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Resultados e Discussão
Observou-se dos experimentos que o solo idealizado com 

espuma saturada de água apresenta movimentos verticais 

do riser de maiores amplitudes, conforme a Figura 2.

Metodologia
Foi elaborado um modelo físico reduzido de riser e 

idealizado diferentes tipos de solo marinho. Foi feito uma 

montagem em laboratório, e foram realizadas gravações 

em vídeo, para posterior processamento dos movimentos 

do riser no ponto de seu contato o solo. Utilizou-se um 

software para fragmentação de cada frame do vídeo, régua 

e planilha eletrônica, para o tratamento das imagens 

capturadas. A montagem do experimento está na Figura 1.

Conclusão
Com os experimentos, conclui-se que  o 

solo com espuma saturada de água resulta 

em comportamento do riser muito diferente 

dos demais casos de solo, possivelmente 

devido a rigidez e amortecimento de solo, 

muito diferente dos demais.
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Deslocamento vertical do 
modelo de riser 
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Figura 2. Movimento vertical do modelo de riser no ponto de contato com modelo de 

solo para isopor, madeira, espuma seca, vidro e espuma molhada.
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Introdução
Riser é uma tubulação cilíndrica que se alonga do poço de petróleo no fundo do mar até a plataforma flutuante ou navio na

superfície. Tem como principal objetivo o escoamento da 

produção de petróleo e gás. O objetivo deste estudo é buscar 

compreensão fundamental da interação do movimento do 

riser com solo.

Motor: dispositivo 
para movimento 

do modelo de riser

Câmera: dispositivo  
para gravação do 

movimento do riser

Fonte: dispositivo que 
transforma energia 

para o motor

Parte final do  modelo de  
riser fixo a um bloco de ferro

Figura 1. Esquema da disposição das partes utilizadas no teste e suas 

funções


