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DESCARGA DE FUNDO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE MÉTODOS 
CONVENCIONAIS E MODERNOS EM LEITOS ARENOSOS 

Philipe Ratton 1 ; Laís T. Hasuda Nakao 2; Rodrigo Pereira 3; Tobias Bleninger 4, Fábio Gonçalves 5 

ABSTRACT – In this work, different methods (directs and indirects) were implemented to assess the 
bedload transport during a period of high waters in an important sandy river called Taquari, located 
in the Pantanal watershed, Brazil. The Helley-Smith trap was used to collect sediment samples at six 
points in a cross section, estimating the solid discharge in the whole section from extrapolations. An 
acoustic Doppler current profiler (ADCP) measured bed sediment velocity through static 
measurements on each vertical with Bottom-Track mode. Considering a thickness for the transport 
layer in the bottom, it was also possible to estimate the bedload. Finally, six empirical formulas 
available in the literature estimated the sediment transport from hydraulic parameters collected in 
the field survey. Due to the uncertainties related to all the methods, it is difficult to determine which 
one is the most accurate, but it was possible to estimate the magnitude of the bedload transport in 
the cross section. More studies are needed in order to improve measurement techniques and to 
better understand the applicability and limitations of formulas. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Bacia do Alto Taquari (BAT), pelas características do seu regime pluviométrico, tipos de solos 

e relevo, é uma das regiões que apresentam os maiores potenciais erosivos da Bacia do Alto 

Paraguai, com perda de solo potencial média de 315,6 t/ha/ano (BRASIL, 1997). O rio Taquari é um 

dos principais formadores do Pantanal e possui um dos maiores leques aluviais do mundo, com 

aproximadamente 55.500 km² (GALDINO et al., 2006). Atividades antrópicas (principalmente a 

agropecuária) realizadas na região têm aumentado o carreamento de sedimentos para os rios da 

BAT, acelerando o processo de assoreamento dos mesmos (MERCANTE et al., 2007). 

Se por um lado há diversos métodos disponíveis na literatura para a medição de carga 

suspensa, a quantificação da carga de fundo ainda necessita mais investigação, dada a sua 

complexidade (MARTINS; STEVAUX, 2005). Entre os métodos desenvolvidos nas décadas de 1940 e 

1950 para medição da carga de fundo, alguns medem a quantidade de sedimentos transportados 

de maneira direta, através de levantamentos de campo. Outros estimam este transporte de maneira 

indireta, através de fórmulas que utilizam dados como parâmetros hidráulicos da seção transversal 

e características do material do leito (MARTINS, 2004). 

Os principais problemas das medições diretas de descarga de sedimentos decorrem tanto das 

dificuldades existentes na medição em si, quanto dos custos relacionados (GAMARO et al., 2011). 

Segundo Rennie e Millar (2004), as técnicas tradicionais de medição da carga de fundo são bastante 

imprecisas, haja vista a dificuldade de execução e a limitada abrangência espaço-temporal (somente 

em alguns pontos da seção transversal e muitas vezes com frequência mensal).  

Por outro lado, há técnicas novas usando métodos acústicos, baseados em hidrofones (viável 

para material de seixo e pedras) (RICKENMANN, 2017) ou em perfiladores acústicos de efeito 

doppler (ADCP, para materiais mais finos, tipo areia), para medição da velocidade do sedimento no 

fundo, bem como para analisar variações batimétricas em curto prazo (movimentação de dunas) 

que permitem maiores resoluções temporais e espaciais. Contudo, a capacidade de aferição da 

velocidade aparente do fundo com ADCP depende da frequência do instrumento, do comprimento 

do pulso acústico utilizado e das propriedades específicas do local, como a composição do leito e a 

presença de formas (GUILLERMO et al., 2017). 

Este trabalho visa apresentar diferentes métodos (diretos e indiretos) para a quantificação da 

descarga sólida do leito do rio Taquari em Coxim/MS, utilizando dados coletados em campo em 

janeiro-fevereiro de 2018. 

2 - ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo selecionada é o rio Taquari, afluente do rio Paraguai, nas imediações da 

cidade de Coxim/MS (Figura 1), sendo P1 o ponto escolhido para a coleta, P2 um ponto de controle 
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a montante da confluência entre os rios Coxim e Taquari e P3 o posto fluviométrico operado pela 

CPRM.  

