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ABSTRACT – The intrusive equipment (Helley-Smith), for bedload sampling of the fluvial 
channels, causes changes in the water velocity field near the collector opening, and thus may also 
alter the magnitude of the displacement of bottom particles. The objective of this work is to perform 
DPIV analysis to qualitatively evaluate bottom sediment collection with the Helley-Smith equipment 
in a sandy bed river. A top view video shoot was taken at the collector opening, at the time of 
collection, with a duration of 7.5 minutes. With DPIV (Digital Particle Image Velocimetry) processing, 
we identified acceleration of the bottom particles as they approached the mouth of the equipment, 
as well areas of convergence and vorticity of sediments towards to the collector, which may 
overestimate sampling. However, there are difficulties in analyzing the collection, and due to 
channel morphology and the presence of organic matter, the samples can be unrepresented or 
underestimated. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A sedimentometria é a parte da hidrometria que quantifica os sedimentos transportados pelos 

rios. Essa quantificação é feita por meio de medições de descarga sólida, juntamente com a descarga 

líquida (Santos et al., 2001). Tradicionalmente o transporte de sedimentos diferencia-se por 

processos de arrasto, em contato frequente com o leito, e em suspensão. Assim, os métodos de 

amostragem também são diferentes. 

Um equipamento para coleta de descarga de arrasto, construído e calibrado para ser utilizado 

em rios com características granulométricas de areias grossas à cascalho, foi desenvolvido por 

Helley e Smith (1971). 

Desde seu desenvolvimento, esse equipamento é utilizado em rios com características 

morfológicas e hidráulicas totalmente diferentes. Algumas variáveis como granulometria (Helley e 

Smith, 1971), malha da saca (Druffel et al., 1976; Beschta, 1981), espessura da parede do 

amostrador (Pitlick, 1988), e morfologia do canal (Vericat et al., 2006), podem afetar sua eficiência 

na coleta, causando incerteza na estimativa descarga sólida.  

Contudo, esse foi utilizado por Venditti et al. (2005), Gaeuman e Jacobson (2006), Boyer et al.; 

(2006), Makaske et al.; (2009), Billi (2011), Kasvi et al.; (2015), para coletas de sedimentos em rios 

arenosos. Entende-se que a falta de equipamento específico para coleta de descarga de arraste em 

rios com granulometrias diversas, faz com que utilizemos o Helley-Smith para tal. 

Técnicas de velocimetria de partículas por imagem digital (DPIV) vem se tornando populares 

para estudar os padrões de deslocamento de partículas. Essa técnica, a partir de uma grade de 

quadros de interrogação (IW’s), correlaciona o deslocamento entre padrões de partículas gerando 

um vetor de velocidade, que resulta em uma matriz de vetores próximos, descrevendo seu 

movimento (Senatore et al., 2013), tornando-se uma ferramenta poderosa para avalições sobre o 

escoamento granular. 

Esse trabalho tem como objetivo, aplicar técnica DPIV para avaliar alterações no transporte 

de sedimentos de fundo, causadas por modificações no campo de velocidades devido a utilização 

de um equipamento intrusivo (Helley-Smith). 

 

2 - METODOLOGIA 

 

2.1 - Área de estudo 
 

A área de estudo está localizada na sub-bacia do Córrego Guariroba, que compreende uma 

área de aproximadamente 362 Km², com amplitude altimétrica de 440 m a 640 m. Devido seu 
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potencial para a observação do transporte de sedimentos de fundo, a coleta de dados 

hidrossedimentológicos foi realizada no Córrego Estoco, em 23/01/2018 (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - (A) Localização da Sub-bacia hidrográfica do Córrego Guariroba na região central de Mato Grosso 

do Sul, município de Campo Grande; (B) Sub-bacia hidrográfica do Córrego Guariroba e ponto de 

monitoramento hidrossedimentológico; (C) Seção transversal monitorada no Córrego Estoco. 

 

2.2 - Caracterização hidráulica e granulométrica 
 

As medidas referentes às velocidades do fluxo e profundidade foram realizas com molinete 

hidrométrico de Newton, com verticais igualmente espaçadas em 0,5 m e dois a três pontos de 

medição por vertical, de acordo com metodologia descrita em BRASIL (1977). A análise 

granulométrica do material de fundo transportado, foi feita com série de peneiras-padrão agitadas 

mecanicamente por 15 minutos. 

