados por ressonância magnética. 

O National Physics Laboratory (NPL) desenvolveu sensores de cavitação que 

detectam sinais acústicos de banda larga emitidos por bolhas oscilantes e em colapso. 

O sensor resolve espacialmente a atividade de cavitação em vasos de limpeza e 

reatores sonoquímicos. A NPL também desenvolveu uma unidade eletrônica de 

processamento de sinais, chamada Cavimeter, projetada para ser usada com o sensor 

de cavitação. Ele fornece uma indicação quase em tempo real dos sinais acústicos 

emitidos pelas bolhas oscilantes e colapsadas detectadas pelo sensor de cavitação. 

A detecção da erosão em um estágio inicial por meio de medições acústicas 

pode ser valiosa na modificação do perfil operacional do vaso, além da manutenção 

preventiva. Em um sistema de fluxo de fluido (diferentemente de um tanque 

ultrassônico), formam-se bolhas de vapor, onde ocorrem tensões de tração fluidas 

(baixas pressões) e bolhas de vapor colapsam em regiões de alta pressão. Tensões 

de compressão podem ser impostas ao fluido. Assim, a região, onde o dano ocorre, é 

muitas vezes separada da região em que as cavidades são criadas, levando a um 

diagnóstico incorreto do problema. 

A detecção e quantificação da cavitação também pode ser feita usando 

técnicas ópticas como sonoquímica e sonoluminescência. Ambos ajudam a detectar 

a localização e a intensidade da cavitação, principalmente monitorando a emissão de 

luz durante a cavitação devido à sua reação com os radicais. Como observado por 

Price em seu estudo para detecção de cavitação por sonoquímica, ele quantificou que 
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a produção de radicais, bem como outras técnicas físicas (por exemplo, emissão 

acústica) e químicas (análise de produtos) permitiram medir a quantidade de 

cavitação. 

 

3.5 CAVITAÇÃO DA HÉLICE 

 

3.5.1 Efeitos da cavitação em hélices de navios 

 

Quando a hélice gira, absorve o torque desenvolvido pelo motor em 

determinadas rotações e converte-o em empuxo que, por sua vez, empurra o navio 

pela água. À medida que o hidrofólio passa pela água, ele induz uma pressão positiva 

na face da lâmina, enquanto uma pressão negativa age sobre as costas. A relação 

entre a potência absorvida e o empuxo entregue para a área total da pá da hélice é 

chamada, respectivamente, de potência e carga de empuxo. Se um destes exceder 

um determinado valor, dependendo do tipo de hélice, o fluxo em torno dele, a 

profundidade média abaixo da água em relação ao seu diâmetro e a relação entre 

eles, então o padrão de fluxo da água sobre as pás da hélice se divide causando 

cavitação que pode levar a perda de empuxo severa, juntamente com danos físicos à 

superfície das pás da hélice e, também, ao leme e à estrutura de aço local do casco 

da embarcação. A cavitação é um fenômeno altamente complexo e o dano causado 

geralmente resulta de um aumento na rotação da hélice sem um aumento proporcional 

na velocidade do navio. 

Conforme mencionado no capítulo 1 a erosão por cavitação pode ocorrer tanto 

atrás da lâmina de uma hélice em rotação rápida quanto na face das pás da hélice 

quando a hélice está sobrecarregada. A cavitação pode atacar várias partes diferentes 

dos navios. A própria hélice é a maior zona de cavitação devido às altas velocidades 

locais induzidas (ou baixas pressões) ao redor das pás e vórtices. Baseado no ângulo 

de inclinação, α, da hélice do navio, a localização do ataque de cavitação pode variar 

muito. 
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3.5.1.1 Ângulo de ataque positivo 

 

Como visto na Figura 11, um ângulo de ataque positivo, α> 0, pode ser visto 

como causa de cavitação na parte de trás do perfil e na direção do bordo de fuga. A 

figura 2.8 mostra o ângulo de inclinação e ataque da pá da hélice com dois pontos de 

estagnação, no bordo de ataque e no bordo de fuga. Ponto de estagnação refere-se 

à região onde a distribuição de pressão é zero ou insignificante. A Figura 11 mostras 

que quando a distribuição de pressão excede o número de cavitação (-1), ela entra na 

zona de cavitação onde a pá da hélice começa a cavitar no backend. 

 

Figura 11: Ângulo de ataque positivo na pá da hélice com distribuição de 

pressão em diferentes áreas da pá da hélice. 

