
Resumo 

O presente trabalho engloba 3 PARTES distintas, devidamente assinaladas no texto.  

Na 1ª PARTE começa-se por dar uma ideia do enquadramento prático do tema, referindo algumas 

aplicações dos jactos, com particular incidência em questões de controlo de poluição. Seguidamente 

desenvolvem-se considerações de carácter geral, designadamente sobre o processo de difusão e 

transição de regime laminar a turbulento. Por fim, são referidos e comentados alguns estudos 

clássicos no domínio dos jactos turbulentos, com indicação das conclusões a reter para o 

desenvolvimento do trabalho.  

Na 2ª PARTE desenvolve-se um estudo teórico sobre as; propriedades médias de jactos livres 

turbulentos (circulares e planos) descarregados verticalmente num corpo receptor em repouso, com 

densidade uniforme, eventualmente diferente da do fluido emitido. Baseia-se fundamentalmente em 

considerações de natureza dimensional, apoiadas nas equações integrais do movimento para 

relacionamento das constantes intervenientes, utilizando-se ainda o conceito de arrastamento 

introduzido por Morton et al. (1956). Especial atenção é dedicada à tentativa de encontrar a lei de 

variação do coeficiente de arrastamento, resultado aparentemente conseguido, com proposta de uma 

formulação geral para jactos circulares e planos. O estudo é confrontado com abundantes resultados 

experimentais conhecidos, aos quais parece ajustar-se satisfatoriamente.  

Na 3ª PARTE, é proposto um modelo de turbulência para jactos puros, através do qual se faz, 

primeiramente, o estudo analítico das velocidades médias laterais, tensões de Reynolds (normais e 

tangenciais), intensidade de turbulências energia cinética turbulenta, comprimento de mistura de 

Prandtl, coeficiente de viscosidade cinemática da turbulência e flutuações de concentrações. Em 

fases seguintes estuda-se o balanço energético, correlações macro-escalas, micro-escalas, termos 

de dissipação, bem assim espectros de energia e dissipação. Por fim, faz-se um estudo comparativo 

de fenómenos de intermitência e arrastamento, em jactos, esteiras e camadas-limite. Uma 

particularidade do modelo proposto, aplicado a jactos circulares e planos, reside no facto de apenas 

fazer intervir um único parâmetro experimental.  

Abstract 

The present work is divided into 3 PARTS, which are clearly identified in the text.  

The 1st Part establishes the domain of pratical relevance of the subject and then some applications of 

jets are referred, with particular emphasis on pollution control. Some general considerations are 

developed afterwards, namely on the difusion process and transition from laminar to turbulent flow. 

Finally, some classical studies on turbulent jets are reviewed and commented, and a few conclusions 

retained for further development of the work.  



The 2nd Part presents a theoretical study on free turbulent (round and plane) jets, vertically discharge 

in a calm ambient with uniform density (eventually different from the jet). Dimensional considerations 

are mostly used, supported by the integral flow equations to obtain the relations among the constants 

involved, as well as Morton’s et al. (1956) entrainment concept. Particular attention is dedicated to 

finding the law of variation for the entrainment coefficient; apparently that result has been successfully 

obtained, a general solution for round and plane jets being proposed. The study is compared with 

extensive available experimental data and it seems that a reasonable agreement is obtained.  

In the 3rd Part a turbulence model for pure jets is proposed, which is used firstly for the analytical 

prediction of the mean lateral velocity, Reynolds normal and tangential stresses, turbulence intensity, 

turbulence kinetic energy, Prandtl’s mixing length, turbulent viscosity and scallar fluctuations. Further 

the energy balance, correlations, macro and micro-scales and dissipation terms are studied, as well as 

energy and dissipation spectra. Finally, a comparative study is presented, concerning intermittence 

and entrainment mechanisms in jets, wakes and boundary-layers. A particular characteristic of the 

proposed model, which is applied to round and plane jets, is that only one experimental parameter is 

required.  


