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Resumo - O problema de cavitação nas estruturas hidráulicas é particularmente importante e, em 

especial, as áreas superficiais devem ser resistentes. Ainda que um bom projeto possa reduzir a 

severidade da cavitação, freqüentemente o risco da erosão é aceito e os danos minimizados com o 

emprego de materiais resistentes. A escolha do material adequado é feita, normalmente, levando-se 

em conta os ensaios realizados nas mesmas condições por algum material padrão, ou seja, aquele 

em que a resistência à cavitação é conhecida. Diversos equipamentos têm sido utilizados para 

investigar-se a resistência dos materiais à cavitação. O equipamento tipo jato cavitante utiliza um 

bocal especialmente projetado para produzir a cavitação e tem a vantagem de simular o efeito 

combinado do escoamento de alta velocidade e da cavitação, que podem se apresentar nas estruturas 

hidráulicas. Para maior eficiência do jato cavitante é necessária uma combinação da geometria do 

bocal, diâmetro do orifício e pressão disponível. O aumento da eficiência erosiva da cavitação 

aumenta com a velocidade do jato e com a pressão, o que requer um estudo sistemático de 

diferentes tipos de bocais e orifícios. 

 
 
Abstract - Cavitation in hydraulic structures is particularly important and especially the superficial 

areas must be resistant. Even though a good project may reduce the severity of the cavitation 

effects, frequently, the risk of erosion is accepted and minimized using resistant materials. Usually 

the choice of proper material is done taking into account tests made within the same conditions in a 

pattern sample, a sample with a known cavitation resistance. Several equipments have been used to 

test materials under cavitation effects. The jet cavitating apparatus uses a nozzle specially designed 

to produce cavitation, and has the advantage of combining high velocity flows and cavitation effects 

presented in hydraulic structures. To improve efficiency of cavitating jet, it is necessary to combine 

the nozzle geometry, the orifice diameter and the available pressure. The erosion cavitating rate 

increases with the increase of jet velocity and pressure. It is required a systematic study of different 

nozzles and orifices diameters. 
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INTRODUÇÃO 

Para operações de limpeza de superfícies, como a remoção de corrosão das superfícies, 

pinturas e outras películas protetoras, têm sido usados jatos de água com altas velocidades. Tais 

jatos oferecem um processo de limpeza relativamente econômico e não poluente que pode ser 

utilizado tanto em ar como em água. Porém, devido às limitações práticas no que diz respeito às 

pressões e vazões disponíveis, outras maneiras tem sido desenvolvidas para melhorar a eficiência de 

limpeza dos jatos d’água em relação aos métodos mecânicos. Um notável avanço é obtido quando 

se produz o jato cavitante. O equipamento tipo jato cavitante utiliza um bocal especialmente 

projetado para produzir a cavitação assim que o jato deixa o orifício do bocal, e tem a vantagem de 

simular o efeito combinado do escoamento em alta velocidade e da cavitação, que podem se 

apresentar nas estruturas hidráulicas. 

O problema de cavitação nas estruturas hidráulicas é particularmente importante e, em 

especial, as áreas superficiais devem ser resistentes. Em muitos casos o dano é tão grande que reduz 

a vida útil da obra e também obriga a largos períodos de interrupção de funcionamento. Quando 

aparece o dano na estrutura provocado pela cavitação, a área danificada se transforma numa nova 

fonte de cavitação, criando outra danificada a jusante. A área danificada resulta ser maior que a 

própria irregularidade que a causou, continuando o processo e produzindo danos de maior tamanho. 

No caso de aparecimento de uma grande área, o mecanismo que a provoca é, sem dúvida, a erosão 

de um jato de água a alta velocidade. A cavitação pode ser induzida, também, devido às 

irregularidades superficiais, em uma estrutura sujeita a altas quedas e velocidades. 

Preferencialmente, o fenômeno da cavitação deve ser eliminado na fase de projeto das 

estruturas hidráulicas. Porém, na prática, esse objetivo pode ser impossível ou muito dispendioso 

para se atingi-lo. Assim, métodos para avaliação de amostras, com desempenho e durabilidade 

compatíveis com os locais onde pode surgir o fenômeno da cavitação se fazem necessários. 

