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Resumo – Uma das condições de funcionamento e operação eficiente de tomadas d’água é a 

prevenção de formação de vórtices através de uma submergência mínima. A entrada de ar em 

sistemas de adução devido à formação de vórtices pode causar problemas tais como: aumento da 

perda de carga, diminuição do rendimento de máquinas hidráulicas, aparecimento de vibrações e 

etc. Neste trabalho analisou-se o comportamento hidráulico de tomadas horizontais com 

prolongamento de 1,5 diâmetros, com aproximação simétrica, através da modelação física. Tendo 

observado que a submergência crítica para formação de vórtices acima do tipo 3 (vórtices com 

arraste de ar ou de partículas sólidas) apresenta o comportamento de uma curva tipo "S". Os 

resultados foram comparados com outros estudos de formação de vórtices em tomadas d’água. 
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ANALYSIS OF THE SUBMERGENCE ON VORTEX FORMATION IN 
SYMMETRICAL HORIZONTAL WATER INTAKES 

 

Abstract – One of the working and operating conditions of water intakes is the prevention of vortex 

formation through a minimal submergence. The air inlet in the supply system due to the vortex 

formation can cause problems like: increased head loss, decreased efficiency of hydraulic pumps, 

emergence of vibrations, besides other problems. In this study we could observed the hydraulic 

behavior of horizontal intakes with an extension of 1,5 diameters, with symmetric approximation, 

through the physical modeling. It was noted that critical submergence to the appearance of vortex 

above type 3 (vortex with drag air or solid particles) presents the behavior of a curve type “S”. The 

results were compared with other studies of vortex formation in water intakes.  
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INTRODUÇÃO 
 

As tomadas d’água são dispositivos que conduzem o escoamento de rios, reservatórios ou canais até 

o local do aproveitamento, alimentando máquinas hidráulicas, tais como turbinas e bombas. A 

formação de vórtices à montante das tomadas d’água é um dos fenômenos que podem ser  
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associados, entre outros, a problemas de redução do coeficiente de descarga, aumento da perda de 

carga, vibrações, cavitação no sistema de adução, além de queda do rendimento das máquinas 

hidráulicas. 

Padmanabhan e Hecker (1983) e Knauss (1987) definiram vórtice como sendo o movimento de um 

fluido em trajetórias circulares concêntricas que ocorre como resultado da conservação de um 

momento angular em fluido. Padmanabhan e Hecker (1983) em seus estudos classificaram os 

vórtices em seis tipos, de acordo com sua intensidade, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

Destaca-se que para a operação eficiente das tomadas tolera-se vórtices até a classificação tipo 3. 

Enfatiza-se, ainda, que as tomadas de água são classificadas principalmente em relação à direção da 

adução (vertical e horizontal). 

 
 

 
  

Tipo 1 - Rotação superficial sem depressão Tipo 4 - Sucção de partículas flutuantes, mas não ar 

 
 

   
Tipo 2 - Depressão superficial (redemoinho) Tipo 5 - Bolhas de ar engolidas pela tomada 

    

Tipo 3 - Núcleo sem presença de ar(vórtice de cauda) 
Tipo 6 - Núcleo de ar completamente desenvolvido 

até a tomada 

Figura 1 – Classificação dos tipos de vórtice de acordo comPadmanabhan e Hecker (1983). As imagens 

foram capturadas em uma tomada d’água vertical. 

 

Os fatores que propiciam a formação de vórtice são as condições de aproximação do fluxo para a 

tomada d’água (simétrica ou assimétrica), geometria da tomada, a velocidade do escoamento, o 

diâmetro da tomada (D) e a submergência (S), conforme Gordon (1970) e Gil et al. (2011). O 

parâmetro mais importante para que não ocorra a formação de vórtices a montante de uma tomada 

de água é a submergência crítica (Scr), que é o valor mínimo de altura de água sobre a geratriz 

superior da tubulação (Figura 2) para que não ocorra a formação de vórtices com arraste de ar e/ou 

arraste de partículas sólidas (vórtices acima do tipo 3). Diversos autores têm estudado através da 

modelação física a formação de vórtices em tomadas de água horizontais (objeto do presente 

trabalho): Gordon (1970), Hecker (1981), Knauss (1987), Blaisdell (1989), Ferreira e Genovez 

(2005), entre outros. Entretanto, destaca-se que ainda não há consenso entre os estudiosos com 

relação à melhor forma de calcular a submergência crítica (Scr). O Quadro 1 apresenta as 

recomendações dos autores citados para que não ocorra a formação de vórtices em função da 

profundidade da tomada. 

