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Medições-ADCP e assessoria
adequadas para as  
cataratas de Haven, águas
Cliente : GIZ GmbH 
Localização : O Nilo, entre Jinja e o lago Kyoga
Volume : Medições de correnteza tridimensionais
cataratas de Haven  
Metodologia : Medições ADCP 

CAUSAS 
Dentro do quadro do programa “developPPP”

cooperação com a companhia KSB AG

empresa GIZ GmbH tem planejado instalar

fluvial no alto Nilo, entre o Jinja e o lago Kyoga

Fig. 1: Alto Nilo em Uganda entre o lago 
e o lago Kyoga 

O alto Nilo, mais abaixo do Jinja, disp

cachoeiras  com velocidades de corre

para a instalação de uma turbina fluvial

KW). 

METODOLOGIA 
Para a busca do local realizamos 

exploração preliminar, que serviu como base para a 

escolha posterior de um local adequado

cataratas de Haven (Fig. 2). 

Fig. 2: Cachoeiras do rio próximas às

Ali foram realizadas medições tridimensionais

ADCP (Fig. 3 e 4), as quais foram instaladas sobre

pontão. 

Alto  Nilo entre Jinja e  

lago Kyoga  

Lago Victoria

Lago Kyoga
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assessoria  hidr áulica para a busca de
 instala ções de turbina no Nilo próximo às 

cataratas de Haven, águas  abaixo do Jinja, Uganda 

o lago Kyoga 
tridimensionais e medição da profundidade de cachoeiras

quadro do programa “developPPP” e  em 

KSB AG (Fig. 1), a 

empresa GIZ GmbH tem planejado instalar uma turbina 

Jinja e o lago Kyoga (Fig. 1)  

 
Nilo em Uganda entre o lago Victoria (Jinja) 

, dispõe de mais de 8 

de correnteza de 2-4 m/s 

fluvial (Pelec.,eff=10-40 

os primeiramente uma 

que serviu como base para a 

escolha posterior de um local adequado próximo às 

 

rio próximas às Cataratas “Haven” 

es tridimensionais mediante 

ais foram instaladas sobre um 

Fig 3: Pontão como suporte 
com ADCP 

Fig 4: Fixação do Pontão 

RESULTADOS E CONCLUS
As velocidades de correnteza e rela

em cima das cachoeiras

cortes transversais (Fig. 

Fig. 5: Cortes transversais de medição

Fig. 6: Corte transversal de medição ADCP com veloci

dades de correnteza de mais de 2 m/s

As medições demonstraram que a área de velocidades 
mais altas da correnteza
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áulica para a busca de  localizações 
ções de turbina no Nilo próximo às 

Uganda  

cachoeiras em cima próximas às 

 

o como suporte do aparelho de medição 

 

o contra a correnteza acima 

RESULTADOS E CONCLUS ÕES 
de correnteza e relações de profudidade 

das cachoeiras foram medidas em diferentes 

 5). 

 

Cortes transversais de medição ADCP 

 

Corte transversal de medição ADCP com veloci-

de mais de 2 m/s. 

straram que a área de velocidades 
mais altas da correnteza é limitada. 
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