Todavia, não há uma normalização do equipamento de ensaio para a cavitação e quando se quer 

conhecer a resistência dos concretos especiais para uso nas estruturas hidráulicas, somente existem 

dados para alguns casos específicos.  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é determinar a influência dos bocais na eficiência dos equipamentos 

tipo jato cavitante. Estes equipamentos podem ser utilizados para determinar a resistência de 
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diferentes materiais, inclusive amostras de concretos, em face da ação da cavitação, auxiliando os 

projetistas das estruturas hidráulicas. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Vários equipamentos têm sido utilizados para investigar-se a resistência dos materiais 

submetidos ao efeito erosivo da cavitação, como constatou Lichtarowicz (1979). Em um desses 

equipamentos, uma amostra é submetida a vibrações em altas freqüências (20kHz) em um fluido 

apropriado. A cavitação ocorre na superfície dessa amostra como resultado das altas acelerações 

produzidas. Neste teste, o número de cavitação (σ) não pode ser definido, uma vez que a velocidade 

não é envolvida. Provê-se, assim, um método simples e econômico para classificar os materiais. 

Ocorre que esse método resulta difícil de correlacioná-lo com as situações de escoamento 

usualmente encontradas na prática. Em outros métodos, a cavitação é produzida em uma região de 

baixa pressão de um Venturi, ou atrás de singularidades de formas não hidrodinâmicas em túneis. 

Nestes métodos, tanto as velocidades como as pressões atuantes podem ser variadas 

independentemente, de tal forma que o número de cavitação pode ser controlado. Para estes casos, 

as condições de testes são mais próximas das condições que ocorrem na prática. As velocidades de 

escoamento não são muito altas, variando de 40 a 50m/s, de acordo com Lichtarowicz (1979). Em 

consequência, os tempos de ensaios são longos e o equipamento possui medidas de grandes 

magnitudes.   

Houlston e Vickers (1978) estabeleceram a eficiência entre a utilização da cavitação para 

limpeza de superfícies em relação à limpeza convencional com jato d’água. O equipamento 

utilizado, apresentado na Figura 1, constitui-se de um jato de água contínuo produzido por um 

pistão diferencial intensificador óleo-água, agindo em conjunto com um circuito de válvulas.O óleo 

é suprido ao intensificador cilíndrico. A potência gerada é de 38 kW (50 hp) à pressão de 13,8 MPa. 

Assim que o pistão move, a água entra através do cilindro de água em “F”, através da válvula “A”. 

A água já presente no cilindro em “G” é fornecida à pressão máxima de trabalho para o orifício pela 

válvula “D”. As válvulas “B” e “C” são mantidas fechadas pela pressão na linha do orifício “G”-

“D”. No retorno, o impacto abre as válvulas “B” e “C”, enquanto que “A” e “D” fecham. Um 

acumulador “R” no circuito de água reduz a pressão surgida ao fim de cada impacto. Para este 

ensaio foram utilizados diferentes tipos de bocais como é mostrado na Figura 2. Para cada tipo de 

bocal foram ensaiados os diâmetros de 0,4mm, 0,8mm, 1,6mm e 3,2mm. Os tempos dos ensaios 

foram fixados em 5 minutos. Foram utilizadas amostras de alumínio para verificar o efeito 

desgastante do equipamento. Não foram fornecidos os intervalos de valores de índice de cavitação 

neste trabalho. Para obtê-los seria necessário conhecer as perdas do sistema, porém, pela magnitude 
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de pressões e diâmetros de orifícios, é possível concluir que devem ter sido utilizados valores 

baixos do índice de cavitação. 

 

 
Figura 1. Esquema do aparelho desenvolvido por Houlston e Vickers (1978). 

 

 
Figura 2. Bocais utilizados nos testes do aparelho de Houlston e Vickers (1978). 