 
 



  

 
 

Quadro1: Equações sugeridas para tomadas verticais para a não formação de vórtices. 

 
onde : 

Scr= submergência crítica (m); 

d = diâmetro interno da tomada de água (m); 

F = número de Froude; 

Fd = número de Froude para o diâmetro da tomada (Figura 2); 

 
sendo 

vd = velocidade no interiorda tubulação da tomada (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s
2
). 

 

 
Figura 2 – Submergência crítica (S). 

 

 

 

 

Tomada d’água 
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METODOLOGIA 
 

A aquisição de dados foi realizada em um modelo físico com três tomadas circulares consistindo 

numa tomada vertical e duas tomadas horizontais, sendo uma simétrica e outra assimétrica,  

 

conforme mostrado na Figura 3a, cada tomada possuía diâmetro externo de 50 mm e interno de 43,4 

mm. Compõem o sistema, ainda, 2 motobombas em paralelo, 1 medidor de vazão eletromagnético 

de 50 mm, 7 registros tipo esfera para controlar e direcionar o escoamento e 1 tranquilizador em 

acrílico utilizado para atenuar as perturbações do escoamento proveniente da bomba. Neste trabalho 

estão apresentados os resultados preliminares sobre o estudo da formação de vórtices em tomada 

d’água horizontal simétrica com prolongamento de 1,5 diâmetros (Figura 3b), de maneira que 

possam auxiliar na compreensão do problema além de permitir a observação dos limites mínimos de 

submergência para a formação dos diferentes tipos de vórtices, principalmente, para os vórtices com 

arraste de partículas ou ar, visto que estes são prejudiciais ao funcionamento adequado das 

máquinas hidráulicas. 

 

(a)  

 
(b) Tomada com prolongamento 

Figura 3 – Modelo utilizado para a realização dos ensaios, com destque para a tomada horizontal 

simétrica e para a posição de filmagem dos ensaios e (b) Configuração da entrada da tomada d’água 

utilizada para os ensaios. 

 

Os ensaios constaram da variação de vazão, dentro da faixa de 0,4 l/s a 4,0 l/s, correspondendo a 

uma variação do número de Froude (Fr) entre 0,308 a 3,076 e da variação da submergência (S), (0,5 

a 2 S/D). A duração do período de observação de cada ensaio foi de 7 minutos, após a estabilização 

da vazão. Foram utilizadas duas câmeras de vídeo colocadas de forma a visualizar o vórtice na 

superfície da água e lateralmente, conforme assinalado na Figura 3a. 

A definição do tipo de vórtice foi determinada através da análise do tempo de permanência. Tal 

metodologia de análise englobava a visualização dos vídeos dos ensaios nos quais cada vórtice era 

identificado e a sua permanência no tempo marcada, o vórtice cuja maior permanência definia a 

condição de formação de vórtice para o ensaio (Figura 4). Maiores informações acerca destas 

análises podem ser obtidas por meio do trabalho de Saraiva et al (2013). O critério de classificação 

de vórtice utilizado é o proposto por Padmanabhan & Hecker (1983), conforme já abordado. 

 

 

 



  

 
 

 

(a) (b) 
Figura 4 – Resultado da análise dos vídeos para: (a) Fr = 0,807 e S/d = 1,5 d - classificação do vórtice 

como tipo 2 e (b) Fr = 1,845 e S/d = 1 d - classificaçào do vortice como tipo 6. 

 

Após a determinação do vórtice predominante para cada situação, foram plotados num gráfico 

submergência relativa (S/d) em função do número adimensional de Froude. O objetivo era 

identificar linhas que separassem os tipos de vórtices de acordo com sua agressividade à estrutura. 

