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COMPARAÇÃO DE RESULTADOS GRANULOMÉTRICOS A PARTIR DOS 
EQUIPAMENTOS LISST –SL E MASTERSIZER 2000 

Ana Karolyna Nunes Amaral1 ; Klebber Teodomiro Martins Formiga 2 

ABSTRACT – Due the large deforestation and the bad management of soil, there was a  increased 
the amount of sediments transported in the rivers. The sediments present in the rivers have small 
size, where they remain in suspended by the turbulent flow. Due to the importance in meet the 
granulometric data of water resources for a good management and planning, this article proposed 
to compare modern methods of  granulometry measurements, from the equipment LISST-SL and 
MASTERSIZER 2000, where it can be observed that both equipments obtained the similar results, 
where the differences between the results did not exceed seventeen percent. LISST - SL proved to 
be very efficient and practical, since it does not require the collection of samples for laboratory 
analysis, doing all of its analyzes in field. The analyzes were done in a section of the Meia Ponte 
river, in Goiania, Goias, Brazil. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Os rios são um dos principais meios de transporte de sedimentos, sendo estes provenientes 

de processos erosivos que ocorrem na superfície, causados pela atuação dos agentes dinâmicos 

externos, como o vento, a gravidade, o gelo e agentes biológicos. Os sedimentos transportados por 

estes, são encaminhados de suas cabeceiras, para áreas planas ocorrendo assim sua deposição, 

sendo que todos esses processos que envolvem o sedimento, são provenientes de fenômenos 

naturais que ocorrem através de tempos geológicos, sendo os responsáveis pela forma atual da 

superfície da terra (Carvalho, 2008). Mas mesmo fazendo parte de um processo natural, esta pode 

ser intensificada pelas atividades antrópicas ocorridas no local, com as atividades agrícolas, 

construções civis, empreendimentos hídricos e mudança de uso do solo. 

Granulometria é a área de estudo que determina ás dimensões físicas das partículas de uma 

rocha ou de um outro sólido, que podem variar de tamanhos extremamente pequeno (partículas 

coloidais), até maiores como argila, silte, areia, cascalho, matacão e rochas. Esta é usualmente 

expressa em porcentagem (%), milímetro (mm) ou microns (µm). De acordo com Charlton (2008), 
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as partículas que ficam em suspensão em rios são de granulometria reduzida, variando de argila a 

areia fina, onde permanecem em suspensão pelo fluxo turbulento e são transportados a jusante do 

canal.  

Amorim (2009) diz que conhecer a granulometria dos sedimentos transportados, é de grande 

importância para compreendermos a hidrodinâmica de rios e lagos. E Lima et al. (2006), que o 

conhecimento sobre a distribuição granulométrica de sedimentos do leito de rios é fundamental 

para o uso de métodos indiretos de cálculo da descarga sólida total em uma seção transversal de 

determinado curso d’água, bem como para outros estudos hidrossedimentológicos. 

Existem várias técnicas de análise granulométrica, podendo estas ser realizada por 

peneiramento, quando temos solos granulares como as areias e pedregulhos, por sedimentação ou 

filtração, no caso de solos argilosos, ou por técnicas de difração a laser. Este último é muitas das 

vezes preferido, por conta da facilidade e rapidez na operação e na disponibilização dos resultados, 

mas tendo um custo mais elevado por conta da obtenção do equipamento.  

Um desses equipamentos que utilizam a tecnologia de difração a laser é a série LISST (Laser In 

Situ Scattering and Tranmissometry), tendo como fabricantes a empresa Sequoia Scientific, Inc. 

Estes realizam suas medições através do princípio de difração de luz laser, na qual se calcula a 

distribuição do tamanho de partículas sólidas a partir dos diagramas de difração de cada partícula, 

pressupondo que as partículas, ao interagirem com o feixe de luz, promovam um diagrama de luz 

intrínseco ao seu tamanho (Bortoluzzi et al., 2006). 

Outra série de equipamentos que também realizam as análises granulométricas a partir da 

tecnologia de difração a laser, é a série de equipamentos Mastersizer, fabricado pela empresa 

Malvern Panalytical. Este realiza suas análises a partir do índice de refração, pela incidência de laser 

na amostra a partir de detectores óticos. Atualmente são os equipamentos mais utilizados nas 

análises granulométricas automáticas (MALVERN, 2018). A principal diferença entre estes dois 

equipamentos é que o primeiro realiza as análises in situ, não necessitando de coleta de amostras.  

Diante disto, este trabalho tem como objetivo a comparação de resultados granulométricos a 

partir de dois equipamentos, tendo como lugar de estudo um trecho da bacia hidrográfica do rio 

Meia Ponte – Goiás.  

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo foi escolhido um trecho da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 

Ponte que está inserida na bacia do Paranaíba, da Região Hidrográfica do Paraná, localizada no 

Estado de Goiás contida entre os meridianos 48º 46´ 48” e 49º 44´ 51” de longitude e os paralelos 

16º 06´ 38” e 18º 32´ 15,3” de latitude, correspondendo 3,6 % da área total do Estado (12,180 km²), 
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tendo 38 municípios em seu território, concentrando 48 % da população de Goiás (Veiga et al., 

2011). 