 

Lichtarowicz (1979) utilizou equipamento de ensaio no qual um jato submerso é utilizado 

para erodir uma amostra (Figura 3). O bocal é constituído por uma safira sintética. Uma entrada 

cônica aumenta o coeficiente de descarga, sem afetar a performance da cavitação. O equipamento 

foi dimensionado para suportar pressões de até 35MPa. À medida que a diferença de pressão é 

aumentada, a região cavitante se estende em comprimento até que eventualmente suplantará o 
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orifício. Neste instante, dependerá apenas da pressão a montante (e da pressão de vapor que é 

constante e pequena). O orifício é dito, então, supercavitante. Vale destacar que o orifício não sofre 

danos, pois a implosão das bolhas ocorre a jusante dele. O pesquisador dividiu as variáveis que 

afetam a intensidade de cavitação, por conseguinte a taxa de erosão, em dois grupos. O primeiro 

grupo de variáveis consiste nos parâmetros geométricos: diâmetro do bocal, distância da amostra ao 

bocal e dimensões da câmara. O tamanho do bocal foi determinado de acordo com a capacidade da 

bomba disponível e foi mantido constante durante todo o tempo de ensaio. Apenas a distância da 

amostra foi variada de forma a obter o ponto ótimo. As dimensões da câmara, que são o diâmetro e 

a espessura, foram feitos suficientemente grandes para não afetar o padrão de escoamento à medida 

que a distância era alterada. O segundo grupo, descrevem as condições de operação, tais como 

pressões a montante e a jusante, temperatura e quantidade de ar no líquido, e não foram objetos de 

estudo deste trabalho. O tempo de teste e a velocidade do jato (por conseguinte a pressão a 

montante) podem ser plotados um contra o outro, mostrando que todas as variáveis podem ser 

controladas independentemente. O equipamento alia as vantagens do fluxo induzido de cavitação, 

com um tempo de teste curto. Isso ocorre devido, principalmente, à magnitude de velocidade que é 

da ordem de 100m/s. No ensaio com o Venturi, por exemplo, as velocidades são da ordem de 40-50 

m/s (Lichtarowicz - 1979). O autor enfatiza que a unidade tem funcionamento simples, e que o 

número de variáveis deve ser reduzida. Sugere que os testes se dêem com uma distância fixa, 

independentemente se ela é ótima ou não para aquela condição de escoamento. Também, destaca a 

importância de se utilizar um índice de cavitação constante para evitar problemas de escala. 

 

          Figura 3. Detalhe do esquema do aparelho de Lichtarowicz (1979). 
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Gikas (1981) pesquisou os efeitos da cavitação sobre superfícies de resina epóxi e concretos 

comuns e especiais. No caso deste ensaio, optou-se por utilizar o Venturi para verificar o efeito 

desgastante sobre os corpos de prova. Foram realizadas três adaptações na instalação de forma a 

reduzir o tempo de ensaio que, inicialmente era da ordem de 140 h. Então, da primeira bomba 

utilizada (carga de 20m e vazão de 100l/s), passou-se à capacidade de carga de 50m e vazão de 

150l/s, reduzindo o tempo de ensaio para ordem de 60h. Para diminuir ainda mais o tempo de 

ensaio, o difusor Venturi foi modificado, passando o tempo de ensaio para a ordem de 30h. O autor 

ressalva que o critério de desgaste calculado como perda de peso por unidade de tempo só é 

aceitável se as amostras atingirem a fase de erosão estável. Também, a identificação do momento 

quando se inicia a cavitação é de difícil detecção. O parâmetro de medida seria relacionar 

propriedades do material correlacionadas a resistência à cavitação. Desta forma, o coeficiente de 

elasticidade na ruptura, a dureza, a tensão de ruptura, a tensão de escoamento e a energia de 

deformação nessa ordem seriam aceitáveis para a realização da correlação. Nos ensaios, o autor 

utilizou a tensão de ruptura como parâmetro de relacionamento.  

