
Resumo 

O trabalho trata, essencialmente, de questões relacionadas com jactos e plumas superficiais. No 

Capítulo I descreve-se o enquadramento prático do tema, que interessa a questões como descargas 

de efluentes (designadamente, águas quentes), problemas geofísicos (desembocaduras de rios, 

correntes marítimas), fluidos estratificados, sedimentação de partículas, etc.  

O Capítulo II é dedicado aos conceitos fundamentais e à análise de estudos antecedentes.  

No Capítulo III descreve-se a instalação experimental construída no antigo Laboratório de Hidráulica 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto propositadamente para este efeito.  

O Capítulo IV é dedicado aos jactos superficiais descarregados num meio receptor em repouso. 

Começa-se por uma abordagem teórica conduzida, essencialmente, em termos de Análise 

Dimensional, completada por uma série de experiências. Em resultado desta análise define-se a 

geometria dos jactos e o campo de temperaturas.  

No Capítulo V trata-se de jactos superficiais sujeitos à acção de correntes ambientais. Desenvolve-se 

um programa de cálculo automático (SURFJET) que permite prever a trajectória dos jactos e o campo 

de temperaturas e compara-se o seu desempenho com o do modelo CORMIX 3. Por via teórica 

desenvolve -se um critério para prever a eventual aderência dos jactos às margens, o qual é 

confirmado com resultados experimentais.  

O Capítulo VI trata de questões relacionadas com a presença de obstáculos na trajectória dos jactos 

superficiais. Julga-se ter sido a primeira vez que se procedeu a uma investigação deste género, a 

qual conduziu ao modelo JETO, que permite definir o campo de temperaturas (ou concentrações).  

Também numa linha pioneira, o Capítulo VII é dedicado ao problema da sedimentação de partículas 

transportadas por jactos. Após elaboração teórica e experimental, propõe-se um modelo (JETPAR) 

que permite prever a taxa de deposição de partículas no fundo do meio receptor. O estudo é 

complementado por uma análise semelhante, relativa a jactos submersos.  

Finalmente, no Capítulo VIII é apresentado um resumo do trabalho, e no Capítulo IX as principais 

conclusões, perspectivas e sugestões para futuros desenvolvimentos.  

Abstract 

The work is focussed on surface jets and plumes. Chapter I describes the practical importance of the 

theme, which includes effluent discharges (mainly cooling waters), geophysical problems (mouth of 

rivers, maritime currents), stratified fluids, particle sedimentation, etc.  

Chapter II is dedicated to the fundamental concepts and literature survey.  



Chapter III describes the experimental set-up constructed in the old Hydraulics Laboratory of the 

University of Porto, Faculty of Engineering.  

Chapter IV is dedicated to surface plumes discharged in stagnant environment. A theoretical model is 

presented, followed by experimental work. As a result of this analysis the geometry and temperature 

fields are defined.  

Chapter V deals with surface plumes under the influence of currents. A computer program (SURFJET) 

for the trajectory and temperature field is developed and compared with CORMIX 3. A theoretical 

criterion to predict shore re-attachment is presented and confirmed by experimental results.  

Chapter VI is dedicated to the presence of obstacles in the plume trajectory. This is, probably, the first 

investigation of this kind, leading to a computer model (JETO) which allows the definition of the 

temperature (or concentration) field.  

Following this innovating practice, Chapter VII analyses the problem of sedimentation from particle-

laden-jets. Theoretical and experimental studies are used to construct the computer model JETPAR, 

which predicts the rate of particle deposition over the bottom of the receiving body. This study is 

complemented by a similar analysis for submerged jets.  

A synthesis of the work is presented in Chapter VIII. Finally, the main conclusions and suggestions for 

further investigation are presented in Chapter IX.  


