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Altera ção dos estados da correnteza no Elba durante a amp lia
cais Europa no

Cliente : Niedersachsen Ports GmbH e Co. 
Localização : Rio Elba próximo ao Cuxhaven, a
Volume : Determinação das velocidades e direções da correnteza
Metodologia : Modelo hidrodinâmico bidimensional

CAUSAS 
Dentro do planejamento da ampliação do cais Europa 

através do atracadouro 4 (Fig. 1), espera

velocidades e as direções da correnteza 

rações que deveriam ser determinadas.

Fig. 1: Ampliação planejada do cais Europa 
atracadouro 4 

Esperava-se  também que, como resultado 

do das águas sofresse alterações. 

saber se a segurança e a facilidade do tráfego marinho

podiam ser afetados por causa dessas mudanças.

METODOLOGIA 
Para o estudo foi empregado um modelo detalhado

hidronumérico e bidimensional (Fig. 2).

As condições limites da borda superio

hado perto de Brunsbüttel foram obtidas de um modelo 

do Elba, que abrange a área compreendida entre 

Scharnhörn e o dique vertedor de G

do Elba foi calibrado mediante medições da correnteza 

realizadas através dos níveis de água da maré

por sondas da Administração Federal de Águas e Nave

gação Marítima (WSV) e mediante os níveis de água da 

maré registrados em cinco pontos temporais.

As diferenças de modelo do Elba nos níveis das 

da maré encontramse abaixo de 5 cm.

Em comparação com as medições ADCP (ponto médio 

de profundidade), observamse diferenças de até

12cm/s. 
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Dentro do planejamento da ampliação do cais Europa 

1), esperavase que as 

velocidades e as direções da correnteza sofressem alte-

iam ser determinadas. 

 
ada do cais Europa ao redor do 

também que, como resultado disso, o fun-

. Além disso queriase 

facilidade do tráfego marinho 

por causa dessas mudanças. 

Para o estudo foi empregado um modelo detalhado, 

hidronumérico e bidimensional (Fig. 2). 

borda superior do modelo detal-

Brunsbüttel foram obtidas de um modelo 

do Elba, que abrange a área compreendida entre 

vertedor de Geesthacht. O modelo 

do Elba foi calibrado mediante medições da correnteza 

realizadas através dos níveis de água da maré, obtidos 

por sondas da Administração Federal de Águas e Nave-

gação Marítima (WSV) e mediante os níveis de água da 

maré registrados em cinco pontos temporais. 

modelo do Elba nos níveis das águas 

cm. 

ação com as medições ADCP (ponto médio 

de profundidade), observamse diferenças de até 

Fig: 2: Área do modelo detalhado entre Scharhörn e 
Brunsbüttel 

No limite superior do modelo do Elba em Geesthacht 

injetado um deságue médio de 541,5 

resultados do modelo foram avaliados como pontos de 

referência e as difrenças obtidas entre o estado real e o 

estado de planejamento foram então considerada

RESULTADOS E CONCLUS
Dado que as diminuições das velocidades de correnteza 

limitamse somente à área de acesso e à área que 

encontrase imediatamente diante do dique do atraca

douro 4, não influirão a nível regional no regime de 

transporte de sedimentos do Elba. 

consideravelmente a nível local as reduções das veloci

dades de correnteza ocasionadas pela profundidade da 

área de acesso no desenvolvimento morfológico, dado 

que as velocidades de correnteza mantêmse a um nível 

alto. As modificações das velocidades de

tão baixas, que não podem ser percebidas particu

larmente pelos chefes dos navios.
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Área do modelo detalhado entre Scharhörn e 

do modelo do Elba em Geesthacht foi  

injetado um deságue médio de 541,5 m3/s. Os 

resultados do modelo foram avaliados como pontos de 

referência e as difrenças obtidas entre o estado real e o 

ejamento foram então consideradas. 

CONCLUSÕES 
Dado que as diminuições das velocidades de correnteza 

limitamse somente à área de acesso e à área que 

encontrase imediatamente diante do dique do atraca-

douro 4, não influirão a nível regional no regime de 

transporte de sedimentos do Elba. Tampouco influirão 

consideravelmente a nível local as reduções das veloci-

dades de correnteza ocasionadas pela profundidade da 

no desenvolvimento morfológico, dado 

que as velocidades de correnteza mantêmse a um nível 

alto. As modificações das velocidades de correnteza são 

tão baixas, que não podem ser percebidas particu-

larmente pelos chefes dos navios. 