Conn et al (1984) estudaram aplicações do jato cavitante para limpeza submersa de 

plataformas de concreto e corte de concreto. Também, verificaram a viabilidade de separar barras 

de aço do concreto, de forma a poder se reutilizar estes dois materiais em vez de simplesmente 

inutilizá-los devido a falta de precisão de um método de corte prático. Os autores desenvolveram 

um orifício para a condição de fluxo estável, que denominaram CAVIJET® (Figura 4). No 

CAVIJET® uma peça central interrompe o fluxo próximo a linha central do jato, concentrando-o e 

fornecendo condição de limpeza e corte mais intensos. Conn et al (1984) citam que um novo 

conceito de jato cavitante foi desenvolvido. Esse novo conceito provê um jato mais erosivo, capaz 

de gerar a cavitação em grandes profundidades. Inicialmente desenvolvido para melhorar a taxa de 

perfuração de poços de gás, óleo e instalações geotérmicas, o bocal denominado STRATOJET™ 

mostrou-se viável para outras situações como o corte de concreto. Resumidamente, este sistema 

provoca ressonância a uma dada freqüência intrínseca (f) definida por um valor crítico do número 

de Strouhal (Sd) na saída do orifício do bocal. Quando a velocidade do jato e a pressão disponível 

são pulsadas à freqüência apropriada, a turbulência criada por esse jato produz anéis de vórtices 

cavitantes, grandes e bem definidos, na periferia do jato. Os vórtices servem, como locais para 

incrementar o efeito erosivo da cavitação. No caso da Figura 5, o diâmetro e o comprimento L são 

calculados para provocar ressonância em uma freqüência que seja compatível com aquela dada pelo 

número de Strouhal crítico na saída do bocal. 
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Figura 4. Detalhe do bocal CAVIJET®, utilizado por Conn et al (1984). 

 

 

 
Figura 5. Detalhe do bocal STRATOJET™, utilizado por Conn et al (1984). 

 

Avellan e Farhat (1988) citado por Dalfré Filho (2002) comentam que a erosão por cavitação 

de máquinas hidráulicas é, principalmente, devido ao colapso de cavidades que são formadas no 

curso do “bordo de ataque” das cavidades. Estas cavidades, conhecidas como “vórtices cavitantes”, 

têm como característica, filamentos movendo-se rapidamente e contorcendo-se, que são formados 
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de acordo com a intensidade do campo de vorticidade gerado na zona terminal dessas cavidades. Os 

autores utilizaram um gerador de “vórtices cavitantes” que permite produzir repetida e 

controladamente o colapso deste tipo de cavidade. Através de uma câmara de alta velocidade (1 

milhão de imagens por segundo) e do controle da pressão e da fase de vapor registraram impactos 

violentos (10-20Kbars), que provocaram danos. Também, Bonazzi e Fournier (1988) citado por 

Dalfré Filho (2002) em um estudo sobre cavitação utilizaram a válvula de ajuste Monovar, 

desenhada para responder as necessidades de pesquisa no campo da cavitação. A Monovar permite 

que se registre um coeficiente sonoro da cavitação inicial, assim como possui uma baixa 

sensibilidade a erosão por cavitação. 

Cheng, Webster e Wong (1990) estudaram o efeito da cavitação em amostras de concreto e 

comparam três tipos de ensaios. Assim, o teste vibratório ultra-sônico cria condições de cavitação 

expondo amostras submersas a oscilações de alta freqüência. Salientam que este teste é de validade 

limitada uma vez que não leva em consideração os efeitos da alta velocidade do escoamento. 