Durante um período de águas altas (janeiro-fevereiro de 2018), quando o transporte de 

sedimentos de fundo tende a ser mais intenso (RENNIE; RAINVILLE, 2006), foram realizados 

levantamentos que envolveram: medições de vazão e velocidades do escoamento; batimetria; 

coleta de amostras de sedimentos do leito; e medição da descarga sólida do leito.  

 

 

Figura 1 – Área de Estudo, rio Taquari, Coxim/MS. Pontos: P1 – Taquari Montante; P2 – Coxim; P3 – Taquari 
Jusante (fonte: autoria própria). 

3 - METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

3.1 - Levantamentos de Campo 

O equipamento utilizado para as medições de velocidade do escoamento foi um Perfilador 

Acústico de Correntes por Efeito Doppler (ADCP), modelo ADP-M9, da marca Sontek. As medições 

foram efetuadas em P1, seção transversal do rio Taquari, a montante da confluência com o rio Coxim 

(Figura 1), em dois dias consecutivos (31/01/2018 e 01/02/2018), seguindo procedimentos 

padronizados para assegurar a qualidade dos dados coletados (MUELLER; WAGNER, 2009). 

A armadilha Helley-Smith foi empregada para medir a descarga sólida do leito através da 

coleta de amostras em 6 pontos da seção transversal por períodos fixos de 2 minutos. Em cada 

ponto foram realizadas 4 coletas em ambos os dias, totalizando 48 amostras de sedimentos. 

Medições estáticas complementares foram efetuadas com o ADCP nestes mesmos pontos para 

estimar a velocidade de deslocamento das partículas do leito.  
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3.2 - Processamento dos Dados 

Os dados de velocidade medidos com ADCP foram processados através do Software 

RiverSurveyor da Sontek. As amostras de material do leito coletadas com o amostrador Helley-Smith 

foram pesadas e submetidas a análises de granulometria por processos de difração a laser, 

utilizando o equipamento Microtrac S3500.  

3.3 - Quantificação do Transporte de Sedimentos 

A descarga sólida do leito foi quantificada através de diferentes métodos (diretos e indiretos). 

O método direto implementado consistiu na utilização do amostrador Helley-Smith, onde 

inicialmente foram calculadas as taxas de transporte em cada ponto de medição, com posterior 

extrapolação para toda a seção transversal. 

Utilizando o conceito do parâmetro de Shields (1936), diversos pesquisadores desenvolveram 

métodos indiretos para calcular a capacidade de transporte sólido por arrastamento. Entre os 

principais, que foram empregados neste trabalho, destacam-se: Método de Kalinske (1947), 

Método de Meyer-Peter e Müller (1948), Método de Einstein (1942, 1950), Método de Einstein-

Brown (1950), Método de Schoklitsch (1950), e Método de Van Rijn (1993, 2007). 

Por último, utilizou-se o modo Bottom Track do ADCP, o qual permite estimar as velocidades 

das partículas de sedimento de fundo (vFM) e a partir dessas velocidades calcular a descarga sólida 

por unidade de largura (qs1) através da equação (1). 

qs1 = (1 – p) . ρs . vFM . e (1) 

Onde: qs1 é a descarga sólida por unidade de largura (kg/s/m); p é a porosidade (usual para 

areia: p = 0,40); ρs é a massa específica das partículas de sedimento (para areia: ρs = 2.650 kg/m³); 

vFM é a velocidade com que a partícula média (D50) se desloca (m/s); e e é a espessura da camada 

ativa de sedimentos que se desloca junto ao leito (m) (VILLARD et al., 2005). 

4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 - Vazão e Velocidade do Escoamento 

As medições com ADCP foram realizadas nos dias 31/01/18 e 01/02/18 totalizando 226 m³/s 

e 261 m³/s, respectivamente. Foram efetuadas pelo menos 4 travessias em cada seção para calcular 

a vazão pela média temporal, atenuando o efeito de pulsação do rio. A velocidade média do 

escoamento foi de 1,13 m/s no primeiro dia e de 1,18 m/s no segundo. Na seção transversal, as 

velocidades variaram de 0,4 m/s nas margens até 2,0 m/s em alguns pontos localizados no centro 

do rio. 
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4.2 - Descarga Sólida estimada com Amostrador Helley-Smith (HS) 

A menor descarga medida com HS foi de 153 kg/dia.m na proximidade da margem esquerda, 

enquanto a maior foi de 11.612 kg/m no talvegue do rio. Os valores apresentados na Tabela 1 são 

as médias calculadas em cada vertical. 

