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RESUMO: A bacia do rio Lima apresenta uma forma alongada e é limitada a norte pela bacia hidrográfica do rio 
Minho, a leste pela do rio Douro e a sul pelas bacias dos rios Cávado e Âncora.
As disponibilidades hídricas desta bacia estão essencialmente dependentes da forma como a precipitação se 
distribui espacial e temporalmente, uma vez que os aquíferos têm uma baixa capacidade de armazenamento, o 
que faz com que o escoamento tenha uma resposta relativamente rápida à ocorrência de precipitação. 
Este rio desagua no Oceano Atlântico junto da cidade de Viana do Castelo. O estuário desenvolve-se num vale 
relativamente estreito, sendo dominado pelo regime de marés (do tipo semi-diurno) e caudais fluviais. Estes 
sofreram alterações significativas com a construção do aproveitamento hidroeléctrico do Lindoso que permitiu 
o controlo de cheias na bacia, apresentando também alterações nas condições de penetração da frente salina 
para o interior do estuário. Neste artigo, apresenta-se uma caracterização dos padrões de distribuição salina 
na embocadura do rio Lima resultantes das afluências deste rio recorrendo-se a um modelo matemático do 
estuário e da zona costeira adjacente em função do regime de caudais e das características da maré.

Palavras-chave: distribuição salina, estuário, modelação, rio Lima.

ABSTRACT: The Portuguese northern river Lima basin has boundaries with four river basins: river Minho (North); 
river Douro (East); and rivers Cavado and Ancora (South).
Water availability in this river basin is mainly dependent from the precipitation distribution in time and space. 
Since the existing aquifers have a very limited storage capacity, rainfall produces a very fast runoff response.
The river mouth is in Atlantic Ocean near the city of Viana do Castelo. The estuary is a relatively narrow channel 
highly dependent on tidal regime (semi-diurnal type) and fluvial flows. River flows are significantly influenced 
by hydro power generation of Lindoso dam which allows flood control in the basin and determines salt intrusion 
patterns in the estuary.
Results from mathematical modeling application in characterizing salt distribution patterns in river Lima estuary 
are presented in this research work.

Keywords: salt distribution, estuary, modelling, river Lima.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo dos estuários apresenta uma elevada 
dificuldade uma vez que estes sistemas apresentam 
habitualmente complexas geometrias, hidrodinâmica 
e padrões de transporte de massa. De facto, a interface 
entre as águas doce e salgada forçada pelas descargas 
dos rios, das marés e do vento apresenta características 
específicas que afectam as propriedades de mistura 
das massas de água do estuário. Ocorre uma grande 
variabilidade nas propriedades dos estuários em 
função das diferenças nas marés, descargas fluviais 
e pela forma como esses factores interagem com 
topografia (Dyer, 1997). 
A estrutura da salinidade dos estuários e das correntes 
fluviais podem ser modificadas por alterações do 
regime de caudais fluviais causada pela construção 
de barragens e pelas alterações batimétricas 
devido ou a variação dos fluxos de sedimentos ou à 
remoção de areias. Estas alterações podem afectar 
significativamente as utilizações da água estabelecidas 
como agricultura, abastecimento doméstico e 
industrial. 
A extensão da intrusão salina depende do equilíbrio entre 
as descargas de água doce e do fluxo de água salgada do 
mar. Este fenómeno pode ser razoavelmente previsto 
recorrendo a modelos matemáticos construídos com 
base em dados monitorizados. Estas ferramentas 
podem ser usadas para quantificar o caudal de água 
doce que é necessária para contrabalançar a intrusão 
salina nas captações de água a montante ou estimar a 
extensão da pluma de água doce nas águas costeiras 
adjacentes à embocadura fluvial.
A bacia hidrográfica do rio Lima, situado na região norte 
de Portugal, tem uma superfície de aproximadamente 
2450 km2. A altitude média da bacia é de 447 m, sendo 
a Serra da Peneda e a Serra Amarela, os sectores 
mais elevados, respectivamente com 1416 e 1361 
m. A região desta bacia é uma região de elevada 
pluviosidade, ocorrendo precipitação média anual 
entre 1300 e 4200mm.
No estuário do rio Lima, foram utilizadas ferramentas 
de modelação para a avaliação da intrusão salina 
nesta massa de água. As ferramentas incluem duas 
componentes principais: um modelo hidrológico 
da bacia do rio, e um modelo hidrodinâmico e de 
transporte de massa (WES-HL, 1996; WES-HL, 
2000) do trecho final do rio. Este trabalho apresenta 
resultados obtidos a partir dos modelos matemáticos 
da segunda componente de modelação. A distribuição 
espacial de salinidade é caracterizada a partir de um 
conjunto de cenários estabelecidos de acordo com 

