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Monitoração das relações entre as correntezas media nte um 

HADCP deslocável verticalmente e execução de medições de 

turvação na entrada do porto Amerikahafen em Cuxhaf en
Cliente:  NiedersachsenPorts GmbH &

Localização:  Cuxhaven, estuário do

Construção:  Entrada do porto Amerikahafen, 

Dimensão da investigação:  Medições

Metodologia:  ADCP verticalmente móvel

CAUSA 
Com a finalidade de otimizar as dragagens

ção mediante um aparelho de injeção de água, deviam 

ser medidas e descritas continuamente  no fundo 

todas as direções no local, as velocidades e as direções 

de correnteza da entrada do porto Amerikahafen.

METODOLOGIA 
Para esta medição foi instalado em um

do porto um ADCP (HADCP) de medição horizontal 

um trilho corrediço, que foi instalado

guia deslocável verticalmente. A calha de guia foi colo

cada em um poste de medição, que foi instalado em 

uma plataforma como assento dos 

para deslocar verticalmente o trilho

Fig. 2) 

Fig. 1: Posição do poste de medição na frente do cais
Steubenhöft 

 
Fig. 2: Trilho corrediço (foto esquerda
do HADCP (foto direita) 
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Medições ADCP de longa duração, medição de turvação

móvel, sondas de turvação, estação meteorológica, poste de med

finalidade de otimizar as dragagens de manuten-

diante um aparelho de injeção de água, deviam 

e descritas continuamente  no fundo e em 

, as velocidades e as direções 

de correnteza da entrada do porto Amerikahafen. 

em um lado da entrada 

do porto um ADCP (HADCP) de medição horizontal em 

que foi instalado em uma calha de 

A calha de guia foi colo-

que foi instalado em 

os cabos necessários 

para deslocar verticalmente o trilho corrediço. (Fig. 1, 

 
na frente do cais 

 
esquerda) e calha de guia 

Fig. 3: Instalação dos cabos
vertical do trilho corrediço

RESULTADOS 
Através das medições puderam ser identificados os 

estados das correntezas decisivas para o 

dos sedimentos. Os efeitos da nave

saída puderam ser quantificados.

Fig. 2: Medição HADCP-

manutenção no porto Amerikahafen 

˗˃ leste (correnteza de refluxo, terça

10.4958sec, altura HADCP: 

Pôde-se mostrar também que os H

um assentamento de sedimentos consideravelmente maior, 

por exemplo, como consequência de um 

bem próximo. Por isto, sem dúvida, tem

que através das medições, a

completamente captada. 
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turvação 

meteorológica, poste de medição 

 
Instalação dos cabos para o deslocamento 
do trilho corrediço 

Através das medições puderam ser identificados os 

estados das correntezas decisivas para o assentamento 

dos sedimentos. Os efeitos da navegação de entrada e 

quantificados. 

 
- antes de uma dragagem de 

manutenção no porto Amerikahafen – Correnteza oeste 

leste (correnteza de refluxo, terça-feira 29-11-2011, 

, altura HADCP: -0,25 mSKN) 

se mostrar também que os HADCP puderam detectar 

de sedimentos consideravelmente maior, 

por exemplo, como consequência de um desaguamento 

bem próximo. Por isto, sem dúvida, tem-se que assegurar 

que através das medições, a coluna de água será 

 