Contudo, é o único método que possui uma padronização de ensaios. O segundo tipo de ensaio foi 

utilizando dispositivo Venturi, com altas velocidades e alta carga. Também, devido as amostras 

serem maiores que aquelas do primeiro dispositivo, foi possível obter resultados de maneira mais 

realista, com relação ao agregado usado e condições de mistura. Os testes foram conduzidos sob 

uma carga de 137m e vazão de 500 l/s, numa tubulação de 0,3m de diâmetro, produzindo 

velocidade de 32m/s pela célula de teste. Cada teste durou 7 horas. Outro equipamento utilizado 

pelos pesquisadores foi do tipo jato cavitante. Utilizando uma bomba tipo pistão sob uma carga de 

14,5MPa  e vazão de 0,39 l/s, determinaram, a partir de uma série de ensaios, que a distância de 

51mm entre o orifício e a amostra é a ótima. O tempo de ensaio foi estabelecido monitorando-se as 

pressões de forma a causarem dano visível num período de 1 minuto. Comparando os resultados 

entre os diferentes tipos de ensaios, os corpos de prova submetidos ao teste com o Venturi e com o 

jato cavitante sofreram erosões bem maiores que os do ensaio com o equipamento ultra-sônico 

vibratório. Isso, na interpretação dos autores, é devido ao ensaio ultra-sônico simular o efeito puro 

de cavitação, sem levar em consideração os efeitos do escoamento de alta velocidade. Assim, o 

ensaio referido não é aceitável para medir a eficiência de materiais resistentes à cavitação. 

Salientam que procedimentos de testes com o equipamento de jato cavitante devem ser 

desenvolvidos, uma vez que requer pouca vazão, tempo curto de ensaio, a um custo menor que o 

dispositivo Venturi, porém, requer bomba de capacidade bem maior. 

Dalfré Filho (2002) desenvolveu um equipamento tipo jato cavitante para avaliação de erosão 

por cavitação em amostras de concreto, como pode ser visto na Figura 6. A água é conduzida do 

reservatório ao recipiente de acrílico que contém as amostras, através uma bomba de deslocamento 

direto de 4,0 MPa e vazão de 0,42 l/s. No extremo final da tubulação de mangueira de borracha de 
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baixa expansão volumétrica, encontra-se um orifício cônico de 20° (Figura 7). A jusante desse 

orifício ocorre o jato cavitante que incide sobre a amostra, desgastando-a. O recipiente é preenchido 

com água para simular a implosão das bolhas devido à cavitação. A água que entra no recipiente é 

conduzida novamente ao reservatório. A pressão foi controlada através do manômetro.  

 

 

 
Figura 6. Esquema do banco de ensaio desenvolvido por Dalfré Filho (2002). 

 

 

 
Figura 7. Esquema do bocal utilizado nos testes do aparelho de Dalfré Filho (2002). 

 

O índice de cavitação σ (sigma), para o qual aconteceram danos nos concretos de estruturas 

hidráulicas é da ordem de 0,15 segundo Falvey (1990). A partir daí, foi possível estabelecer um 

intervalo de diâmetros possíveis para os ensaios (1 a 7mm). O fabricante da bomba sugeriu que se 

descartasse o bocal de 1,00mm, pois sobrecarregaria o equipamento, alcançando pressões maiores 

que aquela suportada. Quando se instalou o bocal de 2,00mm, instantaneamente a pressão 
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ultrapassou 7MPa, estourando o manômetro e as seis válvulas internas à bomba. Procedeu-se, então, 

a substituição das válvulas e foi possível recuperar o manômetro. Em seguida, se instalou bocal de 

2,50mm, obtido do alargamento do bocal de 1,00mm. Novamente, a pressão ultrapassou 7MPa, 

rompendo o manômetro, válvulas e a peça da saída da bomba em ferro fundido. Foram realizados as 

substituições e reparos necessários para a continuação dos testes. Com o emprego do orifício de 

3,00mm a pressão alcançada pela bomba foi de 3,5MPa, portanto, dentro dos níveis de pressão 

suportados pela bomba. Procedeu-se ao alargamento dos diâmetros dos orifícios de 2,00 e 2,50mm 

para 3,25 e 3,50mm. Para garantir a segurança, foi instalado um pressostato para água, escala de 0-

