
Resumo 

As águas residuais urbanas são descarregadas frequentemente em águas costeiras através de 

emissários submarinos que diluem de forma eficiente o efluente e restringem habitualmente o 

impacto ambiental da descarga a uma pequena área. A previsão exacta deste impacto é, no 

entanto, difícil quer devido à complexidade dos processos hidrodinâmicos que intervêm na 

mistura do efluente quer devido à grande variabilidade das condições oceanográficas. Apesar 

de grandes avanços nos últimos anos ao nível do conhecimento destes processos, existem 

ainda muitos aspectos que permanecem desconhecidos ou imprevisíveis. Por essa razão, 

grandes esforços têm sido levados cabo nos últimos anos no sentido de melhorar as formas de 

monitorização e caracterização das plumas de efluente sob uma grande variedade de 

condições oceanográficas.  

As técnicas tradicionais de recolha de dados para observação subaquática são habitualmente 

dispendiosas e não permitem uma cobertura satisfatória dos fenómenos, especialmente 

quando os requisitos dos estudos de campo oceanográficos e ambientais, tais como o 

considerando neste trabalho, se tornam cada vez mais exigentes. Claramente, as plataformas 

de utilização in situ, tal como os Veículos Submarinos Autónomos (VSAs), de custo 

competitivo, móveis, e capazes de capturar os fenómenos de forma adaptativa, podem 

melhorar de forma significativa a monitorização ambiental e a modelização predictiva para a 

gestão do emissário.  

Este trabalho consiste na utilização de um VSA da classe REMUS (Remote Environmental 

Measuring Units) para a obtenção de dados das propriedades físicas e bio-ópticas das pluma 

de esgoto tendo por objectivo a caracterização da dispersão no campo próximo e a estimação 

da diluição. Uma campanha oceanográfica foi levada a cabo em Julho de 2002 para estudar a 

forma e a diluição da pluma proveniente do emissário submarino de S. Jacinto (Aveiro) 

utilizando o VSA Isurus. Os resultados obtidos demonstram que através da utilização de VSA é 

possível obterem-se medidas de grande qualidade das propriedades físicas da pluma, de uma 

forma extremamente eficiente. Através da definição de uma estratégia de recolha de dados 

eficaz, permitindo aumentos na resolução espacio-temporal e melhorias ao nível da 

subdetecção, demonstrou-se que as plumas de esgoto podem ser efectivamente seguidas 

usando os traçadores naturais próprios do efluente. Por forma a reduzir-se a incerteza acerca 

da localização da pluma e centrar-se a missão do veículo apenas na zona de mistura inicial, 

foram usadas previsões de um modelo de campo próximo, baseadas em observações da 

velocidade e direcção das correntes e estratificação da densidade, obtidas em tempo real, para 

se especificar a missão do veículo. Uma aplicação integrada, desenvolvida para ser utilizada 

em campo, determina de forma adaptativa e em tempo-real as trajectórias da missão de 

monitorização do VSA de acordo com as condições ambientais, tendo em conta quer as 

previsões do modelo quer os requisitos de navegação do veículo.  



Para se obter um mapeamento da dispersão da pluma usando os dados do veículo foi criado 

um sistema de processamento de dados inovador aplicando a técnica do método de colocação 

mínimos quadrados (MCMQ). Este processamento foi integrado num sistema automático de 

tratamento de dados modelar que pode ser re-utilizado em campanhas semelhantes. Os 

resultado do MCMQ para a salinidade permitem identificar de forma não-ambígua a pluma de 

efluente e observar a sua dispersão ao longo da direcção da corrente. A pluma é identificada 

como uma região de salinidade inferior a das águas circundantes numa mesma profundidade, 

ascendendo até à superfície provavelmente devido à fraca estratificação e corrente de baixa 

intensidade.  

A diluição foi estimada representando os dados de temperatura e salinidade num diagrama T 

— S, com linhas de mistura inicial entre as características T - S do efluente e das águas 

ambientais. A partir dos diagramas T - S de cada secção vertical é possível observar diluições 

consistentes do efluente variando em função da distância ao difusor. Na camada de 

espalhamento à superfície, a dilução aumenta com a distância de forma monótona, atingindo 

um valor final de cerca de 125:1, a 40 m do difusor, indicando o final do campo próximo. Neste 

trabalho foi também realizado um estudo comparativo entre os resultados de campo obtidos 

com o VSA e as previsões de modelos de arrastamento e de escalas de comprimento.  