 

Tabela 1 – Descarga sólida média do leito estimada em cada uma das verticais por unidade de largura (qs1) 
e na área de abrangência de cada vertical (Qs1), em ambos os dias de medição. 

Vertical 
qs1 HS 31.01 

(t/dia.m) 
qs1 HS 01.02 

(t/dia.m) 
Distância MD 

(m) 
Largura de 

influência (m) 
Qs1 HS 31.01 

(t/dia) 
Qs1 HS 01.02 

(t/dia) 

V1 0,502 0,385 16,20 21,30 10,7 8,2 

V2 6,282 5,582 26,40 9,65 60,6 53,9 

V3 5,104 4,023 35,50 10,70 54,6 43,0 

V4 3,528 1,819 47,80 12,75 45,0 23,2 

V5 1,958 1,456 61,00 15,65 30,6 22,8 

V6 0,694 0,258 79,10 29,95 20,8 7,7 
    Total 222,3 158,8 

 

Embora a vazão no segundo dia (261 m³/s) tenha sido maior que no primeiro (226 m³/s), a 

descarga sólida medida com HS foi maior no primeiro dia (40%), ao contrário do esperado. Devido 

ao processo de deslocamento dos sedimentos do leito através de dunas, o local de colocação do HS 

ao longo da duna pode ter causado esta discrepância. Além disso, a colocação do equipamento junto 

ao fundo causa alterações no fluxo natural dos vetores de velocidade, possivelmente modificando 

as condições naturais de transporte de sedimento nas proximidades do mesmo. 

Pode-se calcular a incerteza das estimativas a partir do número de verticais medidas, número 

de medições no mesmo ponto e também pela variação do fluxo de sedimentos de fundo ao longo 

da seção transversal (FRINGS; VOLLMER, 2017). Considerando que a seção transversal em estudo 

tem elevada variação espaço-temporal no deslocamento de sedimentos e que as medições foram 

realizadas em seis verticais com quatro coletas em cada, estima-se uma incerteza relativa de 63%. 

Assim as descargas sólidas do leito estimadas com HS são de 222,3 ± 140 t/dia para o dia 31/01/2018 

e de 158,8 ± 100 t/dia para o dia 01/02/2018. 

4.3 - Velocidade do fundo móvel e estimativa de Descarga Sólida medida com ADCP  

Os testes de fundo móvel realizados nos mesmos locais de amostragem com HS permitiram 

calcular a velocidade de deslocamento dos sedimentos do leito (vFM) e estimar a descarga sólida na 

seção transversal (750 t/dia em 31/01 e 713 t/dia em 01/02). A espessura da camada de fundo (e) 

foi considerada como sendo o dobro do diâmetro D50% da amostra (EINSTEIN, 1950). 

Comparativamente aos resultados de descarga sólida medida com HS, as descargas estimadas 

com ADCP foram de 3 a 4 vezes superiores. É difícil concluir se houve subestimativa ou 
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superestimativa na medição com o equipamento HS, pelo simples fato que não se saber como ele 

ficou alocado no leito e sua angulação em relação ao fluxo de sedimentos. Assim, foram aplicados 

outros métodos indiretos para investigar e comparar os resultados. 

4.4 - Métodos Indiretos para estimativa da Descarga Sólida  

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação de alguns métodos indiretos 

disponíveis na literatura para a estimativa do transporte de sedimentos de fundo. Cada um destes 

métodos foi desenvolvido para determinadas condições de contorno e são válidos para diferentes 

diâmetros de sedimentos, velocidades de escoamento, declividades do leito, entre outros 

parâmetros associados a rios ou canais artificiais. No entanto, decidiu-se por aplicá-los para 

comparar suas potencialidades e limitações no caso do rio em estudo (Figura 2).  