6MPa (neste caso calibrado para 4MPa), de maneira a evitar que algum entupimento do bocal 

fizesse a pressão atingir níveis maiores que aqueles suportados. As bombas de pistão possuem curva 

característica com inclinação muito acentuada, apesar dela não ter sido fornecida. Ou seja, uma 

pequena diminuição na vazão, corresponde a um grande aumento na pressão, assim, é comum 

utilizar válvula de alívio neste equipamento. O pressostato instalado simulou o efeito de válvula de 

alívio. Para testar o equipamento foram utilizadas amostras de aço carbono de superfície polida e 

0,20m de diâmetro. Para a saída foram empregados os bocais de 3,00, 3,25 e 3,50mm, variando a 

distância entre as amostras e a saída do bocal de 0,05m a 0,15m. A cada dez minutos de testes, as 

amostras eram retiradas e as superfícies verificadas. A distância entre o orifício e a amostra avaliada 

como ótima pelos ensaios realizados foi de 0,05m. Em Dalfré Filho, Genovez e Luvizotto Júnior 

(2002) apresenta-se o resultado obtido com amostra de concreto submetida ao jato cavitante. 

Concluiu-se que os tempos de ensaios deste equipamento são curtos (da ordem de minutos) o que 

produz economia de energia na operação do equipamento, além de se necessitar de uma área 

pequena para montagem do equipamento.  

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE 

BOCAL 

Quando se trabalha com equipamentos tipo jato cavitante empregando-se bocais, espera-se 

que os níveis de pressão gerados numa superfície alvo seja o fator preponderante na determinação 

da eficiência na operação de desgaste da superfície. Com escoamento permanente da água de um 

jato que incide na direção normal a uma superfície (Ps), os níveis de pressão gerados são dados por: 
2

2
1 vPs ρ=  (1) 

em que (ρ) é a massa específica e (v) é a velocidade do jato. 

Níveis moderados de pressão não seriam normalmente adequados para operações de limpeza 

de superfícies, por exemplo. Em distancias maiores ao alvo, onde o jato tende a formar gotículas 

distintas, a pressão de impacto pode ser de magnitude maior que (Ps). De acordo com Houlston e 
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Vickers (1978) estudos indicaram que as pressões transientes entre a gotícula de água e uma 

superfície plana rígida pode ser aproximada pela equação de “golpe de aríete” (Pa): 

 

cvPa ρ=   (2) 

em que (c) é a celeridade. 

Os níveis de pressão gerados com o impacto de um jato cavitante (Pb) são diferentes daqueles 

gerados pelo impacto de gotículas distintas (Pa). 

A pressão máxima (Pb) desenvolvida quando colapsa uma bolha em um meio fluido 

incompressível, para colapso isotérmico, segundo Johnson et al (1972) citados por Houlston e 

Vickers (1978) é: 

( )α
1

35,6
ePsPb =   (3) 

em que (α) é a relação entre a pressão de gás dentro da bolha no início de colapso e a pressão (Ps). 

Os resultados de (Pb), para dois valores típicos de (α), são dados na Figura 8. Os resultados 

indicam que a pressão de colapso de cavitação, (Pb), é menor que a pressão de impacto das 

gotículas, (Pa), para valores de jatos de água de 50 até 400m/s. O limite máximo de (Pb) é 

restringido pelo efeito inerente da compressibilidade até a pressão do “golpe de aríete”. O ponto 

onde (Pb) se iguala a (Pa) é função de (α) (Figura 8). O valor de α = 1 indica o menor dano devido 

à cavitação. Para valores acima de α = 1, o dano por cavitação é inexistente. 

 

 
Figura 8. Níveis de pressão em um jato de água. 

                                          Fonte - Houlston e Vickers (1978). 

 

Uma indicação da eficiência do desgaste por cavitação (R*), é obtida tomando-se a razão de 

(Pb) para (Pa): 
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Pa
PbR =*   (4) 

Assim, para avaliar (R*), considera-se que a velocidade do som na água (c) a temperatura de 

20°C é de 1482m/s e que a massa específica (ρ) da água a temperatura de 20°C é 998,2 Kg/m3. 

