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RESUMO 

 

 O trabalho trata essencialmente, de questões relacionadas com a previsão da 

temperatura da água em meios hídricos. No capítulo 1 descreve-se o enquadramento 

prático do tema, assim como as questões que podem interferir no cálculo da previsão da 

temperatura em rios e canais em consequência de descargas de água quente no meio 

hídrico. 

 

 O capítulo 2 é dedicado à formulação matemática e conceitos fundamentais no 

arrefecimento de água em tanques. 

 

 No capítulo 3 descreve-se a instalação experimental construída para a 

determinação experimental da variação da temperatura em tanques de pequenas 

dimensões, assim como é efectuado o tratamento dos resultados experimentais deste 

estudo experimental. Onde se trata essencialmente do fenómeno de transferência de 

calor à superfície do corpo de água, por convecção e evaporação, tendo-se determinado 

uma aproximação experimental para a função vento, ou para a taxa de evaporação. Pelo 

que se recorreu a um programa em Matlab para determinar essa função vento. 

 

 O capítulo 4 trata dos conceitos teóricos do cálculo da transferência de energia 

nas descargas de água quente no meio hídrico numa gama já mais complexa, onde todos 

os fenómenos de transferência de calor são englobados. Sendo efectuada a modelação 

matemática, a qual é descrita pelo modelo Heat_Source (um programa em Visual Basic 

com recurso à folha de cálculo em Excel). 

 

 O capítulo 5 trata dos mesmos conceitos teóricos descritos no capítulo anterior, 

mas agora tendo como alvo os fenómenos de transferência de massa englobados nesse 

modelo, o Heat_Source. 

 

 O capítulo 6 é dedicado à descrição do modelo de operação, isto é, quais os 

dados a introduzir no Heat_Source para efectuar simulações de previsão da temperatura 

em meios hídricos. Neste capítulo são também indicados quais os programas 
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executáveis, suas finalidades e quais os Outputs que se obtêm com os executáveis do 

modelo Heat_Source. 

 

 No capítulo 7 são efectuadas várias simulações (com diversas alterações a nível 

de sombras e parâmetros de escoamento) para o caso de um rio com 6 metros de largura 

e 0,76 metros de profundidade, com a existência de uma descarga de água quente. 

 

 O capítulo 8 descreve o segundo modelo de análise (além do Heat_Source), 

CORMIX 3, onde são efectuadas três simulações com três tipos de descargas de água 

quente diferentes, no meio hídrico descrito no capítulo 7. 

 

 Por último no capítulo 9 tem-se uma simulação (a mais indicada) que engloba os 

resultados dos dois modelos em conjunto. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

    

            The work treats essentially, of questions related with the forecast of the 

temperature of the water in half hydric. In chapter 1 the practical framing of the subject 

describes, as well as the questions that can intervene with the calculation of the forecast 

of the temperature in rivers and canals in consequence of hot water discharges in the 

half hydric. 

 

            Chapter 2 is dedicated to the mathematical formulation and basic concepts in the 

water cooling in tanks. 

 

            In chapter 3 it describes the constructed experimental installation for the 

experimental determination of the variation of the temperature in tanks of small 

dimensions, thus as the treatment of the experimental results of this experimental study. 

Where essentially deals with the heat transfer phenomenon to the surface of water body 

by convection and evaporation, having itself determined an experimental approach for 

the wind function, or the rate of evaporation. For what it was appealed to a program in 

Matlab to determine this wind function. 

 

            Chapter 4 deals with the theoretical concepts of the calculation of the 

transference of energy in the hot water discharges in the half hydric in a more complex 

gamma already, where all the phenomena’s of heat transfer are included. Being 

effectuated the mathematical modelling, which is described for the Heat_Source model 

(a program in Visual beginner's all-purpose symbolic instruction code ”BASIC”, with 

resource to the Excel sheet). 

 

            Chapter 5 deals with the same described theoretical concepts in the chapter 

previous, but having as now white the included phenomena’s of mass transfer in this 

model, the Heat_Source. 

 

            Chapter 6 is dedicated to the description of the operation model, that is, which 

the data to introduce in the Heat_Source to effect simulation of forecast of the 

temperature in half hydric. In this chapter also the executable programs are indicated 



 

 vi

which, its purposes and which the Outputs that if they get with the executable ones of 

the Heat_Source model. 

 

            In chapter 7 are effectuated some simulations (with diverse alterations the level 

of shades and parameters of draining) for the case of a river with 6 meters width and 

0,76 meters of depth, with the existence of a hot water discharge. 

 

            Chapter 8 describes as the model of analysis (beyond the Heat_Source), 

CORMIX 3, where three simulations with three types of different hot water discharges 

are effectuated, in the half hydric described in chapter 7. 

 

            Finally in chapter 9 a simulation is had (the most indicated) that englobe the 

results of the two models in set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