Dos seis métodos indiretos utilizados, cinco são dimensionalmente homogêneos e forneceram 

resultados com uma acurácia de até 60%. O transporte médio calculado na seção transversal, 

desconsiderando-se o Método de Schoklitsch, foi de aproximadamente 544,1 t/dia. A equação de 

Schoklitsch é dimensionalmente não homogênea e não foi concebida a partir de testes com 

condições semelhantes à da região de estudo, não sendo aplicável para rios com alta concentração 

de areia no leito (HADDADCHI et al., 2013). 

O Método de Van Rijn resultou nos maiores valores de descarga, quantificando 678 t/dia e 

836 t/dia em 31/01 e 01/02, respectivamente, relativamente próximo aos valores calculados com 

ADCP-FM (750 t/dia e 713 t/dia). O método que apresentou menor variação em relação à média 

geral foi o de Meyer-Peter-Muller, com 344 t/dia (-19%) e 567 t/dia (-8%) em 31/01 e 01/02, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2 – Descarga sólida do leito total na seção transversal estimada por diferentes métodos. 

 

Vale destacar que as formulações utilizadas predizem a taxa máxima de transporte de 
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suas condições hidráulicas e sedimentológicas. Esta capacidade de transporte pode ou não ser igual 

ao transporte real se o canal estiver sofrendo processos de erosão ou assoreamento. Como é difícil 

determinar quando esta capacidade é alcançada, torna-se ainda mais complicado o uso dos dados 

medidos em campo para checar a validade das equações de transporte. Outro aspecto importante 

é que o transporte de fundo medido diretamente não inclua parcelas do sedimento em suspensão 

ou do chamado wash load (ex: escorregamentos de terra) (GRAF, 1984). 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do Helley-Smith para medições de descarga de fundo possui muitas incertezas 

associadas à coleta. Nas medições realizadas no rio Taquari, numa seção transversal com seis 

verticais de medição e quatro coletas por vertical, em um rio com elevada variação espaço-temporal 

de transporte de fundo, calculou-se uma incerteza relativa de 63%. 

As diferentes equações empíricas utilizadas são de difícil avaliação, pois não há dados de 

referência sobre o transporte real de sedimentos de fundo. Contudo, dadas as características do rio 

e os resultados dos diversos métodos, foi possível estimar a ordem de grandeza da descarga sólida 

de fundo no rio Taquari durante um período de águas altas no primeiro bimestre de 2018. 

A aplicação de equipamentos acústicos, como o ADCP, tem apresentado resultados 

interessantes e promissores. Faz-se necessário o contínuo aprofundamento sobre técnicas de 

medição e fórmulas para estimativa do transporte de sedimentos com o objetivo de aprimorar os 

levantamentos de campo e os estudos sedimentológicos em ambientes fluviais.  

Experiências com monitoramento de sedimentos (RINDLER et al., 2016) demonstraram que a 

utilização de um sistema integrado de monitoramento é fundamental para a adequada 

compreensão da descarga sólida do leito. Apenas combinando diferentes técnicas de medição pode-

se entender e compensar as limitações de determinado dispositivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BRASIL. (1997). Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal) – PCBAP: 
Hidrossedimentologia do Alto Paraguai. Brasília: MMA/PNMA, v. 2, t. 2a, p 271-307. 
EINSTEIN, H. A. (1942). Formulae for transportation of bed-load. Trans. ASCE, 107, 561-577. 
EINSTEIN, H. A. (1950). The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows. 
U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service, v. 1026, p. 1–71.  
FRINGS, R. M.; VOLMMER, S. (2017). Guidelines for sampling bedload transport with minimum 
uncertainty. Sedimentology, v. 64, n. 6, p. 1630–1645. 
GALDINO, S.; VIEIRA, L. M.; PELLEGRIN, L. A. (2006). Impactos Ambientais e Socioeconômicos na 
Bacia do Rio Taquari - Pantanal. Corumbá, MS. 
GAMARO, P. E. M.; MALDONADO, L. H.; LIMA, K. A. (2011). Avaliação da Carga de Sedimentos de 
Fundo pelo Método de Deslocamento de Dunas e Medidores Acústicos Doppler. XIX Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, Anais, p.1–12. 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

