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Resumo 

 

O fenômeno da cavitação representa um grande problema nas instalações hidráulicas. 

Ao projetar uma instalação, após selecionar a bomba, devemos sempre verificar se existe 

a possibilidade de cavitação da bomba. Este fenômeno é importante cientificamente, 

tecnicamente e economicamente. Cientificamente, pois simultaneamente ao escoamento 

de um fluido no estado líquido ocorre a formação de bolhas de vapor. Tecnicamente, 

quando há cavitação, os parâmetros hidrodinâmicos do escoamento, bem como da bomba, 

são fortemente alterados na direção termodinâmica de maior produção de 

irreversibilidades. Economicamente, é custoso, pois a cavitação provoca a perda da 

eficiência termodinâmica dos processos. 

A danificação do material em uma bomba geralmente ocorre no rotor, podendo 

também ocorrer nos corpos das bombas ou difusores. O limite admissível para a cavitação 

em bomba depende de diversos fatores, como condições operacionais, líquido bombeado, 

material do rotor e de outras peças internas, tempo durante o qual a bomba é operada em 

cavitação, entre outros. 

O escopo deste trabalho é revisar os conceitos teóricos sobre cavitação, e apresentar 

um estudo experimental acerca do fenômeno de cavitação e do desgaste superficial 

realizado em aço carbono 1020. Foi utilizada uma bancada de ensaios para a realização 

deste estudo. Este estudo possibilita o desenvolvimento de projetos hidráulicos mais 

eficientes. 

 

Palavras-Chave: Cavitação, NPSH, Bombas Centrífugas, Erosão por Cavitação, 

Resistência de Materiais. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The cavitation phenomenon represents a major problem in hydraulic installations. 

When designing an installation, after selecting the pump, we should always check 

whether there is a possibility of cavitation of the pump. This phenomenon is important 

scientifically, technically and economically. Scientifically, because simultaneously to the 

flow of a fluid in the liquid state occurs the formation of vapor bubbles. Technically, 

when there is cavitation, the hydrodynamic parameters of the flow, as well as the pump, 

are strongly altered in the thermodynamic direction of greater production of 

irreversibilities. Economically, it is costly, since cavitation causes the loss of 

thermodynamic efficiency of the processes. 

Damage to the material in a pump usually occurs on the rotor, and can also occur on 

the pump bodies or diffusers. The permissible limit for pump cavitation depends on 

several factors, such as operating conditions, pumped liquid, rotor material and other 

internal parts, time during which the pump is operated in cavitation, among others. 

The scope of this work is to review the theoretical concepts about cavitation and to 

present an experimental study about the phenomenon of cavitation and surface wear 

performed in 1020 carbon steel. A bench of tests was used to carry out this study. This 

study enables the development of more efficient hydraulic projects. 

 

Keywords: Cavitation, NPSH, Centrifugal Pumps, Cavitation Erosion, Resistance of 

Materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

 

Em diversos segmentos da indústria o escoamento de fluidos é parte fundamental do 

processo de produção. De estações de tratamento de água a petroquímicas, diversas 

unidades industriais contam com máquinas hidráulicas representando grande parte de 

seus equipamentos. Fluidos com diferentes propriedades como viscosidade, acidez, 

densidade, entre outras, assim como características da instalação e do processo 

demandam a escolha adequada de válvulas, bombas e turbinas para minimizar o número 

de falhas durante a operação. Dentre os principais problemas relacionados ao escoamento 

de fluidos que podem causar gastos elevados está a cavitação em bombas. 

A cavitação ocorre quando a pressão de escoamento de um fluido atinge um valor 

inferior à pressão de vapor, causando sua vaporização, ou seja, a formação e posterior 

colapso de bolhas de vapor. A implosão dessas bolhas tem consequências em máquinas 

hidráulicas como vibração, ruído, diminuição do rendimento e erosão no rotor.  

A erosão por cavitação tem efeito altamente nocivo em componentes durante a 

operação, como, por exemplo, partes metálicas de bombas hidráulicas, válvulas e pás de 

turbinas hidráulicas, causando elevados custos diretamente relacionados à manutenção 

corretiva e também devido às perdas por interrupção no processo. 

Segundo Santos (2008) a cavitação é a vaporização do fluido que acontece quando a 

pressão de um escoamento diminui, por qualquer motivo, e alcança a pressão de vapor, 

correspondente a sua temperatura. Para Macintyre (2008), os efeitos da cavitação são 

visíveis, mensuráveis e até audíveis, parecendo o crepitar de lenha seca ao fogo ou um 

martelamento com frequência elevada. 

