
Resumo 

Na sua acepção geral o têrmo cavitação designa a formação de cavidades no seio duma massa 

líquida. Neste fenómeno geral estariam incluídos inúmeros casos particulares em que êle se 

manifesta em circunstâncias muito diferentes, apesar da sua origem comum. Mas é no sentido restrito 

que êle se emprega para designar a formação de cavidades nos líquidos às temperaturas normais. É 

neste sentido que se acha consagrado na linguagem técnica, especialmente. A limitação da 

temperatura do líquido é convencional e não tem na realidade um carácter absoluto. Casos há na 

prática em que se designa também pelo mesmo têrmo o fenómeno em líquidos a temperaturas mais 

elevadas. Mas êstes casos são pouco numerosos e a importância que êles revestem na realidade é 

em geral limitada.  

Embora o fenómeno da cavitação fôsse conhecido há muito, pois que já Euler no seu tratado sôbre as 

máquinas hidráulicas lhe fazia referência, só em data relativamente recente, - fim do século passado - 

é que os progressos da técnica focaram sôbre êle a atenção. Depois, estudos teóricos e 

experimentais, foram dedicados à explicação do fenómeno encarado sob todos os pontos de vista. 

Dentre as primeiras observações devem ser citadas as do engenheiro francês A. Normand, que já no 

fim do século XIX chamou a atenção para a formação de cavidades no funcionamento das hélices 

marítimas, e na sua Memória à Academia das Ciências precisou as condições em que o fenómeno se 

manifestava. Sensivelmente na mesma época, Froude e Parsons tinham observado o mesmo 

fenómeno em idênticas condições. Parece ter sido em Inglaterra que o têrmo "cavitação" começou a 

ser empregado a propósito das observações feitas nas experiências do contra-torpedeiro "Daring". 

Verificou-se que para velocidades superiores a um determinado valor se dava um aumento rápido do 

escorregamento da hélice ao mesmo tempo que o rendimento baixava consideràvelmente. Além 

disso o fenómeno era acompanhado pelo aparecimento de corrosões em grande escala, com um 

aspecto que as diferenciava nitidamente das que eram provocadas pelas acções químicas ou 

galvânicas devidas à água do mar.  

Em instalações terrestres, também no fim do século passado foram observados na central de Jaice 

na Bósnia, fenómenos de corrosão extraordinàriamente semelhantes e em tal grau de intensidade 

que obrigavam à substituição das rodas em períodos de poucas semanas.  

No entanto uma das características essenciais da cavitação, a formação das bolhas de vapor não 

tinha sido notada. Por outro lado, em virtude de terem surgido condições derivadas do aumento das 

velocidades de rotação e do emprêgo nas turbo-máquinas hidráulicas de pás com perfis idênticos aos 

das asas empregadas em aviação, intervieram causas diferentes e mais complexas do que as 

assinaladas pelos engenheiros citados, ao mesmo tempo que as suas consequências se tornavam 

particularmente graves.  

Os estudos e experiências de que foi objecto o fenómeno da cavitação desde o comêço dêste século, 

permitiram esclarecer as suas causas e o seu mecanismo e estabelecer as soluções mais próprias 

para evitar ou atenuar as suas graves consequências.  



Dentre os investigadores cujos trabalhos são fundamentais no estudo da cavitação, devem ser 

citados entre outros, Föttinger, Ackeret, Thoma, Tenot, Roger e Moody.  

Apesar da importância que tem actualmente a noção de cavitação, ela é apenas abordada na maior 

parte dos livros de física e mesmo nas obras da especialidade não é tratada com o desenvolvimento 

que seria para desejar. E embora a cavitação pudesse ser provocada experimentalmente com relativa 

facilidade, não lhe tinha sido dedicada a atenção que só mais tarde os técnicos foram forçados a 

prestar-Ihe quando os seus efeitos se manifestaram duma forma cada vez mais acentuada. Apesar 

de todos os trabalhos realizados, o fenómeno da cavitação ainda hoje está longe de ser explicado 

duma forma completa e satisfatória. Diversas teorias têm sido apresentadas para a interpretação dos 

resultados de experiências, por vezes contraditórios. Mas se o conhecimento completo do fenómeno 

em tôdas as suas fases ainda não foi atingido, e é duvidoso que o seja tão cedo, devemos 

reconhecer que se tem feito importantes progressos no estudo das disposições que permitem evitar o 

seu aparecimento.  