 

 

 

Fonte: Brennen (1995 p. 244-260) 

 

 

Onde, L é a força de sustentação, V é a velocidade de fluxo não perturbada, P0 

é a pressão de fluido não perturbada, ΔV e ΔP é a integração da velocidade e das 

pressões, respectivamente. T.E é o final da cauda e L.E. é a extremidade dianteira da 
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lâmina da hélice, ΔP / q é a distribuição de pressão ao redor da lâmina e σ é o número 

de cavitação. 

 

3.5.1.2. Ângulo zero de ataque 

 

 É quando o ângulo de ataque, α ≅ 0. Isso resulta na formação da zona de 

cavitação atrás da região de espessura máxima do perfil na parte de trás (ou seja, na 

direção do bordo de fuga). 

 

3.5.1.3. Ângulo de ataque negativo  

 

Quando α <0 cavitação provavelmente ocorrerá na face do perfil em vez de 

voltar como no ângulo positivo do caso de ataque como visto na Figura 2.9 e o gráfico 

de distribuição de pressão na lâmina da hélice com ângulo negativo de ataque de 

cavitação Figura 12. Como visto da figura, quando a distribuição de pressão excede o 

valor máximo negativo do número de cavitação, ele alcança a zona de cavitação onde 

a lâmina começa a cavitar. 

 

Figura 12: Ângulo de ataque negativo na pá da hélice com a distribuição de 

pressão representando a zona de cavitação na pá da hélice. 

 

 

Fonte: Brennen (1995 p. 244-260) 
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Mudar o ângulo de ataque em uma lâmina de hélice influencia a extensão e a 

posição da cavitação. O ângulo de ataque pode ser aumentado mantendo constante 

a velocidade local e aumentando a taxa de rotação da hélice. Diferentes velocidades 

de rotação afetam os resultados em diferentes padrões de cavitação. Geralmente, são 

os valores de pico da distribuição de pressão negativa que, quando excedem o 

número de cavitação, causam a ocorrência de cavitação. 

 

3.5.2. Tipos de cavitação de hélice 

 

O tipo de cavitação da hélice pode ser classificado dependendo da aparência 

física da cavitação, como: 

• Cavitação de bolha,  

• Cavitação de folha, 

• Cavitação do vórtice, 

• Cavitação da raiz. 

 

 Figura 13: mostra a figura esquemática de todas as possíveis localizações de 

ataque de cavitação em uma hélice. 

 

 

Fonte: Brennen (1995 p. 244-260) 
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3.5.2.1. Cavitação de bolhas 

 

 O tipo natural de cavitação resultante dos núcleos em expansão é a cavitação 

da bolha. É o tipo de cavitação vaporosa que tem consequências destrutivas nos 

materiais de contato. A erosão por cavitação devido à cavitação de bolhas é um 

problema sério, especialmente em hélices pesadamente carregadas. Quando os 

núcleos crescem para tamanhos visíveis e maiores, devido a uma baixa pressão 

externa, o conteúdo de gás dentro da bolha, bem como a pressão da superfície na 

parede da bolha tornam-se insignificantes e a pressão dentro da bolha estará próxima 

da pressão de vapor, causando erosão por cavitação. A figura 14 mostra a cavitação 

da bolha no modelo de uma hélice de navio. 

A cavitação da bolha é afetada principalmente pela distribuição de pressão, que 

causa alta pressão de sucção na região da corda média da seção da lâmina. Assim, 

a combinação de linha de cambagem e espessura de seção desempenha um papel 

importante na susceptibilidade de uma hélice em relação à cavitação de bolhas. 

 

Figura 14: Cavitação de bolha ocorrendo no modelo de uma hélice de navio. 

 

Fonte: (Kuiper,2010) 

 

A origem de cada bolha na Figura 14 é um núcleo, que cresce com a pressão 

decrescente. O elemento essencial da formação da cavitação de bolhas é que as 

bolhas têm tempo para crescer sem causar separação de fluxo. O resultado é que as 
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bolhas de cavitação se movem com o fluxo. Portanto, esse tipo de cavitação também 

é chamado de cavitação de bolhas viajantes. 