as acções fundamentais que afectam a distribuição 
salina. O principal objectivo é a caracterização dos 
padrões de distribuição salina (presença de água 
doce) na zona costeira a norte da desembocadura do 
rio Lima resultantes das afluências deste rio. Para 
tal procedeu-se à caracterização sumária do regime 
de caudais do rio Lima, do regime de actuação de 
vento na zona de estudo e à avaliação dos padrões de 
circulação que determinam o transporte de água doce 
para norte.

2. METODOLOGIA
2.1. Formulações matemáticas

A análise de problemas de intrusão salina deve ser 
baseada em modelos dinâmicos. Na ausência de 
estratificação, o software RMA2/RMA4 (WES-HL, 1996, 
WES-HL, 2000) é uma excelente ferramenta para 
estimar as distribuições de salinidade. Em condições 
de estratificação vertical torna-se necessária uma 
abordagem a duas dimensões na direcção vertical 
ou a aplicação de ferramentas de modelação 
tridimensionais (Pinho, 2001). 
Diferentes critérios, tais como o quociente entre 
os caudais ou o número do estuário (Dyer, 1997) 
podem ser usados para a antecipação das condições 
de estratificação da massa de água costeira. Estes 
critérios são geralmente baseado na relação entre os 
caudais fluviais e os caudais associados às correntes 
de maré. Para o rio Lima, a aplicação dos critérios 
acima mencionados, conduz a uma classificação de 
estuário estratificado, parcialmente estratificado 
ou bem misturado, dependendo do regime de 
caudais considerado. No entanto, as situações de 
estratificação ocorrem quase sempre nas zonas da 
embocadura mais profundas, ocorrendo situações em 
que o estuário se classifica de bem misturado quando 
se verificam episódios de acentuada intrusão salina, 
normalmente associados a períodos de baixos caudais 
fluviais. Neste trabalho o estuário e embocadura do rio 
Lima foi considerado bem misturado, uma vez que se 
pretendem caracterizar as distribuições de salinidade 
nas zonas de menor profundidade da embocadura do 

rio.

2.2. Modelo hidrodinâmico

No presente trabalho foi criado um modelo matemático 
bidimensional no plano horizontal (2DH) para 
simulação da hidrodinâmica e do transporte de sal 



7

Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 31# 02

Distribuição salina na embocadura e estuário do rio Lima em diferentes regimes hidrodinâmicos

nas águas costeiras adjacentes à desembocadura do 
rio. Considera-se a hipótese de mistura vertical total 
na zona analisada. 
O modelo hidrodinâmico foi implementado utilizando 
o software RMA2 que é baseado no método dos 
elementos finitos (WES-HL, 1996). A formulação 
matemática do modelo hidrodinâmico é baseada nas 
equações de conservação de massa e de conservação 
da quantidade de movimento:

em que, c é a concentração de sal [kgm-3]; Dx e Dy são 
os coeficientes de difusividade turbulenta [m2s-1]; k é 
a taxa de decaimento/crescimento da substância [s-1]; 
σ é o termo correspondente a fontes ou sumidouros 
da substância [kgm-3s-1]; R(c) é a taxa de entrada/saída 
através da superfície livre (precipitação ou evaporação) 

[kgm-3s-1].

