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Redução da sedimentação e dos volumes de dragas diante 
dos tanques armazenadores de refinerias costeiras da com-
panhia refinadora Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft 

Cliente: HYCON – Hydraulic and Coastal Engineers 

Localização: Wilhelmshaven, Baia de Jade 

Obra: Tanques costeiros e insulares armazenadores de refinarias da companhia refinadora 

Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft (WRG) 

Dimensión de la investigación: Simulação das velocidades de correnteza, da sedimentação/erosão 

Metodologia: Modelos 2D e 3D de transporte de sedimentos 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Nos estudos realizados para a companhia WRG foi 

analizada e avaliada mediante simulações hidráulicas a 

sedimentação produzida sob diferentes condições de 

construção dos tanques armazenadores de refinerias 

costeiras e insulares da WRG com a finalidade de 

determinar uma variante de desenho. 

 
Ilustração 1: Tanques costerios e insulares 
armazenadores de refinerias da companhia WRG 

METODOLOGIA 

Para a investigação foram construídos um modelo 2D e 

um 3D de transporte de sedimentos de Jade e foram 

aperfeiçoados as larguras reticulares do modelo 

detalhado por uma largura de 1,33 m (ilust. 2). Desta 

forma pôde-se considerar em detalhe e posicionar com 

exatidão cada uma das colunas (ilust. 3, esquerda). 

 
Ilustração 2: Larguras reticulares dos modelos de 
transporte de sedimentos 

RESULTADOS 
Mediante a construção de um dique marítimo (variante 

de desenho, ilust. 3, direita) pôde-se obter uma clara 

redução da sedimentação que se vinha observando. 

  
Ilustração 3: Velocidades de correnteza em caso de 
uma maré completamente marcada (esquerda), posição 
do dique marítimo otimizado (direita) 

CONCLUSÕES 

A situação claramente modificada da correnteza durante 

condições médias de maré assegura que o processo de 

sedimentação que até agora havia tido lugar, não se 

produz mais na tina do atracadouro. 

Através da erosão calculada em condições médias de 

maré garante-se a estabilidade da construção das colu-

nas até alcançar um estado de equiíbrio morfodinâmico. 

A velocidade erosiva é tão lenta que, ainda  no caso de 

deslocamentos locais que puderiam surgir a curto prazo, 

poderia-se realizar a fixação do fundo. 


