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Mudanças causadas pelo projeto de transporte de sed imentos e das condições 
de correnteza no Tideelbe entre Geesthacht e Scharn hörn na construção do cais 

da empresa DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH 
Cliente:  Niedersachsen Ports GmbH e Co. KG, Niederlassung Cuxhaven 

Localização:  Tideelbe nas proximidades de Stade 

Dimensão:  Investigação sobre as mudanças causadas pelo projeto do transporte de sedimentos e das condições 

de correnteza 

Metodologia: Modelo hidronumérico tridimensional do Tideelbe entre Geesthacht e Scharhörn (DELFT 3D) 

CAUSA 
A empresa DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH 

projeta uma central elétrica industrial ao norte de Sta-

dersand com uma potência de 920 Mwel bruto (Fig. 1) 

Fig. 1: Local da central elétrica industrial planejada nas 

proximidades de Stade 

Por esta razão, a empresa Niedersachsen Ports GmbH 

& Co. KG tem planejado um cais para o fornecimento de 

carvão necessário, pelo qual deviam ser determinadas 

as mudanças do nível de água e das velocidades e 

direções de corenteza  causadas pelo projeto e que 

eram esperadas, assim como as alterações do fundo 

das águas do Tideelbe. 

METODOLOGIA  
Para tal fim, foi construído com ajuda de DELFT3D um 

modelo hidronumérico tridimensional entre Scharnhörn e 

Geestacht (Fig. 2) que foi calibrado para diferentes 

períodos de tempo (Fig. 3) 

 
Fig. 2: Modelo hidronumérico tridimensional entre 
Geesthacht e Scharhörn 

 
Fig. 3: Comparação tridimensional das velocidades de 
correnteza medidas e calculadas (exemplar) 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
A análise mostrou que as mudanças dos níveis de água 

e as velocidades e direções de correnteza causadas 

pelo projeto, limitam-se somente à área do cais e à de 

seu acesso, porque as mudanças de desenvolvimento 

do fundo são muito pequenas (Fig. 4). 

 
Fig. 4: Diferença das alturas do fundo entre o estado 
inicial e o estado final, depois do transcurso de um ciclo 
médio de maré alta e de maré de aguas mortas no 
estado do plano (PZ) na área Dwarsloch (exemplar) 
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