3. CASO DE ESTUDO
3.1. Localização

A zona de estudo situa-se na foz do rio Lima  
(Figura 1). Este rio nasce no monte Talariño, a uma 
altitude de 975 metros, na Serra de São Mamede, na 
província de Ourense em Espanha. Entra em Portugal 
nas proximidades de Lindoso e desagua em Viana do 
Castelo, apresentando uma extensão total de cerca de 
108 km, dos quais 67 km em território português.
A bacia do rio Lima apresenta uma forma alongada 
e é limitada a norte pela bacia hidrográfica do rio 
Minho, a leste pela do rio Douro e a sul pelas bacias 
dos rios Cávado e Âncora. Tem uma superfície de 
aproximadamente 2450 km2. A altitude média da 
bacia é de 447 m, sendo a Serra da Peneda e a Serra 
Amarela, os sectores mais elevados, respectivamente 
com 1416 e 1361 m.
O clima da região deste rio resulta da sua posição 
geográfica e proximidade do Atlântico e é caracterizado 
como sendo do tipo marítimo.
As disponibilidades hídricas desta bacia estão 
essencialmente dependentes da forma como a 
precipitação se distribui espacial e temporalmente, 
uma vez que os aquíferos têm uma baixa capacidade 
de armazenamento, o que faz com que o escoamento 
tenha uma resposta relativamente rápida à ocorrência 
de precipitação. A região desta bacia é uma região de 
elevada pluviosidade, ocorrendo precipitação média 
anual entre 1300 e 4200mm.
O escoamento anual médio à entrada de Portugal 
é de 1598 hm3 e na foz de 3304 hm3. De uma forma 
sintetizada esta bacia apresenta um clima bastante 
húmido e caracteriza-se por uma pequena deficiência 
de água no Verão e um excesso no Inverno.
A satisfação de pedidos de rega, de abastecimento 
e para produção de energia é conseguida a partir de 
volumes armazenados durante períodos húmidos. 
São dois os grandes aproveitamentos hidroeléctricos 
em funcionamento ao longo da bacia: Alto Lindoso e 
Touvedo (Figura 2).
A barragem do Alto Lindoso situa-se junto da fronteira 
com a Espanha, sendo o maior produtor hidroeléctrico 
de Portugal. Funciona como reguladora do caudal do 
rio Lima em conjunto com a barragem de Touvedo.
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onde, x e y são as coordenadas horizontais cartesianas 
[m]; t é o tempo [s]; U e V são a média vertical das 
componentes horizontais de velocidade [ms-1]; H ≡ h+η 
é a profundidade total [m]; h(x,y) representa a elevação 
do fundo [m]; η(x,y,t) é a elevação da superfície livre 
[m]; ρa é a massa volúmica do ar [kgm-3]; Wv é a 
velocidade do vento [ms-1]; f é o parâmetro de Coriolis 
[s-1]; ϕ é a direcção do vento [-]; n é o coeficiente de 
Manning [m-1/3s]; g é a aceleração da gravidade [ms-2]; 
ε é o coeficiente de viscosidade turbulenta [kgm-1s-1].

2.3. Modelo de transporte

O software de modelação do transporte de massa, 
RMA4 (WES-HL, 2000) é aplicado para simular pro-
cessos de advecção-difusão em ambientes aquáticos. 
Este software permite criar modelos que podem ser 
utilizados na avaliação da distribuição de qualquer 
substância conservativa dissolvida na água. Este sof-
tware é baseado na forma bidimensional da equação 
de transporte de massa:

dc
dt

U dc
dx

V dc
dy

d
dx

Dx dc
dx

d
dy

Dy dc
dy

kc R c+ + − − − + + =σ ( ) 0

(4)



8 Distribuição salina na embocadura e estuário do rio Lima em diferentes regimes hidrodinâmicos

Figura 2 – Localização das barragens de Touvedo e Alto Lindoso.

Figura 1 – Localização da zona de estudo.
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Touvedo situa-se 17 km a jusante da barragem do 
Alto Lindoso e além da produção de energia, tem 
como finalidade principal regular os elevados caudais 
provenientes do Alto Lindoso, para que não hajam 
variações muito bruscas de caudal na rede hidrográfica 
a jusante deste aproveitamento. O volume útil de 
armazenamento na bacia hidrográfica do rio Lima é de 
aproximadamente 353 hm3.

3.2. Implementação do modelo

O domínio modelado compreende todo o estuário do 
rio Lima entre o açude de Ponte de Lima e a zona 
costeira adjacente à sua foz (Figura 3). Este domínio foi 
discretizado por uma malha de elementos finitos com 
8367 elementos triangulares quadráticos conforme se 
apresenta na Figura 4
A batimetria utilizada no modelo foi definida a partir 

Figura 4 – Malha de elementos finitos.