 

2.3 - Observação do escoamento granular 

 

Acoplou-se uma câmera perpendicularmente a aresta superior do amostrador para 

observarmos o transporte, e coleta de fundo. A localização da câmera foi feita de tal maneira que o 

seu FOV (field of view) ficasse exatamente no centro da boca do equipamento (vista superior), com 

o intuito de obter uma filmagem igualmente distribuída.  

 A filmagem foi realiza a uma distância de 12 cm da arresta inferior do Helley-Smith, duração 

de 7,5 minutos, resolução de 4K (3840x2160 px), 24fps e angulação linear para eliminar distorções 

ópticas, resultando em um quadro de filmagem de 15 x 8 cm. 
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O processamento dos frames foi realizado através do software PIVlab versão 1.42. Esse 

aplicativo para MatLab é de fácil manipulação mesmo para usuários inexperientes, no entanto, para 

que haja um processamento correto dos frames, é necessário que o operador conheça a teoria e 

suas limitações para que não sejam produzidos dados incorretos (Thielicke e Stamhuis, 2014). Antes 

do processamento dos dados é necessário realizar o melhoramento das imagens para que os 

resultados sejam mais representativos (Shavit et al.; 2007). 

Para isso, realizamos os seguintes passos no pré-processamento: (1) Conversão de frames 

para grayscale (8 bits); (2) Adição de duas mascaras, correspondentes as arestas laterais do Helley-

Smith; (3) Segundo Keane e Adrian (1992), o sedimento não pode percorrer mais de 25% do quadro 

de interrogação (IW). Assim, foram selecionadas quatro áreas distintas, 300², 150², 75², e 38² px. 

Essa escolha justifica-se pela amplitude e intermitência do deslocamento das partículas, e para 

melhor correlação cruzada utilizando FFT (Fast Fourier Transfom); (4) A calibração foi realizada 

utilizando a medida da largura do Helley-Smith;  

 

3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

3.1 - Características hidráulicas e granulométricas 

 

A seção apresentou largura de 4,2 m; área de 4,84 m², profundidade média de 0,99 m, 

velocidade média de 0,62 m/s, velocidade média à 20% do fundo de 0,60 m/s, e descarga líquida de 

2,99 m³/s. O material coletado pelo Helley-Smith apresentou, D16 = 0,287; D50 = 0,336; D84 = 0,359; 

D90 = 0,362 mm, desvio padrão geométrico (σs) = 0,390. 

 

3.2 - Análise qualitativa do escoamento granular 

 

A inserção de um equipamento sob uma determinada intensidade de fluxo, pode ocasionar 

mudanças nos vetores velocidade. Helley e Smith (1971), identificaram aumento da velocidade do 

fluxo devido aproximação à boca do amostrador, e que para cada intensidade de fluxo há uma razão 

entre a velocidade ambiente e a velocidade na proximidade do coletor.  

Um dos parâmetros que influenciam o movimento das partículas é a velocidade. A partir do 

momento que a velocidade de atrito ultrapassa um valor crítico, dá-se início o ao movimento por 

rolamento e arraste, com o seu aumento, vão ocorrendo pequenos saltos (Van Rijn, 1984), e 

movimentação de partículas com granulometria maior. A Figura 2 mostra o efeito do acréscimo da 

velocidade sobre o deslocamento dos sedimentos.  
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Figura 2 – Linhas pontilhadas em cinza, representam projeção das arestas do coletor; Linhas de diversas cores 

representam a magnitude de velocidade as distâncias de 0; 1,8; 3,6; 5,4; e 7,2 cm, paralelas a boca do Helley-

Smith. 

