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Análise referente à deriva das ovas de peixes no El ba 

Cleinte : E.ON Kraftwerke GmbH (E.ON), DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DOW) 
Localização : O Baixo Elba 
Volume:  Construção de um modelo operacional do Elba, simulação de deriva das ovas de peixes 
Metodologia: Sondas e medições de correnteza mediante ADCP dentro de um levantamento sinóptico, modelo 
bidimensional de partículas

CAUSA 
No baixo Elba, perto de Stade, as companhias DOW e 

E.ON respectivamente têm planejado uma central 

elétrica com refrigeração contínua. Ao coletar a água de 

refrigeração do rio Elba, as ovas dos peixes são absor-

vidas no sistema de águas de refrigeração. 

Diante desses fatos fundamentados, nos foi recomenda-

do analisarmos a deriva das ovas dos peixes em dife-

rentes lugares de desova (em três pontos respec-

tivamente sobre diferentes cortes transverssais do Elba) 

e em diferentes tempos de desova (no início da maré 

alta e no início do refluxo) com relação às obras de 

coleta. 

METODOLGIA 
Para o estudo foi construido um modelo bidimensional 

hidrodinâmico do baixo Elba entre Geesthacht e Schar-

hörn (Fig. 1). A topografia das águas foi obtida por uma 

sonda acústica de orientação de posições no leque e os 

dados da BSH (Departamento Federal de Navegação 

Marítima e Hidrografia). O modelo foi calibrado mediante 

medições ADCP (Fig. 2). 

 
Fig. 1. Modelo operacional do Elba entre Scharhörn e 
Geesthacht 

Sobre o modelo hidronômico foi colocado um modelo de 

partículas, que leva em consideração os turbulentos 

efeitos de mistura. Por cada acontecimento de desova 

foram descarregados 1 milhão de ovas dentro de um 

setor (D=50 m). 

As ações de retirada e retorno foram levadas em 

consideração dentro da geometria do modelo conforme 

a sua posição e a sua dimensão reais. 

A simulação foi realizada durante um período de 40 

dias. Para isto foi escolhido um ciclo intermediário da 

primavera. No dique vertedor Geesthacht foi injetado um 

desaguamento médio correspondente aos meses maio 

e junho. Nos afluentes foram injetados desaguamentos 

médios que encontramse acima dos limites da maré 

baixa. 

 
Fig. 2: Comparação dos resultados do modelo com 
medições ADCP diante do porto Stade-Bützfleth 
Bützfleth 

RESULTADOS  
Os resultados mostram os trajetos de transporte para as 

coletas dos peixes, ou seja, em direção ao Mar do Norte 

dentro do cílco da maré e a distribuição local na área 

das construções (Fig. 3). 

  
Fig. 3: Distribuição das ovas de peixes na obra de coleta 
da DOW e perto de Lühesand 

Podese reconhecer que as coletas importantes das ovas 

dos peixes durante os acontecimentos de desovas ocor-

rem na margem esquerda do Elba e que a maior parte 

das quantidades respectivas de coletas já tem sido reali-

zada depois de cinco dias. Isto provoca uma propaga-

ção rápida sobre os cortes tranversais, já que as ovas 

dos peixes durante a desova não alcançam chegar até 

as obras de coleta perto de “Rhinplate” ou águas abaixo. 


