
Resumo 

O presente trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo, são explicados os 

objectivos, é feita uma abordagem histórica à utilização dos exutores submarinos e sua inserção num 

sistema de tratamento e destino final dos efluentes. São explicados os principais factores de redução 

das concentrações e a situação dos exutores submarinos em Portugal, referindo-se também alguns 

parâmetros relativos ao seu dimensionamento.  

No segundo capítulo são abordados os aspectos teóricos do estudo dos jactos, incluindo 

considerações acerca da influência da ondulação.  

No terceiro capítulo é apresentada de uma forma sumária, a legislação nos Estados Unidos da 

América sobre exutores. Não existindo regulamentação específica em Portugal, foi recolhida e 

analisada a legislação dispersa sobre este assunto.  

No quarto capítulo faz-se uma análise crítica dos modelos computacionais CORMIX e PLUMES, com 

referência aos métodos em que se baseiam, à sua comparação e às situações de aplicabilidade. Por 

fim, faz-se um estudo de sensibilidade de vários tipos de difusores descarregando no mar em 

condições próximas daquelas que ocorrem na costa Norte de Portugal.  

No capítulo quinto começa-se por descrever experiências realizadas com jactos mistos 

descarregados verticalmente através de um único orifício. Os resultados obtidos serviram de base à 

introdução de um factor correctivo na teoria para o cálculo da diluição, baseada na distância entre a 

origem virtual e a origem real.  

O capítulo seis é dedicado a experiências com jactos mistos circulares descarregados 

horizontalmente através de um conjunto de orifícios, configurando um difusor de jacto múltiplos. 

Propõe-se uma expressão para o cálculo da diluição conseguida por este sistema, a qual pode ter 

interesse em aplicações práticas.  

No capítulo sete faz-se uma síntese e são apresentadas as principais conclusões do presente 

trabalho.  

Abstract 

The present work is divided into seven chapters. The first one starts with a summary of the present 

study, and then an historical approach on the use of submarine outfalls and their application in a 

global treatment and disposal effluent system is presented. The principal factors of the reduction of 

concentration and the situation of submarine outfalls in Portugal are referred, as well as some design 

parameters.  



In the second chapter some theoretical aspects about the behaviour of jets are analysed, including 

studies about the influence of waves on dilution.  

Chapter tree is a summary approach to the regulation of submerged discharges in the United States of 

America. In Portugal since there is no specific legislation on this matter, some related documents are 

analysed.  

In chapter four the computer codes CORMIX and PLUMES are studied, including an explanation of 

the fundaments, a comparison between them, and an analysis of their application field. In the end, a 

sensitive approach is done with three different types of diffusers, in conditions close to those that are 

typical in the North of the Portuguese coast.  

Chapter five starts with a description of experiments with vertical round jets in stagnant ambient. The 

results are used to introduce a corrective factor in the theory for the evaluation of the dilution, which is 

based on the distance between the virtual and real source.  

Chapter six is dedicated to experiments with a horizontal multiport diffuser. An equation to evaluate 

the dilution is proposed, which might be useful in engineering applications.  

Finally, chapter seven presents a synthesis of the work and the main conclusions.  