 

Os perfis de velocidade dos sedimentos de fundo, quando se aproximam do coletor, ficam 

suscetíveis a um processo de aceleração. A velocidade média de deslocamento para distância de 7,2 

cm é igual à 0,0028 m/s, e sucessivamente, para 5,4 cm – 0,0034 m/s; 3,6 cm – 0,0042 m/s; 1,8 cm 

– 0,0048 m/s; 0 (boca do coletor) – 0,0026 m/s. Há um aumento médio na velocidade (montante 

para jusante) de 19% a cada 1,8 cm, até a posição 1,8. Entre 1,8 e 0 há um decréscimo de em 46%. 

Através do processamento DPIV das imagens, nota-se que as alterações da velocidade 

influenciam também a direção do fluxo de sedimentos (Figura 3).   

 

 
Figura 3 - Vista superior. Velocidade média dos sedimentos de fundo coletados pelo Helley-Smith, por um 

período de sete minutos e meio. Os triângulos com coloração avermelhada são mascaras adicionadas para o 

processamento das imagens, e condizem a localização das arestas do coletor. 
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Esse processamento identificou a distribuição espacial da magnitude de velocidades no 

deslocamento do sedimento. Observamos uma convergência de material transportado para o 

coletor, com velocidades entre 0,0035 à 0,007 m/s, em condições hidráulicas cuja velocidade média 

da sessão transversal igual à 0,62 m/s.  

O cálculo da descarga de fundo a partir de amostras físicas, leva em consideração, a massa 

seca do material coletado (p) a partir da largura do equipamento (l), em um intervalo de tempo (t), 

e a eficiência de retenção do material (Eam) gerando uma descarga por unidade de largura (ex. 

kg/s/m). Entretanto, se existe uma convergência de material para o coletor, então existirá uma 

superestimada na coleta, e possivelmente para sua área de influência (di+1 – di-1). 

A partir das imagens constatamos uma zona intermitente com movimento circular no 

deslocamento dos sedimentos, principalmente na aresta esquerda. A partir da mesma quantidade 

de frames foi processado um gráfico de vorticidade (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Vista superior. Representação espacial da presença de vorticidade durante a coleta. 

 

A localização da vorticidade está coerente com o visualizado em vídeo. A região inferior 

esquerda apresenta uma intensidade elevada. Na prática esse fenômeno mobiliza o sedimento que 

está na lateral do equipamento, e até mesmo localizado atrás do equipamento, para dentro do 

mesmo, sendo um outro fator contribuinte para a superestimava em coletas com o Helley-Smith 

em rios de areia. Notamos também que a vorticidade com valores superiores a zero, estão 

localizadas exatamente nas regiões de convergência e aumento da velocidade. 

Embora tenhamos resultados que mostram uma superestimava na coleta com o Helley-Smith, 

temos que salientar coletas subestimadas ou não representativas (Figura 5, A e B). 
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Figura 5.A - Presença de material orgânico. 

 
Figura 5.B – Ausência de contato entre a boca e 

leito. 

 A presença de material orgânico corriqueiramente interrompe a boca do coletor, dificultando 

a entrada de sedimentos, fazendo com a coleta seja subestimada. Além disso, a presença das formas 

de fundo (rugas) acaba por dificultar o correto apoio do Helley-Smith no leito, fato que não é 

perceptível em campo. 

Apesar de identificarmos tendência a convergência e zonas de vorticidade de sedimentos para 

o Helley-Smith, essa é apenas uma avaliação qualitativa de seu desempenho em rio de 

granulometria classificada como areia média. É necessário análise mais aprofundada para 

estabelecermos um fator de correção em as coletas realizadas pelo mesmo. 

 

4 -  CONCLUSÕES 

 

Nesse trabalho aplicamos técnica DPIV para avaliar qualitativamente o efeito de um 

equipamento intrusivo na coleta de sedimentos de fundo.  

Conclui-se que: 

1- Para coleta em uma vertical, com duração de 7,5 minutos, com equipamento Helley-Smith, 

identificamos acréscimo de velocidade média no deslocamento de montante para jusante, 

convergência de sedimentos para sua boca, e zonas de vorticidade, principalmente no seu 

lado esquerdo. O conjunto desses fatos leva a crer em uma superestimava do material 

coletado; 

2- A morfologia do leito e a presença de matéria orgânica em corpos de água, podem afetar 

as coletas de sedimentos de fundo, diminuindo sua eficiência; 
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