Conhecendo-se o valor da velocidade do jato (v), calcula-se (Pa) pela Equação 2. Com o valor de α 

e da velocidade do jato, utilizando-se a Equação 3, calcula-se o valor de (Pb). A eficiência (R*) é, 

então obtida pela Equação 4. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE 

Para o desenvolvimento deste trabalho serão analisadas as eficiências (R*) dos equipamentos 

que empregaram os seguintes bocais: cônico de 112° (Houlston e Vickers-1978), cônico de 20° 

(Dalfré Filho-2002), CAVIJET® e STRATOJET™ (Conn et al-1984).  

Utilizando o procedimento descrito no item anterior, considerando o valor típico de α=1/4, 

utilizado por Houlston e Vickers (1978) e mantido aqui para padrões de comparação, obtiveram-se 

os valores das eficiências (R*). No Quadro 1 apresentam-se as características geométricas dos 

bocais, os diâmetros dos orifícios, as pressões de trabalho, as velocidades na saída dos orifícios e as 

eficiências calculadas para os diferentes bocais dos aparelhos de desgaste por cavitação. 

 

Quadro 1: Tipos de bocais utilizados em equipamentos para simular cavitação e as 

respectivas eficiências. 

Bocal 
D 

(mm) 

P 

(MPa) 

v  

(m/s) 
R* Autor 

Cônico de 112° 1,6 20,7 158 0,45 (Houlston e Vickers-1978) 

Cônico de 112° 1,6 34,5 206,8 0,60 (Houlston e Vickers-1978) 

Cônico de 20° 3,0 3,5 89,3 0,26 (Dalfré Filho-2002) 

Cônico de 20° 3,5 2,35 66,6 0,19 (Dalfré Filho-2002) 

Cônico de 20° 5,0 0,4 33,4 - (Dalfré Filho-2002) 

Cônico de 20° 7,0 < 0,1 17,6 - (Dalfré Filho-2002) 

CAVIJET® 2,3 68,9 209,4 0,61 (Conn et al-1984) 

CAVIJET® 2,4 66,2 209,6 0,61 (Conn et al-1984) 

STRATOJET™ 1,4 68,9 - - (Conn et al-1984) 

STRATOJET™ 1,8 68,9 - - (Conn et al-1984) 
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Analisando-se as eficiências obtidas no Quadro 1, verifica-se que as mesmas aumentaram 

com o aumento da velocidade (utilizando-se diâmetros de orifícios menores) e da pressão 

disponível. As maiores eficiências obtidas foram com a utilização dos bocais cônico de 112° 

(D=1,6mm e P=34,5MPa) e CAVIJET®, que possuem eficiências similares para os casos 

apresentados. As velocidades e eficiências do bocal CAVIJET® não foram fornecidas, tendo sido, 

então, aqui calculadas com os dados que se apresentavam no trabalho de Conn et al (1984). Como o 

bocal STRATOJET™ utiliza a formação dos anéis de vórtices cavitantes, há, portanto, a 

sobreposição com os efeitos do jato d’água e do jato cavitante. Dessa maneira, não é possível 

utilizar o método apresentado para o cálculo de sua eficiência. Para o caso do bocal cônico de 20° 

com diâmetros de orifícios de 5,00 e 7,00mm, não foi constatado o aparecimento da cavitação pelo 

autor. 

 Verifica-se, também, que para utilizar-se diâmetros maiores e manterem-se as eficiências é 

necessário aumentar-se a pressão disponível. Portanto, a eficiência depende do valor da pressão 

disponível, da geometria do bocal e da velocidade na saída.  

Dalfré Filho (2002) constatou que se utilizando os bocais de 5,00mm e 7,00mm, as pressões 

dos ensaios estavam bem abaixo do que se pretendia para o estudo de desgaste de amostras de 

concreto utilizando-se o jato cavitante. Conseqüentemente, os testes com esta instalação foram 

feitos usando os bocais com orifícios de 3,00 e 3,50mm de diâmetro. Numa primeira fase, 

empregando o bocal de 3,50mm constatou-se que até o tempo de uma hora as superfícies dos corpos 

de prova se mantiveram intactas sem qualquer sinal de erosão. Os ensaios continuaram com o bocal 

de 3,00mm. Após um período de cinqüenta minutos de teste, com o orifício de 3,00mm, foi 

constatada a existência de “pits”, confirmando a formação de bolhas cavitantes. Foi feita a 

contagem do número de pits, sendo da ordem de 0,05 pits/cm2.  

