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Investigação sobre a
à Tombia no rio Nun, Nigéria, contra 

Em cooperação com HYCON (

Cliente:  Bilfinger e Berger Nigeria GmbH
Localização:  Rio NUN, Nigéria 
Construção:  Ponte de Tombia 
Dimensão da investigação:  Construção de um modelo numérico tridimensional, simulação de escavações na 
ponte 
Metodologia: Modelo numérico tridimensional

CAUSA 
Tem-se previsto que o rio Nun, que constitue a principal 

ramificação do delta do rio Níger no sudeste da Nigéria, 

seja atravessado por uma ponte localizada à

uma curva do rio em direção à Tombia.

pilares foram realizadas há aproximadamente 20 anos. 

As obras de construção devem ter continuidade

2003. Enquanto isso, houve um deslocamento

velo externo do rio de aproximadamente 70 m, 

os pilares da ponte da margem ocident

çados por escavações. 

METODOLOGIA 
Nem os dados do desaguamento do rio Nun nem as 

velocidades da correnteza encontravam

disposição. Por esta razão foram realizadas medições 

de correnteza no local durante a temporada de seca em 

2001. Descargas de água foram reduzidas através de 

medições obtidas pelo fluviômetro Aboh, que 

vase águas acima. Para a análise foi con

modelo hidronumérico tridimensiona

calibrado com os dados das medições de corrent

ADCP e os das medições de nível de água. A batimetria 

foi elaborada com uma definição de

relação à vertical e no nível de água com uma definição 

de: ∆z=0.5m. 

bathymetry [m above site zero

lower model
boundary

bridge piers

above site zero
2 - 3
1 - 2
0 - 1
-1 - 0
-2 - -1
-3 - -2
-4 - -3
-5 - -4
-6 - -5
-7 - -6
-8 - -7
-9 - -8
-10 - -9
-11 - -10
-12 - -11
-13 - -12
-14 - -13
-15 - -14
-16 - -15

Fig. 1: Batimetria no modelo hidronumérico 
tridimensional 
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sobre a  proteção dos pilares da ponte próxima 
Tombia no rio Nun, Nigéria, contra as  escavações

Em cooperação com HYCON (Hydraulic e Coastal Engineers, Hannover)

Berger Nigeria GmbH  

Construção de um modelo numérico tridimensional, simulação de escavações na 

Modelo numérico tridimensional 

se previsto que o rio Nun, que constitue a principal 

íger no sudeste da Nigéria, 

localizada à altura de 

Tombia. As obras dos 

pilares foram realizadas há aproximadamente 20 anos. 

ter continuidade em 

deslocamento no coto-

do rio de aproximadamente 70 m, por isso 

em ocidental estão amea-

Nem os dados do desaguamento do rio Nun nem as 

velocidades da correnteza encontravamse a nossa 

foram realizadas medições 

de correnteza no local durante a temporada de seca em 

2001. Descargas de água foram reduzidas através de 

medições obtidas pelo fluviômetro Aboh, que encontra-

ima. Para a análise foi construído um 

tridimensional (Fig. 1) que foi 

os dados das medições de correnteza 

vel de água. A batimetria 

foi elaborada com uma definição de: ∆x/∆y=10m em 

relação à vertical e no nível de água com uma definição 

bathymetry [m above site zero]

upper model
boundary

above site zero

below site zero

-10 - -9
-11 - -10
-12 - -11
-13 - -12
-14 - -13
-15 - -14
-16 - -15  

hidronumérico 

RESULTADOS 
A figura 2 mostra um aumento das velocidades da cor

renteza ao redor e por baixo da ponte

tação da seção transversal 

descargas de água mais elevadas.

Fig. 2: Velocidades críticas 
uma enchente próximo à po

Os resultados do modelo mostram que com descargas 

de água mais elevadas, 

margem externa que é

deslocamento lateral dos últ

de 70m e produz um avanço

Os desgastes foram calculados conforme a fórmula 

ZIMMERMANN e KENNEDY (1978) e podem registrar 

profundidades de até 13,4

CONCLUSÕES 
Recomendouse assegurar a margem externa e os 

fundamentos da ponte situados na margem ocidental 

até o eixo de 120° da ponte através de uma proteção

especial contra escavações e 

As estacas deverão ser encravadas numa 

maior que a profundidade máxima calculada das esca

vações. A parede situada águas acima deverá ser 

adicionalmente assegurada contra abordagens

da ponte próxima 
as  escavações    

gineers, Hannover) 

Construção de um modelo numérico tridimensional, simulação de escavações na 

mostra um aumento das velocidades da cor-

teza ao redor e por baixo da ponte, devido à limi-

transversal durante a produção de 

cargas de água mais elevadas.  

 

2: Velocidades críticas no cotovelo externo durante 
próximo à ponte TOMBIA 

Os resultados do modelo mostram que com descargas 

de água mais elevadas, ocorre uma forte erosão na 

que é suposta por natureza. O 

lateral dos últimos 20 anos atinge cerca 

avanço em média de uns 3,5m/a. 

calculados conforme a fórmula  

ZIMMERMANN e KENNEDY (1978) e podem registrar 

profundidades de até 13,49 m. 

se assegurar a margem externa e os 

fundamentos da ponte situados na margem ocidental 

até o eixo de 120° da ponte através de uma proteção  

contra escavações e de paredes de estacas. 

As estacas deverão ser encravadas numa profundidade 

maior que a profundidade máxima calculada das esca-

A parede situada águas acima deverá ser 

rada contra abordagens. 