8 

GRAF, W. H. (1984). Hydraulics of Sediment Transport. Chelsea, Michigan, USA: Water Resources 
Publications. 
GUILLERMO, F.; SZUPIANY, R. N.; GUERRERRO, M.; AMSLER, M. L.; VIONNET, C. (2017). The ADCP´s 
bottom track capability for bedload prediction : Evidence on method reliability from sandy river 
applications. Flow Measurement and Instrumentation, v. 54, n. January 2017, p. 124–135. 
HADDADCHI, A.; OMID, M. H.; DEHGHANI, A. A. (2013). Bedload Equation Analysis Using Bed Load-
Material Grain Size. Journal of Hydrology and Hydromechanics, v. 61, n. 3, p. 241–249. 
HUBBELL, D. W. (1964). Apparatus and techniques for measuring bedload. U.S. Geol. Survey Water-
Suply, Paper 1748. 
KALINSKE, A.A. (1947). Movement of sediment as bed load in rivers. Transaction of the American 
Geophysical Union, v.28, p.615-620. 
MARTINS, D. P. (2004). Dinâmica das Formas de Leito e Transporte de Carga de Fundo no Alto Rio 
Paraná. Universidade Estadual de Maringá. 
MARTINS, D. P.; STEVAUX, J. C. (2005). Formas de Leito e Transporte de Carga de Fundo do Alto Rio 
Paraná. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 2, p. 43–50. 
MERCANTE, M. A.; GARNÉS, S. J. DOS A.; PAIVA, L. A.; SANTOS, E. T. DOS; NOGUEIRA, A. X. (2007). 
Alterações causadas por avulsão no rio Taquari, no Pantanal Mato-Grossense. Revista RA´E GA, v. 
13, p. 75–84, Curitiba. 
MEYER-PETER, E.; MÜLLER, R. (1948). Formulas for Bed-Load Transport. Proceedings of the 2nd 
Meeting of the International Association of Hydraulic Research, Stockholm, p.39-64. 
MUELLER, D. S.; WAGNER, C. R. (2009). Measuring discharge with acoustic Doppler current profilers 
from a moving boat. U.S. Geological Survey, Techniques and Methods 3-A22, 72 p. Disponível em: 
<http://pubs.water.usgs.gov/tm3a22>. 
RENNIE, C. D.; MILLAR, R. G. (2004). Measurement of the spatial distribution of fluvial bedload 
transport velocity in both sand and gravel. Earth Surface Processes and Landforms, v. 29, n. 10, p. 
1173–1193. 
RENNIE, C. D.; RAINVILLE, F. (2006). Case Study of Precision of GPS Differential Correction Strategies: 
Influence on ADCP Velocity and Discharge Estimates. Journal of Hydraulic Engieneering. P.225-234. 
RICKENMANN, D. (2017). Bedload transport measurements with geophones, hydrophones, and 
underwater microphones (passive acoustic methods). In J. Daizo Tsutsumi & B. Laronne (Eds.), 
Gravel-bed rivers: processes and disasters (pp. 185-208). Chichester: Wiley-Blackwell.  
RINDLER, R.; AIGNER, J.; KREISLER, A.; HABERSACK, H. (2016). Integrative Bedload Measurement 
Systems in Austria - Development and Evaluation of Bedload Transport Measurement Techniques 
and Optimization of Calculations. Hydro-Science & Engineering for Environmental Resilience, 
Tainan, Taiwan, p.2008–2012.  
SCHOKLITSCH, A. (1950). Handbook of Hydraulic Engineering. New York, Springer. 
SHIELDS, A. (1936). Application of Similarity Principles and Turbulence Research to Bed-Load 
Movement. Mitt. Preuss. Versuchsanst. Wasserbau Schiffbau, v. 26, n. 5–24, p. 47. 
VAN RIJN, L. C. (1993). Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas. WL 
Delft Hydraulics. 
VAN RIJN, L. C. (2007). Unified View of Sediment Transport by Currents and Waves. I: Initiation of 
Motion, Bed Roughness, and Bed-Load Transport. Hydraulic Engineering, v. 133, n. 6, p. 649–667. 
VILLARD, P. V.; CHURCH, M. A.; KOSTASCHUK, R. (2005). Estimating bedload in sand-bed channels 
using bottom tracking from an acoustic Doppler profiler. Special publication of the International 
Association of Sedimentologists, p. 197–209.  


