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Medições ADCP e sondagem do fundo das águas na 
afluência das centrais hidroelétricas Inga I+II  

Cliente:  Fichtner GmbH & Co. KG 

Localização:  Inga, República Democrática do Congo 

Obra:  Represa e afluentes das centrais hidroeléctricas Inga I+II 

Dimensão da investigação:  Registro do fundo das águas de represa e afluente, medição das 

velocidades de correnteza 

Metodologia:  ADCP Workhorse Rio Grande, sondagem de ressonância bifrequencial, dispositivo de 

dados tipo Mini Diver

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Desde iniciada a operação das centrais hidroelétricas 

Inga I+II tem surgido um processo de sedimentação nos 

canais afluentes e na represa (ilust. 1). Por esse motivo 

estas centrais hidroelétricas não podem ser trabalhadas 

ao máximo, especialmente durante à época de seca. 

Como base de um modelo hidrodinâmico e 

morfodinâmico, nos encarregamos de registrar a 

batimetría e medir os níveis de água e as velocidades 

da correnteza mediante ADCP. 

 

Ilustração 1: Parede de contenção das centrais hidro-
elétricas Inga I + II (parte superior) planta de localização 
de todo o sistema 

METODOLOGIA 
De tal maneira foi possível realizar uma eco-sondagem 

ultra-exata em modo RTK (ilust. 2) e um posicionamento 

das medições de correnteza ADCP (ilust. 3), foi insta-

lada uma estação de referência DGPS com radiotrans-

missão sobre os pontos de referência conhecidos. 

Através da transformação de 7 parâmetros foi conver-

tido o sistema local de coordenadas ao sistema UTM. 

Para a medição da situação de nível de água foram 

utilizados 5 captadores de pressão ultra-exatos tipo Mini 

Diver. 

 
Ilustração 2: Trajetória de sondagem de um percurso 

longitudinal 

Ilustração 3: Perfil de correntezas ADCP 

RESULTADOS 
Por meio de sondagem pôde-se determinar em com-

paração ao estado inicial, depósitos de sedimentos e 

elevações rochosas na área de afluência do Congo. As 

velocidades de correnteza e a evacuação de água que 

se registraram no afluente coincidiram com a torrente de 

cada uma das turbinas. 