Figura 3 – Domínio do modelo.
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da base de dados batimétricos ETOPO2 e de outra 
informação batimétrica relativa à zona da embocadura 
e ao longo do estuário. A profundidade referida ao nível 
médio da água do mar varia entre um mínimo de 2 m e 
cerca de 30 m no domínio considerado.
Para a definição do regime de caudais a utilizar 
neste estudo recorreu-se aos dados disponíveis no 
SNIRH para as estações hidrométricas de Ponte da 

Barca e Rabaçal (ambas localizadas a jusante da 
barragem de Touvedo). Estas estações apresentam-se 
relativamente próximas, tendo sido gerada uma série 
de caudais para o período de 1971 a 2007 a partir dos 
valores disponíveis para a estação de Ponte da Barca 
completada com os valores da estação do Rabaçal 
(Figura 5).

A série de caudais foi dividida em dois períodos: de 1971 
a 1992 e de 1993 a 2007. A partir das séries resultantes 
foram obtidas as correspondentes curvas de caudais 
classificados, conforme se apresenta na Figura 6. 
Optou-se por efectuar esta divisão, uma vez que os 
caudais do rio Lima passaram a ser regularizados 
pelas barragens de Touvedo e Alto Lindoso a partir de 
1993. Assim, foi utilizada a curva correspondente ao 
período mais recente para definir valores de caudais a 
considerar nas simulações de transporte de sal.
Das curvas anteriores verifica-se que, no período 
considerado (1971 a 2007) ocorreram cheias com 
caudal superior a 2400 m3/s.
Verifica-se, ainda, que o caudal médio diário nas 
estações consideradas é superior a 39 m3/s em 
50% dos dias no período entre 1993 e 2007 e que só 
apresenta valores superiores a 170 m3/s em 10% dos 
dias no mesmo período.
A maré na zona de estudo é do tipo semi-diurno. Nas 
simulações realizadas em que foi considerada a acção 
da maré, adoptou-se uma altura (distância entre 
cavas/baixa-mar e cristas/preia-mar) de maré média 
de 2,76 m.

As características de actuação do vento foram 
estabelecidas a partir dos dados disponíveis para a 
estação meteorológica de Viana do Castelo. No Quadro 
1 apresentam-se as probabilidades de actuação do 
vento para cada rumo e os valores das respectivas 
velocidades médias.
Nas simulações realizadas foi apenas considerada a 
actuação do vento de S, SW e SE. Em cada um dos casos 
foi adoptada a velocidade média máxima registada.
Os ventos têm uma variação de direcção sazonal: ventos 
de Noroeste durante a Primavera e Verão e ventos de 
Sudeste durante Outono e Inverno. Esta alteração da 
direcção dos ventos é preponderante para a direcção 
da corrente junto à costa continental portuguesa. 
A variabilidade do vento, quer em intensidade quer 
em direcção, origina mecanismos de circulação 
característicos de escalas temporais mais curtas do 
que as que anteriormente foram referidas.
As correntes de larga escala que poderão influenciar 
a área de estudo apresentam-se normalmente pouco 
intensas. Segundo Neves et al. (2007), em estudos 
realizados à escala da bacia do Atlântico Norte verifica-
se que na região em estudo as correntes superficiais 

Figura 5 – Série de caudais médios diários do rio Lima entre 1971 e 2007 (estações hidrométricas de Ponte da Barca e Rabaçal).
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Quadro 1 - Características de actuação do vento na zona em estudo – Viana do Castelo.
Rumo
F- Frequência (%), V – Velocidade (km/h)

N NE E SE S SW W NW Calma

F V F V F V F V F V F V F V F V C

Janeiro 18.0 6.7 24.0 5.4 9.3 5.8 5.2 6.8 8.4 14.2 12.1 12.6 8.7 13.0 8.1 9.4 6.0

Fevereiro 15.6 6.6 19.2 5.6 7.0 5.8 3.7 8.4 11.8 17.1 17.0 15.1 11.7 14.0 10.0 9.6 4.0