Novas tecnologias e procedimentos têm sido explorados com a finalidade de definir 

materiais e revestimentos que permitam atingir maior tempo de vida útil dos 

equipamentos sujeitos ao fenômeno, aumentando os intervalos entre as paradas periódicas 

para manutenção e reposição. Pode-se destacar os aços inoxidáveis austeníticos como 

materiais com elevada resistência à cavitação, seu desempenho está relacionado com suas 

propriedade mecânicas e com sua resistência à corrosão. 

 

 

 



2. Cavitação 

 

A palavra cavitação tem sua origem no latim cavus (cavidades), significa a formação 

de bolha e vapor em um líquido. A cavitação é a mudança de estado físico de um líquido 

para vapor, devido às alterações na pressão, ou seja, a redução da pressão em um sistema 

até que o líquido iguale-se a sua pressão de vapor equivalente a temperatura 

correspondente. 

A cavitação é um fenômeno que pode ocorrer no funcionamento das bombas quando 

o líquido se vaporiza ao chegar ao rotor, formando bolhas que serão novamente 

transformadas em líquido ao atingirem as regiões de maior pressão. Isto provoca na 

bomba vibrações, ruídos, alterações das curvas características e especialmente danos 

físicos ao rotor. 

Segundo Falvey (1990), existem dois tipos de cavitação: a vaporosa e a gasosa. 

Cannizzaro e Pezzinga (2005) definem que a cavitação gasosa ocorre quando a pressão 

cai abaixo da pressão de saturação, porém mantêm-se acima da pressão de vapor, sendo 

caracterizado pela presença de um grande número de núcleos gasosos. No entanto, 

quando a pressão cai rapidamente e abaixo da pressão de vapor do líquido, uma liberação 

significativa de gás pode ocorrer com um crescimento repentino de núcleos vaporosos. 

Nesse caso, ocorre a cavitação vaporosa. Segundo Wylie (1992), ambos os tipos de 

cavitação podem ocorrer durante um transiente de baixa pressão. Para o melhor 

entendimento dessa classificação é importante analisar o processo de ebulição da água.  

 

Figuras 1: Diagrama de fases da água Fonte: Adaptado BRENNEN (1995).  

 



A figura 1 apresenta o diagrama com as fases da água e suas tendências à 

solidificação, ebulição e cavitação. No diagrama pode-se notar que com o aumento da 

pressão e maior temperatura a tendência é a ebulição, porém para uma mesma 

temperatura, baixando-se a pressão a tendência será à cavitação. Segundo Nosov, Gómez-

Mancilla e MedaCampana (2011) o aquecimento da água devido à cavitação é um 

processo bastante lento, a geração de calor dentro da região de cavitação é praticamente 

inexistente. 

Segundo Macintyre (1997), ainda não existe uma definição única para o mecanismo 

da erosão por cavitação. Alguns autores relatam que a percussão das ondas à frequência 

de vários milhões de ciclos por segundo durante o colapso das bolhas atinge as superfícies 

provocando a erosão. Outros relatam que as alterações periódicas das pressões durante a 

implosão dessas bolhas, produzindo micro jatos do fluido, contribuem para alterações da 

estrutura dos cristais dos materiais, podendo acarretar a remoção do material das 

superfícies próximas.  

O fenômeno da cavitação ocorre quando um líquido, a certa temperatura, escoa por 

uma região de baixa pressão, podendo assim atingir sua pressão de vapor. Formam-se 

bolhas de vapor, ou cavidades, que provocam uma diminuição da massa específica do 

líquido. Essas bolhas são arrastadas pelo escoamento até atingirem regiões de maior 

pressão, onde acontece o seu colapso devido à condensação, mudança de fase da 

substância em estado de vapor para a fase líquida. A Figura 2 apresenta as etapas de 

formação da cavitação em escoamento por um estrangulamento (Venturi). 

  

 

 Figura 2: Etapas de formação da cavitação por um estrangulamento.  Fonte: Adaptado 

MARCHEGIANI (2006). 

 



Então, quando a pressão atuante no líquido torna-se maior que a pressão interna 

existente na bolha de vapor, as dimensões da bolha reduzirão bruscamente em decorrência 

da mudança de fase. Essa brusca variação de pressão provoca o colapso das bolhas por 

um processo de implosão extremamente rápido. A Figura 3 apresenta o comportamento 

físico das bolhas.  

  

Figura 3: Comportamento das pressões no desenvolvimento das bolhas de ar em 

condições de cavitação Fonte: DEMEC/UFPR (S/D).  