O comportamento no campo próximo da pluma do emissário submarino de S. Jacinto foi 

também modelizado matematicamente utilizando séries temporais da velocidade e direcção 

das correntes obtidos a partir de amarrações de correntómetros e perfis de densidade 

recolhidos na vizinhança do emissário, bem como caudais obtidos directamente a partir da 

estação de tratamento. A partir das previsões das características da pluma, nomeadamente 

altura máxima de ascenção, diluição, comprimento da zona de mistura inicial, foram obtidos 

dados estatísticos do comportamento da mesma para várias estações do ano. Segundo estes 

dados, o emissário parece estar a funcionar de acordo com o esperado, com diluições sempre 

acima do valor de referência, 50:1. Nas situações observadas em que a pluma está submersa 

as diluições são habitualmente altas e sempre superiores a 100:1.  

Abstract  

Watewaters are often discharged into coastal waters through outfall diffusers that efficiently 

dilute effluent and usually restrict any environmental impact to a small area. Predicting this 

impact is however difficult because of the complexity of the hydrodynamic processes that mix 

the wastewater and also because of the variability in oceanic conditions. Despite great 

improvements in the understanding of these mixing processes over the years, since models are 

now avalable that can make reasonable predictions under steady-state conditions, there remain 

many aspects unknown and unpredictable. For this reason, much effort has been devoted 



recently to improving means to monitor and characterize sewage plumes under a variety of 

oceanographic conditions.  

Traditional sampling techniques for underwater observation are generally expensive and do not 

offer a comprehensive coverage, specialty as the requirements of oceanographic and 

environmental field studies, as those considered here, become more and more demanding. 

Clearly, at situ platforms, such as Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), which are cost 

effective, mobile, and capable of capturing key phenomena adaptively, which is particularly 

interesting for oceanographic processes that vary widely and over several time and length 

scales, as is the case of sewage plumes, may improve environmental monitoring and predictive 

modeling for decision-making and management.  

Our focus is upon the use of a REMUS (Remote Environmental Measuring Units) AUV to 

concurrently measure bio-optical and physical properties of a sewage out fall plume in order to 

characterize dispersion in the near field and estimate minimum dilution. An oceanographic 

campaign was performed on July 2002 to study the shape and dilution of S. Jacinto (Aveiro) 

sewage plume using Isurus AUV. Our results demonstrate that AUVs can provide high-quality 

measuments of physical properties of effluent plumes in a quite effective manner. An efficient 

sampling strategy, enabling improvements in terms of resolution of time and space scales and 

undersampling, demonstrated that sewage effluent plumes can be clearly traced using naturally 

occurring tracers in the wastewater. In order to reduce the uncertainty about plume location and 

concentrate the vehicle mission only in the hydrodynamic mixing zone, outputs of a near field 

predicition model based on in situ measurements of current speed and direction and density 

stratification, obtained in real-time, are used to specify the AUV mission. A built-in application 

developed to be used in situ, adaptively specifies the AUV monitoring field transects according 

to the environment conditions, in real-time, taking into account the outputs of the model, and the 

vehicle navigation requirements.  

In order to effectively map the dispersion of the effluent using the AUV data, an innovative data 

processing was created applying the Least Squares Collocation Method (LSCM) technique. 

This process is integrated in an automatic modular data processing system created to be easily 

reused in similar campaigns. LSCM results for salinity enable to identify unambiguously the 

effluent plume and observe its dispersion downstream. The effluent plume appears as a region 

of lower salinity compared to surrounding ocean waters at the same depth, rising to the water 

surface probably due to the weak stratification and relatively low currents.  

Dilution was estimated using temperature and salinity and their representation on a T - S 

diagram, with initial mixing lines between wastewater and ambient waters. From T - S diagrams 

of each vertical section it is possible to observe consistent effluent plume dilutions varying with 

distance downstream from the diffuser. Within the spreading layer at the surface, dilution 

increases monotonically with distance, reaching a ultimate value of the order of 125:1, 40 m 

further from the source, indicating the near field end. The field results were compared with 



predictions of entrainment and length scale near field models. With suitable assumptions they 

all predicted reasonably the plume characteristics.  

The near field behavior of the S. Jacinto outfall plume was also modeled mathematically using 

time series files of actual in situ measurements of current speed and direction obtained from 

fixed current meter moorings, density profiles collected near the diffuser, and treatment plant 

flow rates. Long time series of predicted rise height, dilution, hydrodynamic mixing zone length, 

and other plume characteristics were generated, from which frequency distributions of 

wastefield behavior were obtained. The outfall appears to be well designed and working well, 

with dilutions always above the reference value, 50:1. When the plume is submerged, dilutions 

are usually high and always above 100:1.  