Março 18.6 8.4 20.3 5.7 7.7 6.3 3.7 7.2 7.2 17.5 14.5 12.3 13.1 11.4 12.1 13.4 2.8

Abril 15.2 11.1 18.9 8.0 12.1 7.1 5.0 6.1 6.8 14.5 13.3 12.3 12.5 12.0 14.8 15.1 1.3

Maio 12.8 11.2 13.1 7.5 9.1 7.7 5.2 4.9 9.5 11.1 17.8 11.3 15.1 10.7 16.7 14.6 0.5

Junho 11.5 12.1 13.1 7.6 9.7 6.3 5.5 5.8 10.2 9.5 18.5 8.7 14.5 10.4 16.3 13.2 0.8

Julho 13.4 10.6 12.6 8.2 9.8 6.3 6.0 5.0 9.5 6.6 20.1 8.5 14.4 9.1 13.4 12.7 1.0

Agosto 15.0 10.6 14.0 7.4 9.6 5.5 4.6 4.4 7.5 7.0 16.2 7.4 13.5 10.0 17.3 12.4 2.3

Setembro 13.6 5.8 15.8 5.7 10.5 5.0 4.8 5.2 9.5 10.6 16.8 8.1 14.2 8.9 11.9 9.4 2.8

Outubro 17.9 4.8 18.9 4.4 9.0 5.8 6.2 6.2 10.4 13.9 13.4 10.4 10.0 10.5 11.2 9.2 3.1

Novembro 16.4 4.9 25.3 4.8 11.5 6.0 6.3 8.0 9.7 12.2 11.3 9.6 5.6 9.1 6.7 8.7 7.1

Dezembro 13.6 6.1 23.8 5.1 11.0 5.3 4.9 7.6 13.1 16.4 13.3 15.2 8.0 13.7 7.6 9.0 4.8

Ano 15.1 8.1 18.2 6.0 9.7 6.1 5.1 6.2 9.5 12.6 15.4 10.8 11.8 10.9 12.2 11.9 3.0

Figura 6 – Curvas de caudais classificados no rio Lima para os períodos de 1971 a 1992 e 1993 a 2007.
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de larga escala são relativamente fracas (velocidades 
médias da ordem de 0,10 cms-1). Deste modo, o 
recurso a um modelo hidrodinâmico constitui uma 
alternativa de enorme potencial na caracterização das 
correntes características da zona em estudo, dada a 
possibilidade de modelar separadamente cada um dos 
processos que estão na origem da sua formação.
Os valores dos parâmetros de calibração do modelo 
foram estabelecidos usando valores determinados em 
estudos de intrusão salina para o interior do estuário 
(Pinho et al., 2007), os dados registados no marégrafo 
de Viana do Castelo e outros dados qualitativos 
observados no campo. Assim, foram adoptados 
valores de 40 m1/3s-1 para o coeficiente de Manning-
Strickler e de 20 m2s-1 para o coeficiente de viscosidade 
turbulenta. O coeficiente de difusão é quantificado de 
modo automático de modo a conseguir-se que em 
todos os passos de integração temporal (0,5 horas) o 
valor do número de Peclet esteja próximo de um valor 

previamente especificado (WES-HL, 2000).

3.3. Cenários simulados

Foram considerados diferentes cenários de simulação 
hidrodinâmica envolvendo a consideração ou não da maré, 
diferentes valores de caudais fluviais e características de 
actuação do vento.
No Quadro 2 apresenta-se uma síntese dos valores adoptados 
para as variáveis envolvidas na definição de cenários de 
simulação.