 

Porém, nem todas as bolhas de vapor oriundas deste processo conseguem energia 

suficiente para voltar ao estado líquido, seguindo o escoamento pelo sistema após a 

condensação. Segundo Sulzer (2010), as bolhas de vapor são arrastadas no fluxo. Embora 

para um observador as bolhas pareçam estacionárias nesta zona de formação, a implosão 

abrupta dessas bolhas ocorrerá em regiões de pressões maiores que as de sua origem. 

Eventuais danos devido à cavitação ocorrerão nessas regiões expostas ao colapso, 

causando assim erosão por cavitação, ruídos e vibrações. 

 

2.1.  Verificação pelo NPSH 

 

Um método mais seguro para verificarmos se a bomba irá cavitar ou não é pela 

grandeza denominada “NPSH”. O NPSH vem do termo em inglês Net PositiveSuction 

Head e representa a diferença entre a pressão estática absoluta e a tensão de vapor do 

líquido (normalmente expressa em metros). O cálculo do NPSH é baseado nos seguintes 

parâmetros: 

 

ht = altura geométrica de entrada; 

hA = diferença de altura entre o plano de referência e a ponta do bordo de ataque da 

alheta; 



Hrt = perdas de caudal na tubagem de entrada; 

Vo2/2g= quebra de pressão causada pela velocidade de entrada; 

Δh = quebra de pressão local no bordo de ataque da alheta; 

Pb = pressão ambiente ao nível do líquido; 

Pmin= pressão estática mínima na bomba; 

Pv = pressão do vapor do líquido à temperatura dominante. 

As alturas de pressão são apresentadas na figura 4. 

  

 

Figura 4: Dimensões e pressões de referência para o cálculo do NPSH. Fonte: Manual 

de Engenharia – Sistemas de Pressurização.  

 

Para evitar a cavitação, a pressão estática mínima na bomba (Pmin) tem de ser maior 

do que a pressão do vapor do líquido, ou Pmin > Pv. 

Tal método determina que o ponto de vista do projetista seja a seção final da tubulação 

de sucção e o ponto de vista do fabricante seja a seção inicial da bomba fabricada. Assim, 

temos dois valores para tal grandeza: 

NPSHr:  é resultante do projeto da bomba, e é controlado apenas pelo fabricante. O 

fabricante da bomba deverá saber informar o NPSH requerido por suas bombas operando 

em determinadas condições. 

NPSHd:  é influenciado por quatro variáveis resultantes do sistema no qual a bomba 

irá operar. Estas quatro variáveis estão sob controle dos engenheiros da planta, e, portanto 

devem ser calculadas. 

Para o aumento da eficiência do sistema, a pressão necessária no interior da bomba 

em relação ao nível da captação requer valores cada vez menores. Fabricantes apresentam 



nas curvas de desempenho de suas bombas os valores requeridos para cada condição de 

operação. Na teoria, se o NPSHd ≥ NPSHr, não haverá cavitação. 

Normalmente as curvas características de uma bomba incluem a curva de NPSHr em 

função da vazão. Quanto maior for à vazão, maior será o NPSHr, pois todos os problemas 

agravantes que ocorrem entre suas seções serão pelo dados pelo aumento da vazão, como 

podemos observar na figura a seguir. 

                   

Figura 5: Curva NPSHr = f(Q) . Fonte: Bombas & Instalações Hidráulicas (2007). 

 

Essa curva é uma característica própria da bomba e pode ser obtida 

experimentalmente, nas bancadas de testes dos fabricantes, segunda a norma 

NBR/ISO9906, e demais testes relacionados à cavitação segundo a norma 

ABNT/NB1032. No teste para obtenção do NPSHr, é utilizado como critério a queda de 

3% na altura manométrica para determinada vazão.  

A figura 6 é um exemplo de curvas características de uma bomba, fornecido pelo 

fabricante. Podemos observar nas curvas suas características de desempenho, 

rendimentos, potencia de acionamento requerida e as curvas de NPSHr, avaliadas pelo 

fabricante conforme as normas da ABNT/ISO9906. 



                    

Figura 6: Curvas características da bomba Schneider BC23R, 1,25in, com quatro 

diâmetros de rotores, cada acoplado a motores de potencia de acionamento diferentes, 

todos a 3600 rotações por minuto (Dois polos). Fonte: Catálogo técnico do fabricante 

Bombas Schneider. 

 

2.2. Fenômenos da Cavitação 

 

A evolução do fenômeno de cavitação pode ser representada pela Figura 7, a qual 

apresenta a sequência dos eventos. 



