
 

MATHEJA CONSULT 
Königsberger Str. 5 

30938 Burgwedel / OT Wettmar 

fon: +49 5139 / 402799 - 0 

fax: +49 5139 / 402799 – 8 

mobil: +49 / 1607262809 

email : kontakt@matheja-consult.de  

www.matheja-consult.de 

Investigação sobre a proteção contra escavações dia nte do 
terminal Gbaran/Ubie no rio Nun, Nigéria 

em cooperação com HYCON (Hydraulic e Coastal Engineers) 
Cliente:  Bilfinger e Berger Nigeria GmbH 
Localização:  Rio Nun, Nigéria  
Construção:  Terminal Gbaran 
Dimensão da investigação:  Construção de um modelo numérico tridimensional, simulação da escavação 
Metodologia: Modelo numérico tridimensional 

CAUSA 
Em uma curva exterior do rio Nun River, que constitue a 

principal ramificação do delta do rio Níger no sudeste da 

Nigéria, devia ser construído o Terminal Gbaran/Ubie 

(Fig. 1). Como consequência da forte curvatura externa 

e das exposições, devia ser realizado um estudo para 

determinar a estabilidade tanto na margem como no 

fundo do rio. 

 
Fig. 1: Localização do Terminal Gbaran/Ubie no rio Nun 

METODOLOGIA 
Não havia os dados correspondentes à descarga das 

águas nem encontravam-se à disposição as velocidades 

de correnteza medidas no local. Por esta razão foram 

realizadas em primeiro lugar medições ADCP, medições 

do nível de água e uma sonda. 

 
Fig. 2: Batimetria no modelo hidrodinâmico 
tridimensional 

As descargas de água foram registradas pelo fluviô-

metro Aboh. Para o estudo foi construído e calibrado um 

modelo hidronumérico tridimensional (Fig. 2). A batime-

tria foi reproduzida com uma definição de ∆x/∆y=10m e 

uma definição vertical de ∆z=0,5m.  

RESULTADOS 
A figura 3 mostra as velocidades da correnteza durante 

uma enchente. 

 
Fig. 3: Velocidades da correnteza durante uma enchente 

Os resultados do modelo mostram a forte erosão pre-

vista da curva exterior. As profundidades de escavação 

foram determinadas conforme a ZIMMERMANN e KEN-

NEDY (1978). Estas profundidades podem alcançar 

desde os 17 até os 23 metros. 

CONCLUSÕES 
Para a segurança da curva exterior foi recomendado 

construir uma proteção contra escavações mediante 

uma camada de cascalho de 0,5m e com pedregulho 

(›3,5cm). 

 
Fig. 4: Perfil de escavações previsto no Terminal 
Gbaran 

O cascalho deverá ser colocado sobre uma camada de 

geotéxtil (Fig. 4). 


