
Resumo 

O presente trabalho está dividido em três partes, devidamente assinaladas no texto, a que se 

associaram três anexos.  

Na 1ª PARTE – constituída por cinco capítulos – procurou-se apresentar uma síntese dos 

conhecimentos existentes sobre o fenómeno da cavitação, incidindo particularmente sobre alguns 

aspectos do fenómeno julgados de maior interesse para os estudos experimentais que se pretendia 

realizar. Assim, na primeira PARTE são apresentados assuntos, de base, de que se destacam os 

relacionados:  

- com os conceitos:  

- de cavitação;  

- de núcleo de cavitação;  

- de parâmetro de cavitação e de parâmetro crítico de cavitação;  

- com a dinâmica das bolhas de cavitação; e, finalmente,  

- com a influência do teor em ar do Iíquido no fenômeno da cavitação.  

A 2ª PARTE do trabalho - constituída por seis capítulos - é dedicada à investigação experimental do 

fenômeno da cavitação. Na selecção dos assuntos a abordar, no âmbito deste tema, seguiu-se um 

critério semelhante ao utiIizado na primeira parte do trabalho pelo que serão considerados alguns 

aspectos desta matéria mais directamente relacionados com os estudos experimentais que se 

pretendia realizar. Assim, na segunda PARTE são apresentadas considerações de carácter geral 

relacionadas, designadamente:  

- com as instalações destinadas à investigação laboratorial do fenômeno da cavitação;  

- com o problema da detecção do fenômeno;  

- com os métodos de observação directa da cavitação; e  

- com a medição da concentração de ar presente no Iíquido utilizado na investigação experimental do 

fenômeno da cavitação. A 3ª PARTE do trabalho - constituída por cinco capítulos - é dedicada, 

fundamentalmente, aos estudos experimentais realizados, que foram subdivididos em dois blocos 

com objectivos distintos, embora complementares.  

No primeiro bloco - com a designação genérica de ESTUDOS PRELIMINARES - reúne-se um 

conjunto de elementos de base, considerados essenciais para o desenvolvimento dos estudos de 

cavitação subsequentes.  

Dos estudos e ensaios realizados para esse efeito, abrangendo três fases consecutivas, destacam-

se:  



- a realização de diversos ensaios prévios destinados a efectuar um levantamento das possibilidades 

oferecidas pelo túnel hidrodinâmico do Laboratório de Hidraúlica da FEUP, à data em que se 

iniciaram os estudos desenvolvidos no âmbito do presente trabalho;  

- a preparação e a calibração do equipamento necessário para a medição dos principais parâmetros 

de interesse para o estudo do fenómeno da cavitação;  

- a análise das condições típicas de funcionamento da instalação, em presença dos dispositivos 

utilizados para assegurar a produção do fenómeno da cavitação na respectiva secção de ensaio;  

- a avaliação do comportamento do parâmetro concentração em ar dissolvido na água utilizada no 

circuito de ensaio, sob diferentes condições de funcionamento da instalação; e  

- o estudo dos processos mais adequados para obter os registos fotográficos individuais da região 

cavitante.  

O segundo bloco de estudos é dedicado ao desenvolvimento de técnicas experimentais adequadas 

ao estudo dos escoamentos cavitantes apoiando-se, sobretudo, na utilização de métodos que 

envolvem o exame da ocorrência de fenómenos de ruído e vibrações associados ao processo da 

cavitação. Os estudos e ensaios realizados com este objectivo, cujo desenvolvimento se processou 

também em três fases consecutivas, incidiram, nomeadamente:  

- na criação e aperfeiçoamento de técnicas, acústicas ou vibratórias, adequadas ao estudo 

experimental dos escoamentos cavitantes;  

- na investigação das possibilidades oferecidas pela utilização dessas técnicas:  

- como método de detecção da cavitação visando, quer a definição do limiar do aparecimento (ou do 

desaparecimento) do fenómeno, quer uma caracterização dos diversos graus de desenvolvimento 

atingidos peIa região cavitante; e/ou  

- como processo de aceder à localização da fonte de ruído; e  

- no estabelecimento de comparações entre as potencialidades das referidas técnicas e das de outros 

processos susceptíveis de serem utilizados para atingir os mesmos objectivos.  

A finalizar a terceira parte do trabalho apresentam-se algumas considerações:  

- em relação aos estudos realizados; e  

- em relação ao prosseguimento dos estudos.  

Os ANEXOS ao trabalho são dedicados a assuntos relacionados com os temas abordados, mas que 

se julgou vantajoso não incluir no texto principal pelo facto de incidirem sobre aspectos que se 

afastam dos objectivos dos estudos experimentais realizados ou por abrangerem domínios que, pela 

sua especificidade, se entendeu justificarem uma apresentação separada. Assim:  

- No ANEXO I, depois de uma breve referência a alguns dos aspectos mais relevantes relacionados 

com a erosão provocada pela cavitação, são apresentadas algumas considerações complementares 

sobre as instalações que têm sido utilizadas para a investigação laboratorial no domínio da cavitação, 



incidindo, em grande parte, sobre os dispositivos de ensaio empregados, em particular, para o 

desenvolvimento de investigação aplicada no âmbito da erosão de cavitação;  

- No ANEXO II referem-se os métodos que têm sido utilizados para a medição da concentração de ar 

presente num líquido, tentando precisar os aspectos positivos e as limitações que lhes estão 

associados; e, finalmente,  

- No ANEXO III, a par de algumas considerações adicionais de carácter geral sobre os principais 

elementos que normalmente integram um sistema básico de medição de fenómenos de ruído e 

vibrações, apresentam-se algumas notas complementares relacionadas com as diferentes unidades 

que constituem o equipamento seleccionado para o desenvolvimento do presente trabalho.  