Apesar da forma dos bocais utilizados na pesquisa influenciarem a performance, deve-se 

lembrar que, mesmo com bocais de formas similares, o jato cavitante será formado dentro de limites 

de combinações de diâmetros e velocidades, como se observa no Quadro 1. Se a potência requerida 

para produzir um jato de velocidade fixa varia com o quadrado do diâmetro do bocal e em alguns 

casos, varia diretamente com o diâmetro do bocal, poderia se imaginar que vários orifícios 

minúsculos seriam superiores a um único orifício de diâmetro maior, para a mesma potência 

requerida. Porém, se o dano devido à cavitação em relação a minúsculas gotas de líquido é 

significantemente influenciado pela velocidade do jato e pelo diâmetro, uma série de minúsculos 

orifícios poderiam não ser a melhor solução. Essas constatações foram o objeto de estudo de 

Houlston e Vickers (1978). Como resultados, descreveram dois picos ocorridos na eficiência de 

erosão e penetração. Um primeiro pico mais estreito devido ao dano por cavitação enquanto um 

segundo, maior, devido às gotículas. Os danos devido às gotículas de água foram maiores em quase 
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todos os casos estudados, tendo os danos por cavitação com relação às gotículas aumentado com o 

diâmetro e a pressão. Também, a eficiência de penetração aumenta com a diminuição do diâmetro, 

enquanto que a erosão diminui. Porém, constataram que para a pressão de 34,5MPa e diâmetro de 

1,6mm a penetração na amostra de alumínio pela cavitação foi 1,2 vezes maior que para o impacto. 

O resultado contradiz a conclusão de que os danos por cavitação se sobrepõem aos de impacto para 

diâmetros e pressões maiores. Este fato, então, levou os autores a concluírem que a cavitação só 

ocorre para certas combinações de diâmetros e velocidades, mesmo para bocais bem projetados. 

Para todas as outras condições, a erosão devido ao impacto foi superior a da cavitação, por pelo 

menos um fator de dois.  

Uma avaliação da eficiência do jato cavitante, utilizando-se o bocal CAVIJET® e diâmetro de 

2,7mm, é constatada através dos resultados dos ensaios de Conn et al (1984) para o caso de corte de 

concreto. Foram necessários apenas 48 segundos para cortar inteiramente blocos de concreto de 30 

cm espessura. Apesar de este não ser o caso desejável para a avaliação de amostras de concreto 

submetidas à cavitação, tal objetivo pode ser conseguido, ajustando-se as pressões disponíveis. 

 

CONCLUSÕES 

Através do trabalho apresentado, pode constatar-se que existem diversos tipos de 

equipamentos para avaliar o desgaste por cavitação. Nota-se que na maior parte dos ensaios, tem-se 

utilizado outros materiais que não o concreto. Não há uma normalização do equipamento de ensaio 

para a cavitação e quando se quer conhecer a resistência dos concretos especiais para uso nas 

estruturas hidráulicas, somente existem dados para alguns casos específicos. Além do que, vários 

equipamentos foram desenvolvidos para realizar-se a limpeza das superfícies ou corte das mesmas, 

tanto em ar como em água. O caso do equipamento tipo jato cavitante faz uso do aparecimento da 

cavitação, empregando diferentes tipos de bocais, velocidades e pressões. 

Conclui-se que para maior eficiência de formação do jato cavitante é necessária uma 

combinação da geometria do bocal, diâmetro do orifício e pressão disponível adequada. O aumento 

da eficiência erosiva da cavitação aumenta com o aumento da velocidade do jato na saída do 

orifício e das pressões disponíveis, o que requer um estudo sistemático de diferentes tipos de bocais 

e orifícios. 
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