 

3.5.2.2 Cavitação de folha 

 

 Este é um tipo de cavitação fixa onde as cavidades se formam em um limite 

sólido e permanecem fixas, desde que as condições que causaram sua formação 

permaneçam inalteradas. Também conhecida como cavitação de estado estacionário, 

a cavitação de folha é uma região de vapor que permanece aproximadamente na 

mesma posição em relação ao perfil ou lâmina da hélice. A cavitação da folha ocorre 

quando a distribuição de pressão tem um forte gradiente de pressão adversa e o fluxo 

se separa da superfície da lâmina. A cavitação da folha inicialmente se torna aparente 

nas bordas de ataque das pás da hélice, quando as seções da lâmina estão 

trabalhando em um grande ângulo de ataque positivo, ou no lado da face se o ataque 

tiver um grande valor negativo. A superfície da cavitação da folha pode ser muito 

brilhante, pelo menos na escala do modelo, mas em escala total, a superfície muitas 

vezes não é tão transparente. Um exemplo de cavitação de folha em uma hélice de 

navio é dado na Figura 15 (a). 

 

Figura15: (a) Cavitação de folha em uma pá de hélice; (b) Cavitação em vórtice 

da ponta da lâmina. 

 

 

Fonte: Kuiper (2012 p. 65-83) 

 

A cavitação de folha pode ter um volume considerável de bolhas de cavitação 

na pá da hélice, cujo comportamento dinâmico pode gerar fortes flutuações de 



41 
 

pressão em frequências menores que as frequências de ruído. Por isso, essas 

flutuações de pressão tendem a ter um comprimento de onda muito grande e, 

portanto, são independentes da compressibilidade do fluxo. Portanto, a pressão ao 

redor da hélice e da extremidade traseira varia em fase com a compressibilidade do 

fluido. O que distingue as “Flutuações de Pressão Induzidas por Cavitação” do ruído 

induzido por cavitação. A fase constante da pressão induzida pela cavitação provoca 

vibrações no casco. Isto é diferente do campo de pressão da passagem de uma lâmina 

sem cavitação, que é sentida em diferentes momentos em diferentes locais ao longo 

do casco. Sem difusão, a pressão na cavidade da chapa será próxima da pressão de 

vapor de equilíbrio e a superfície da cavidade pode ser considerada como uma 

superfície livre. 

 

3.5.2.3. Cavitação do Vórtice  

 

A lâmina da hélice que produz o impulso lança os vórtices a partir da borda 

posterior. Esses vórtices são geralmente fortes na ponta e na raiz. A força do vórtice 

libertado da ponta da lâmina aumenta a jusante à medida que as velocidades 

induzidas aumentam. A pressão no núcleo de um vórtice tende a ser menor do que 

nas camadas externas, e se a pressão no núcleo do vórtice cai para a pressão de 

vapor, isso resulta em cavitação de vórtice de ponta. Os vórtices são importantes para 

hélices de navios porque a pressão no núcleo é baixa e, portanto, pode ocorrer 

cavitação. A cavitação do vórtice ocorre em três locais, o casco da hélice, as pontas 

da lâmina e o cubo, formando zonas de alto cisalhamento. Cavitação nos vórtices 

lançados pelas raízes da lâmina aparece como esta corda com vários cordões. 

Quando a cavidade do vórtice se estende da hélice até o casco do navio, é referida 

como cavitação do vórtice do casco da hélice. Não é geralmente erosivo se não for 

muito agressivo ou em quantidade excessiva. No entanto, é uma importante fonte de 

ruído durante a cavitação. Como o ruído é usado para detectar navios, é importante 

manter a cavitação mínima dentro dos navios e submarinos da Marinha. Eles são 

facilmente observados e detectáveis devido ao ruído, bem como devido à ocorrência 

da cavitação nas pontas das pás das hélices. A Figura 14 (b) mostra um rastro de 

água cavitando a lâmina da hélice ao redor da ponta da lâmina. 
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3.5.2.4. Cavitação da raiz  

 

A cavitação da raiz da hélice pode estar entre as mais complexas das lesões 

de cavitação. Sabe-se que a cavitação da raiz é originada no ângulo de ataque 

elevado causado pelas variações nas raízes da lâmina devido à inclinação do eixo da 

hélice. A erosão por cavitação radicular não pode ser facilmente reconciliada. Pode 

aparecer em diferentes momentos na rotação da hélice se a circulação ao redor da 

raiz for suficientemente forte e puder ser suficientemente agressiva para causar dano 

por erosão. O topo da cunha pode estar na borda de ataque, mas também pode 

começar na própria lâmina. A cavitação radicular está relacionada com o vórtice em 

ferradura desenvolvido na raiz, bem como o efeito de sombra inclinada e efeito de 

sombra criado pelos suportes do eixo, ressaltos, etc. É comumente observado em 

hélices de passo controlável. 