  

Figura 7: Fases da evolução do fenômeno de cavitação. Fonte: Adaptado MISQUIATI 

(2005). 

 

Primeira fase representa o início da formação de bolhas, nesta fase dá-se o início da 

formação de bolhas, porém a frequência sonora ainda não é audível (cavitação incipiente). 

Segunda fase representa o desenvolvimento de ruído, no qual há aumento das 

frequências sonoras e de implosão das bolhas possibilitando a audição de sons 

característicos. 

Terceira fase é representada pelo início de erosão, nesta fase inicia-se a erosão das 

partes componentes da bomba exposta às tensões provocadas pelo contato com as bolhas 

de cavitação. A erosão depende da resistência do material. 

Quarta fase é caracterizada pelo início da redução de carga (NPSH), se a energia 

disponível na sucção for menor que o valor deste ponto, a carga da bomba começará a 

cair, proporcionando um aumento das taxas de erosão e ruído. 

Quinta fase indica 3% da redução da carga (NPSH3%), neste ponto acontece a 

definição do NPSH requerido. 

Sexta fase representa a cavitação plena, é nesta fase em que ocorre uma queda brusca 

da energia fornecida pela bomba. 

 

 



3. Máquinas Hidráulicas 

 

São denominadas Máquinas Hidráulicas as máquinas que operam em fluidos 

incompressíveis em escoamento modificando sua energia. Esses equipamentos são 

classificados de acordo com sua ação, podendo ser motrizes, operatrizes ou mistas. 

Máquinas Hidráulicas Motrizes transformam energia hidráulica em trabalho 

mecânico transformando a energia do fluido e a transferindo para o exterior. O principal 

exemplo deste tipo de máquina hidráulica são as turbinas, as quais podem ser 

mencionadas como mais conhecidas dos tipos Pelton, Francis e Kaplan. 

Por sua vez, as Máquinas Hidráulicas Operatrizes transferem ao fluido em 

escoamento energia externa, transformando a energia mecânica retirada de uma fonte 

como, por exemplo, um motor elétrico, em energia hidráulica na forma de velocidade e 

pressão. Dentre este tipo de equipamento estão as bombas hidráulicas, que são o foco 

deste estudo. 

As Máquinas Hidráulica Mistas não transformam o tipo de energia que recebem, 

apenas o modificam, recebendo e transferindo energia hidráulica ao fluido. Como 

exemplo deste tipo de máquina temos os ejetores e carneiros hidráulicos. 

 

3.1.  Bombas Hidráulicas 

 

Bombas Hidráulicas são máquinas operatrizes que fornecem energia ao fluido para 

transportá-lo, recebendo energia mecânica e a transformando em energia hidráulica. De 

acordo com a movimentação do fluido podem ser classificadas como Turbo Bombas, 

Hidrodinâmicas ou Rotodinâmicas e Volumétricas ou de Deslocamento Positivo. 

As máquinas onde a movimentação do fluido acontece devido a forças que se 

desenvolvem como consequência da rotação de um rotor são chamadas Turbo-Bombas, 

Hidrodinâmicas ou Rotodinâmicas. 

As bombas Volumétricas ou de Deslocamento Positivo proporcionam a 

movimentação do líquido através da movimentação de um dispositivo mecânico, que 

induz o fluido a um movimento na direção do deslocamento do dispositivo, em 

quantidades intermitentes, de acordo com a capacidade de armazenamento da bomba, 

enchendo-o e esvaziando-o sucessivamente, provocando o deslocamento do fluido. 



Como exemplos, podemos citar dentre as bombas rotodinâmicas as bombas 

centrífugas e de bombas volumétricas as alternativas. 

 

3.2.Bombas Centrífugas 

 

Bombas Centrífugas são bombas hidráulicas que movimentam o fluido no sentido do 

centro para a periferia de seu conjunto girante, através de impulsores e palhetas que giram 

no interior de sua carcaça estanque, seu princípio de funcionamento é a força centrífuga. 

Podem ser classificadas em relação à direção do escoamento do fluido no interior da 

bomba, à estrutura do rotor e ao número de rotores. 

 

 

3.2.1. Classificação de Bombas Hidráulicas 

 

As Bombas Hidráulicas podem receber a classificação de radial, diagonal ou axial, 

dependendo da direção do escoamento em seu interior. 

Quando o movimento do fluido acontece na direção normal ao eixo da bomba são 

chamadas de radiais ou centrífugas puras (Figura 8), são usualmente utilizadas em 

pequenas e médias descargas e para variadas alturas manométricas, seu rendimento, 

quando empregada para grandes vazões e pequenas alturas, tende a cair e nestas condições 

costumam ser consideradas de grandes dimensões. 