Para isso a cada tipo de vórtice foi atribuída uma escala de cores conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Escala de cores atribuídas aos vórtices. 

Tipo de vórtice Escala de Cor 

Sem Vórtice  

Tipo 1  

Tipo 2  

Tipo 3  

Tipo 4  

Tipo 5  

Tipo 6  

 

ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Conforme mencionado, para cada condição de ensaio foi atribuído um tipo de vórtice de acordo 

com Padmanabhan & Hecker (1983), os mesmos foram plotados num gráfico em função da 

submergência relativa (S/d) e do número adimensional de Froude. Por meio da Figura 5, verifica-se 

que, mesmo com o prolongamento da tubulação, quanto maior a submergência menor a 

classificação do vórtice, e com o aumento do número de Froude maior a classificação do vórtice. A 

região em que ocorre vórtices superiores ao tipo 3 pode ser definida como: 

• Fr ≤ 0.45 e Scr/d ≤ 0.5 

• 0.5 <Fr ≤2,0 e Scr/d < 0.9 Fr 

• Fr> 2,0 e Scr/d <1.8 

 
 

 

 

 



  

 
 

 
Figura 5 – Tipos de vórtices formados para cada situação de ensaio para uma tomada de água horizontal 

simétrica com prolongamento de 1,5 D. 

 

A Figura 6 compara os resultados obtidos nesta pesquisa com as recomendações dos autores do 

quadro 1. Conclui-se, portanto, que: 

• Gordon (1970): a curva está no limite de ocorrência de vórtices tipo 6 dos dados do presente 

estudo; 

• Hecker(1981): os dados estão de acordo com o estudo, visto que a curva separa a região sem 

vórtices de onde se iniciam as rotações superficiais; 

• Knauss (1987): a curva proposta pelo autor para pequenas e médias estruturas se aproxima à 

encontrada no presente trabalho onde se inicia faixa das rotações superficiais, vórtices do 

tipo 1, contudo a curva proposta nesta pesquisa se mostra mais conservadora. A curva de 

Knaus para grandes estruturas inicia com patamar em submergência superior à da pequenas 

e médias estruturas; 

• Blaisdell (1989): os dados estão próximos aos encontrados no presente trabalho para o limite 

de ocorrência de vórtices tipo 1 para tipo 2; 

• Ferreira e Genovez (2005): os dados são condizentes com o presente estudo, uma vez que os 

mesmos indicam que há possibilidade de vórtices tipo 6 para S/d <0,5 e a não ocorrência de 

vórtices para S/d >3,0. 

 

 
Figura 6 – Tipos de vórtices formados em relação as curvas das equações do quadro 1. 
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CONCLUSÕES 
 

O processo de formação de vórtices em tomadas d’água horizontais simétricas é complexo e 

depende de inúmeros fatores, e ainda não há consenso entre os estudiosos. Estima-se que isto se 

deva ao fato de que os critérios para definição de ocorrência de vórtices e do tipo de vórtices não 

sejam os mesmos entre os autores. Portanto, a definição destes critérios esbarra na dificuldade em 

estabelecer um critério único para evitar a formação de vórtices que considere de forma adequada, 

todas as variáveis que originam este problema (correntes de aproximação simétrica ou assimétrica; 

geometria da superfície no entorno da tomada; submersão inadequada; velocidades de aproximação; 

alterações bruscas na direção do escoamento; obstruções; influência de fenômenos atmosféricos –

ventos). 

A comparação entre as curvas sugeridas, com os dados dos ensaios realizados no modelo 

reduzido, evidencia a heterogeneidade de informações acerca do assunto, visto que as faixas 

estabelecidas para a não formação de vórtices variam sua intensidade de acordo com o tipo de 

vórtice observado. Assim os dados apresentados, para uma tomada d’água com prolongamento de 

1,5 diâmetros, serão utilizados para comparação com outros tipos de tomada procurando estabelecer 

um limite mínimo de submergência para não ocorrência de vórtices com araste de partículas ou ar 

para o interior da tomada d’água. 
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