As simulações foram realizadas separadamente para a 
hidrodinâmica e para o transporte de sal. No caso das 
simulações hidrodinâmicas sem acção da maré e vento 
foram consideradas situações de regime permanente, 
tendo sido imposto o caudal fluvial na fronteira aberta 
de montante e o nível médio da água do mar na fronteira 
oceânica. No caso de consideração da acção da maré 
o nível foi imposto na fronteira oceânica e considerou-
se uma duração de simulação correspondente a dois 
períodos de maré. Apenas o último período foi utilizado 
nas simulações de transporte de sal.
Para as simulações que envolvem a acção do vento, 
foi imposta uma tensão superficial uniforme em todo o 
domínio cuja intensidade se fez variar desde um valor 
nulo até ao valor associado à velocidade máxima do 
vento para cada rumo. Só a solução hidrodinâmica 
correspondente ao equilíbrio dinâmico (último instante 
da simulação) foi considerada nas simulações de 
transporte de sal.
As simulações de transporte de sal foram realizadas 
partindo-se sempre de um valor de salinidade de 
35‰ em todo o domínio e adoptando-se uma duração 
de simulação suficientemente longa (cerca de 100 
horas para a generalidade das simulações) de forma 
a atingir-se uma distribuição salina correspondente 
a uma situação de equilíbrio dinâmico. Na fronteira 
aberta fluvial foi adoptada uma concentração salina de 

0‰ e na fronteira oceânica de 35‰.

4. RESULTADOS
Nas Figuras 8 a 11 apresentam-se os resultados 
obtidos para as concentrações salinas na embocadura 
do rio Lima para alguns dos diferentes cenários 
considerados.Quadro 2 - Cenários de simulação.

Cenário Caudal fluvial 
(m3/s)

Vento
Rumo (km/h)

Altura da 
maré (m)

C1 50 - -

C2 500 - -

C3 1500 - -

C4 2400 - -

C5 2400 - 2,76

C6 172 - 2,76

C7 172 S (17,5) -

C8 172 SE (8,4) -

C9 172 SW (15,2) -

C10 100 SW (15,2) -
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Figura 9 – Resultados da distribuição salina para o cenário 
C6, para estados diferentes do nível de maré.

Figura 11 – Resultados da distribuição salina para os cená-
rios C9 e C10, para diferentes regimes de actuação do vento.

Figura 8 – Resultados da distribuição salina para os cenários 
C1 e C4, envolvendo diferentes valores dos caudais fluviais.

Figura 10 – Resultados da distribuição salina para os cená-
rios C7 e C8, para diferentes regimes de actuação do vento.



5. CONCLUSÕES
As descargas de caudais fluviais do rio Lima na 
zona costeira adjacente ocorrem segundo o sentido 
Norte-Sul, na ausência de ventos do quadrante Sul, 
condicionadas pela configuração dos molhes do porto 
de Viana do Castelo. Para valores de caudal fluvial 
inferiores a 100 m3/s (valor ultrapassado em 19% dos 
dias no período de 1993 a 2007 na estação de Ponte 
da Barca) a transição entre a água salgada e água 
doce ocorre principalmente no interior do estuário (ver 
resultados dos cenários C1 e C10). 
A acção da maré resulta em movimentos da pluma de 
água doce segundo a direcção perpendicular à costa 
(ver resultados dos cenários C5 e C6). A pluma de água 
doce desloca-se para norte quando existem ventos 
que originam correntes costeiras com sentido de Sul 
para Norte. 
Para valores de caudal fluvial de 172 m3/s (valor 
ultrapassado em 10% dos dias no período de 1993 a 
2007 na estação de Ponte da Barca) e actuação de vento 
de Sul a salinidade desce para cerca de 27‰ numa 
localização próxima do ponto de coordenadas 140500; 
524500 (ver resultados do cenário C7). Para valores 
de caudal fluvial de 172 m3/s (valor ultrapassado em 
10% dos dias no período de 1993 a 2007 na estação 
de Ponte da Barca) e actuação de vento de SE a 
salinidade desce para cerca de 30‰ numa localização 
próxima do ponto de coordenadas 140500; 524500 (ver 
resultados do cenário C8). Para valores de caudal 
fluvial de 172 m3/s (valor ultrapassado em 10% dos 
dias no período de 1993 a 2007 na estação de Ponte da 
Barca) e actuação de vento de SW a salinidade desce 
para cerca de 31‰ numa localização próxima do ponto 
de coordenadas 140500; 524500 (ver resultados do 
cenário C9). Para valores de caudal fluvial de 100 m3/s 
(valor ultrapassado em 19% dos dias no período de 
1993 a 2007 na estação de Ponte da Barca) e actuação 
de vento de SW a pluma de água doce não atinge o 
ponto de coordenadas 140500; 524500 (ver resultados 
do cenário C10).
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