 

 

Figura 8: Bomba Centrífuga radial em corte longitudinal 



 

A classificação como diagonal ou de fluxo misto (Figura 8) acontece quando o 

movimento do fluido ocorre em uma direção inclinada em relação ao eixo da bomba, 

neste caso são geralmente empregadas para grandes vazões e alturas pequenas e médias, 

sua estrutura é de fabricação frequentemente complexa. 

 

 

Figura 9: Rotor de uma bomba centrífuga de fluxo misto 

 

No caso do escoamento de forma paralela ao eixo, são classificadas como axiais ou 

helicoidais (Figura 9), no geral são recomendadas para grandes vazões e médias alturas. 

 

 

Figura 10: Bomba Centrífuga de fluxo axial 

A classificação pode ser feita quanto à estrutura do rotor, que pode ser aberto, fechado 

ou semi-aberto e semi-fechado (Figura 10). Rotores abertos, em geral são usados para 



bombeamentos de águas residuárias ou bruta de má qualidade, os fechados no caso de 

água tratada ou potável e os tipos semi-aberto ou semi-fechado para recalques de água 

bruta sedimentada. 

 

 

Figura 11: Tipos de rotores 

O número de rotores de uma Bomba Centrífuga torna a classificação dividida entre 

estágio único ou múltiplos estágios. Para múltiplos estágios, recurso que reduz suas 

dimensões e melhora seu rendimento, são utilizadas para médias e grandes alturas 

manométricas, trabalham com elevadas pressões de acordo com a quantidade de 

estágios da bomba. 

 

4. Módulo para Ensaios de Resistência à Cavitação 

 

Com a finalidade de estudar e melhor compreender o fenômeno da 

cavitação e as variáveis envolvidas, foi desenvolvido um módulo de ensaio que 

induz a cavitação conforme a figura 12, que apresenta os itens: 

 



 

Figura 12: Esquema de funcionamento do módulo para ensaios  

 

1) Tanque de descarga; 

2) Tanque de sucção;  

3) Resistência elétrica;  

4) Bomba centrífuga;  

5) Válvula de controle de fluxo;  

6) Tubo Venturi. 

 

O trabalho realizado no módulo teve o objetivo de promover a cavitação 

na linha de recalque utilizando o tubo Venturi e uma resistência elétrica para 

aquecer a água e fazer com que o fluido chegasse a sua temperatura de 

vaporização, para então ser possível analisar o desgaste de um material exposto 

essa condição. 

O ensaio no módulo foi feito com o corpo de prova (Figura 13) com as 

seguintes características: 

 

 

Figura 13: Corpo de prova 



Largura = 35 mm; 

Comprimento = 53 mm; 

Espessura = 1,5 mm; 

Massa = 24,5052 g; 

Aço Carbono 1020 

 

Características de operação: 

 By-pass (passagem secundária) semi-aberto; 

 Temperatura da água à 40 °C; 

 Com a regulagem do By-pass (passagem secundária) a altura 

manométrica, no tubo em U, de entrada do Venturi deve ficar à -

945 m e na garganta deve ficar à +900 m; 

 

Ao término da operação foi limpo o corpo de prova e medido a massa. 

Massa do corpo de prova = 21,1105 g; 

 

Certamente houve uma perda de massa considerável, é certo dizer que teve 

um desgaste por corrosão pelo tempo exposto a água, mas na Figura 14 mostra 

um dos pontos do corpo de prova com desgaste com uma área circular sem sinal 

de corrosão, a imagem mostra uma erosão causada pela bolha de vapor.  

O resultado obtido com esta análise feita, somente pela massa perdida e 

uma micrografia, demonstra que o módulo de ensaio de cavitação é eficaz e 

certamente de fácil manuseio na troca do corpo de prova. 

 



 

Figura 14: Corpo de prova visto pelo microscópio da Unisanta, com zoom de 

50x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusões  

 

Conforme recomendações provenientes do trabalho realizado no módulo de 

ensaios, serão realizadas melhorias no dispositivo para aprimorar seus resultados. 

Será avaliada a possibilidade de implementação de sugestões e lições aprendidas no 

estudo, como a instalação de um medidor de vibração no Tubo Venturi e no tubo de 

acrílico para quantificar melhor a cavitação e a instalação de um termopar fixo na 

linha de recalque antes do Tubo Venturi, para medição da temperatura do fluido.  
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