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Gestão regional das consequências climáticas na reg ião 
metropolitana de Hannover - Brunswik - Gotinga – Ge stão integrada 

de corpos de águas subterrâneas com a mudança climá tica de fundo 
Cliente:  Stadtwerke Hannover AG 

Localização: Bacia hidrográfica de capacitação do Wietze e do Wulbeck 

Dimensão:  Cálculos hidráulicos das consequências climáticas primárias e secundárias, dedução de medidas 

Metodologia:  Modelo hidronumérico móvel de uma medição, modelo acoplado OFG/GW (de águas continentais 

superficiais e águas subterrâneas) 

CAUSA  
Os cenários climáticos existentes indicam variações 

absolutas das precipitações ou das temperaturas, assim 

como, um deslocamento claro entre os meses do verão  

e inverno. Estes fatores influenciam de maneira direta 

ou indireta na formação de novas águas subterrâneas e 

consequentemente, no regime hídrico. 

METODOLOGIA  
Para observar os efeitos primários e secundários sobre 

o regime de águas (por exemplo, a mudança de 

irrigação das terras aráveis e a do consumo de água 

potável), foi empregado um modelo acoplado OFG/GW 

(modelo acoplado de águas continentais superficiais e 

águas subterrâneas) do corpo de águas subterrâneas 

“Fuhse/Wietze (Fig. 1). Este modelo calcula de forma 

altrável as linhas geracionais características do presente 

e do futuro. 

 
Fig. 1: Modelo OFG/GW 

O modelo foi calibrado livremente para o período 

compreendido entre 01 de novembro de 2000 e 31 de 

dezembro de 2007. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
Da mudança climática resultam mudanças claras da 

superfície das águas subterrâneas (Fig. 2 e 3). Também 

as descargas nas águas continentais superficiais, exem-

plificadas aqui para o fluviômetro de referência de águas 

Wieckenberg do NLWKN (Departamento Regional da 

Baixa Saxônia para o regime de águas e para a prote-

ção das costas e da natureza), mostram deslocamentos 

claros entre os meses de inverno e de verão (Tabela. 1). 

Fig. 2: Média de mudança do nivel das águas subterrâ-
neas a longo prazo durante o período entre os anos 
2071 e 2100 (inverno) 

 
Fig. 3: Média de nudança do nível das águas subterrâ-
neas a longo prazo durante o período entre os anos 
2071 e 2100 (verão) 

Tabela. 1: Mudanças das descargas mensais [m3] nos 

fluviômetros Fuhberg (Wulbeck) e Wieckenberg (Wietze) 
Mês 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

verão  
 

Wieckenberg/Wietze [m³] Fuhrberg [m³]

3.331.807 539.704

2.313.072 339.105

1.000.354 157.767

-77.754 -4.627 

-498.200 -67.193 

-724.524 -90.753 

-902.772 -149.592 

-843.395 -124.295 

-970.973 -147.560 

-791.153 -127.124 

532.405 105.949

3.204.617 496.173

5.573.485 927.554