 

4 EFEITO DO AMBIENTE DE CORROSÃO NA CAVITAÇÃO DA HÉLICE 

 

A cavitação é um fenômeno complexo que envolve não apenas o aspecto 

erosivo, mas também o aspecto corrosivo, especialmente no ambiente marinho. Na 

maioria dos casos, o dano aos materiais em uma região cavitada ocorre quase 

inteiramente devido a processos mecânicos, também há evidências de que a corrosão 

eletroquímica é frequentemente um fator muito importante. Há vários fatores que 

influenciam os danos por cavitação em um ambiente agressivo, como o mar, que inclui 

a atividade química / reação à corrosão, bem como o conteúdo de gás dissolvido ou 

arrastado na água, a temperatura, a pressão de vapor e outras propriedades. da água, 

etc. (EISENBERG, 1963). 

 

4.1 EFEITO DA TEMPERATURA 

 

No ambiente marinho, a água do mar tem muitas partículas (orgânicas e 

inorgânicas) dissolvidas ou suspensas na água. Estes podem reagir quimicamente 

com os materiais da hélice, dependendo da sua inércia química. Na presença de 

cavitação, essas reações podem às vezes ser afetadas, devido à natureza agressiva 

do processo. A cavitação é conhecida por gerar ou produzir temperatura, mesmo que 
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não aumente drasticamente a temperatura do ambiente. Entretanto, a temperatura do 

microambiente ao redor da cavidade é certamente afetada por uma fração de 

Segundos. O que pode induzir corrosão ou melhorar a reação, como observado por 

Okada (OKADA, 1981). 

Os efeitos da temperatura do líquido no processo de dano foram estudados 

extensivamente. A partir destes estudos observou-se que a temperaturas mais baixas, 

a pressão de vapor do líquido era relativamente baixa, no entanto, a quantidade de 

gases dissolvidos ou arrastados era relativamente alta. O que, por sua vez, 

proporcionou um efeito de amortecimento para o colapso da bolha, causando danos 

relativamente baixos. Ao elevar a temperatura do líquido apenas o suficiente para 

liberar parte do gás dissolvido, mas sem aumentar muito a pressão do vapor líquido 

para interromper a cavitação, constatou-se que esse incremento na pressão de vapor 

forneceu núcleos adicionais instáveis. Isso, por sua vez, levou ao surgimento de mais 

bolhas de cavitação e, consequentemente, a um aumento no dano por cavitação. E 

em um incremento adicional da temperatura, a pressão também subiu acima da 

pressão de vapor líquido para fornecer o amortecimento considerável para as bolhas 

colapsadas e reduzir danos adicionais. 

 

4.2 EFEITO DA ATIVIDADE QUIMICA E CORROSÃO 

 

Como já mencionado, o ambiente marinho compreende uma fusão de gases, 

produtos químicos, partículas orgânicas e inorgânicas, solutos corrosivos, abrasivos, 

etc. dissolvidos ou suspensos no meio líquido. Estas substâncias podem induzir uma 

reação química com os materiais da hélice sob as condições corretas. Foi observado 

que ocorreram reações eletroquímicas e químicas durante os danos da cavitação. Isto 

tem sido atribuído à produção de temperaturas muito altas, variando até milhares de 

graus, nos gases dentro das próprias cavidades. 

Além disso, materiais compreendendo óxido protetor ou filmes passivos 

também podem sofrer corrosão devido à erosão rigorosa das camadas protetoras, 

causando sulcos, poros e cavidades que atuam como locais de corrosão por pite, 

corrosão em fresta e outras reações químicas. A partir das observações feitas sobre 

a corrosão química que ocorre durante o ataque de cavitação, foi estabelecido que os 

materiais podem sofrer corrosão enquanto expostos à cavitação. Conforme relatado 

por Nowotny (NOWOTNY, 1942), para os testes de cavitação conduzidos em água 
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encanada em um túnel de venturi, vários espécimes de latão, bem como várias 

amostras de aço, exibiam uma mancha pronunciada. Ele relatou que, após longas 

exposições à cavitação, filmes espessos de óxido pareciam se formar e se anexar ao 

substrato metálico. Estes filmes foram então vistos para serem subsequentemente 

removidos por erosão por cavitação, o que facilitou ainda mais um efeito químico 

secundário dentro dos micros poros localizados criados pelo ataque mecânico. 

