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Evacuamento das águas residuais clarificadas da est ação 
purificadora Osterholz-Scharmbeck no Hamme-Lesum 

Cliente:  Companhia municipal de eletricidade, gás, água e transportes públicos Stadtwerke Osterholz-

Scharmbeck GmbH 

Localización:  Sistema fluvial Hamme-Lesum, Alemanha 

Dimensão da investigação:  Construção de um modelo 2D de transporte de substâncias contaminantes 

(nitrogênio, fosfato), identificação do estado crítico de carga, simulação da distribução da concentração 

em diferentes pontos de evacuamento 

Metodologia: Simulação da difusão de substâncias contaminantes 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Como consequência da modernização da tubulação, o 

lugar de evacuação da purificadora Osterholz-

Scharmbeck no Hamme devia ser deslocado para outro 

ponto. Com isto, teria que ser examinada especialmente 

a influência que exercia o controle da comporta Ritter-

huder sobre a difusão e a mistura. 

METODOLOGIA 
Para a simulação foi construído um modelo 2D de 

transporte de sustâncias contaminantes  (ilust. 1) que 

por sua vez, foi calibrado com base em medições de 

nivel e em medições ADCP. 

 
Ilustração 1: Modelo 2D de transporte de substâncias 
contaminantes Hamme-Wümme-Lesum (L = 67 km) 

A represa Lesum e a comporta Ritterhuder foram 

integradas como estruturas controláveis (ilust. 3). Para a 

comporta Ritterhuder pôde ser identificada no verão de 

2005 uma variante extremamente controlável (ilust.2). 

As condições limites de maré escolhidas cobrem um 

ciclo completo de maré viva e maré morta de meio grau. 

 
Ilustração 2: Horas de abertura e abertura da comporta 
Ritterhuder no ano 2005 (aqui: comporta 1) 

 

Ilustração 3: Represa Lesum (parte superior) e 
comporta Ritterhuder (parte inferior) 

CONCLUSÕES 
As simulações numéricas demostraram que durante o 

modo de funcionamento otimizado da comporta 

Ritterhuder, seria possível inclusive um evacuamento 

por baixo da mesma. 

 
Ilustração 4: Difusão da concentração (Nges.) por baixo 
da comporta Ritterhuder 
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