No entanto, o uso de inibidores de corrosão reduz a influência da corrosão 

durante o dano por erosão por cavitação. Testes realizados por Rheingans 

(RHEINGANS, 1950) em aços e vários metais não ferrosos em ácido sulfúrico e ácido 

clorídrico por 2 h mostraram menor efeito do meio corrosivo nas amostras quando 

comparados àqueles cavitados em água destilada. Assim, os inibidores de corrosão 

têm sido testados e usados com frequência crescente como prevenção de danos 

induzidos por corrosão. 

 

4.3 EFEITO DAS PROPRIEDADES LIQUIDAS  

 

Muitos estudos também foram conduzidos para entender o efeito das 

propriedades da água, tais como tensão superficial, viscosidade, compressibilidade 

do líquido, etc. nos danos induzidos pela cavitação. Conforme relatado por Nowotny, 

mantendo outros fatores constantes, espera-se que o dano do material de teste 

aumente com o aumento da tensão superficial. Isto é devido à dinâmica das cavidades 

transientes, onde o incremento nas pressões de colapso provoca um incremento na 

tensão superficial, levando a maiores danos de cavitação. 

Outra propriedade líquida importante é sua viscosidade. Verificou-se que uma 

maior viscosidade do líquido tende a reduzir as pressões nos líquidos, resultando na 

redução dos danos causados pela cavitação. Isso porque a viscosidade no líquido foi 

vista para ajudar a amortecer o colapso da bolha de cavitação. Além disso, os efeitos 

de outras propriedades líquidas, como compressibilidade e densidade, também 

mostraram que o dano por cavitação aumentou com o aumento da densidade e a 

diminuição da compressibilidade (com base na teoria de Rayleigh do colapso da 

bolha). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os objetivos propostos foram alcançados. Através da revisão de literatura, foi 

possível apresentar o processo de cavitação em hélices marítimas de uma forma 

descomplicada tão quanto identificar e prevenir essa condição extremamente grave, 

além de conhecer suas causas e efeitos. 

Pode-se concluir que a cavitação em hélices marítimas causa danos severos e 

muitas vezes irreversível devido a vibração e ruído, sendo assim evitar essa condição 

é de fato muito importante. 

Para o futuro, pretende-se aperfeiçoar os estudos na área da cavitação 

especificamente em hélices marítimas, a fim de aprimorar o processo, aliado a isso 

aplicar novas tecnologias aos estudos buscando constante atualização na área, de 

forma tornar as pesquisas mais eficientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
BRENNEN, Christopher. Bubble dynamics, damage and noise. 1994. 

 

BRUJAN, Emil. Nucleation, in Cavitation in Non-Newtonian Fluids. 2011. 49–62 
p. 

 

CARLTON, John. Cavitation in Marine Propellers and Propulsion. 2. ed. Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 2012.  209–250 p. 

 

CHAHINE, Georges. Bubble interaction a Between and a Free Surface. 1977. 
708–716 p. 

 

DICKERSON, Richard. Equilibria involving liquids and solids, in Chemical 
Principles. 1979. 662–694 p. 

 

EISENBERG, Phillip. Cavitation Damage. 1963. 

 

FITCH, Ernest. Cavitation Wear In Hydraulic Systems, Machinery Lubrication. 
2011. 

 

Disponível em: 

< http://howthingsfly.si.edu/media/marine-propeller>. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

JEAN-PIERRE, Franc. Fundamentals of cavitation. Gernoble Sciences. 2003. 

 

KERWIN, Justin. Marine Propellers. 1986. 367–403 p. 

 

KUIPER, Gerard. Physics of cavitation: Gas Content, in Cavitation in ship 
propulsion. 2010. 29–35 p. 

http://howthingsfly.si.edu/media/marine-propeller


47 
 

 

KURZ, Thomas. Bubble dynamics, shock waves and sonoluminescence.1999. 
269-294 p. 

 

NOWOTNY, Hans. Werkstoffzerstörung durch Kavitation: Untersuchungen am 

Schwinggerät. 1942. 

 

RHEINGANS, Bastian. Accelerated cavitation research. 1950. 705-719 p. 

 

SAMSON, Samson. Cavitation in Control Valves. 2003. 1-62 p. 

 

STACHOWIAK, Gwidon. Engineering Tribology. Butterworth-Heinemann. 2001. 

 

VYAS, Brijesh; HANSSON, Inge. The cavitation erosion-corrosion of stainless 
steel. 1990. 761–770 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 INTRODUÇÃO