O rio Meia Ponte nasce na Serra dos Brandões, nas proximidades de Itauçu, em cotas de 

aproximadamente 1.000 m e percorre uma extensão de 415 km até desaguar no rio Paranaíba, no 

reservatório da UHE de São Simão, na cota 395 m, a jusante da cidade de Cachoeira Dourada. Os 

seus principais afluentes são os rios Inhumas, João Leite, Caldas, Ribeirão Formiga, Dourados e o 

Ribeirão Boa Vista do Rancho (Barbosa, 2013). 

Existem três principiais obras hidráulicas presentes na bacia, a Usina Hidrelétrica do Rochedo, 

localizado no município de Piracanjuba, a Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia e a Barragem 

do Ribeirão João Leite, sendo estas utilizadas para o abastecimento e tratamento de água para a 

população, principalmente de Goiânia e região metropolitana. 

 

Figura 1 - Local de medições. Rio Meia Ponte- Goiás. 

 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se dois equipamentos para comparação de análises 

granulométricas, um deles foi o granulômetro a laser LISST –SL, (figura 2). Este realiza suas medições 

a partir do princípio de difração de luz laser, onde conforme o tamanho das partículas, os feixes 

emitem luz em ângulos diferentes.  Este equipamento possui forma aerodinâmica que minimiza o 

arrasto do equipamento ao leito, e também “barbatanas” que orienta o equipamento para direção 

contrária ao fluxo de água. A água e os sedimentos que são bombeados pelo instrumento são 

direcionados ao sensor a laser de dispersão de luz, e logo transmitidos para a caixa de controle 

(Topside Control Box – TCB), para o seu imediato processamento (SEQUOIA, 2017). 
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Figura 2 - Granulômetro a laser: LISST –SL. Fonte: SEQUOIA.  

 

A granulometria dos sedimentos é aferida a partir de 32 classes de tamanho logaritcamente 

espaçadas (2– 380 µm), alcançando uma profundidade que varia de 0,15 à 30 metros, uma 

velocidade de até 8 m/s e uma temperatura de até 25º C (SEQUOIA, 2017). Este equipamento se 

destaca por determinar a concentração e a granulometria dos sedimentos em suspensão in situ, 

com uma maior rapidez que os métodos convencionais.   

Para as aferições este foi lançado sobre uma ponte a uma altura aproximada de 5 metros até 

alcançar o rio, que tinha uma profundidade com cerca de 2 metros. As medições foram feitas em 

torno de 5 minutos, onde foram obtidos cerca de 160 dados.  

 O outro equipamento utilizado para comparação, é o granulômetro a laser Mastersizer 2000. 

Este como o LISST, baseia-se no fenômeno de que todas as partículas dispersam a luz em uma escala 

de ângulos específicos, sendo, por conseguinte, uma característica de seu tamanho, onde as 

partículas grandes dispersam em ângulos pequenos e vice-versa. Esta é a base fundamental da 

chamada Full Mie Theory, (Malvern, 2007). As leituras de tamanho de partículas efetuadas pelo 

equipamento compreendem-se numa faixa de 0,1 a 1000 microns (figura 3).  

 

 
Figura 3 - Granulômetro a laser Mastersizer 2000. Fonte: MALVERN. 
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 Para realização das análises neste equipamento, foi necessário realizar uma coleta com um 

amostrador pontual, “garrafa de Van Dorn”, onde foi devidamente armazenada, em uma garrafa de 

vidro de 1 litro. Esta posteriormente foi levada ao laboratório onde foram feitas análises.  

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados apresentados pelo granulômetro Mastersizer 2000 variaram desde de argila a 

areia média, sendo a classe que obteve maior representatividade foi a “silte”, representando 57,47 

% do total da amostra. A outra classe de maior porcentagem foi a areia fina, areia média e por último 

a argila, representando apenas 2 % do total. Na figura 4 está representado graficamente a sua 

distribuição. 

 

 
Figura 4 – Distribuição do tamanho das partículas pelo granulômetro Mastersizer 2000. 

 

Os resultados aferidos pelo LISST SL demostraram que a classe que também obteve maior 

representatividade foi a silte, seguindo a areia fina e por último a areia média. Neste não obteve a 

classe argila, uma vez que esta não está dentro da faixa de captação do aparelho. Os resultados da 

distribuição granulométrica aferidos por este, estão demostrados na figura seguinte.  
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  Figura 5 - Distribuição do tamanho das partículas pelo granulômetro LISST-SL 

  

 Os resultados disponibilizados pelo LISST SL são dados em unidades volumétricas, tendo 

assim relação com a concentração de sedimentos suspensos (Css). Já os resultados apresentados 

pelo Mastersizer 2000, não leva em consideração os sedimentos suspensos, e sim a amostra que o 

aparelho utilizou para as medições, sendo assim buscou relacionar os dois resultados por meio de 

um gráfico de frequência relativa. Na figura 6, está demostrado os resultados dos dois 

equipamentos. 

 

 
                               Figura 6 – Comparação de resultados granulométricos. 

 

A partir da comparação dos resultados dos dois granulômetros, identificamos que está 

mostrou-se satisfatória, apresentando uma diferença menor que 17% entre ambos os resultados. O 

LISST SL em quase todo momento teve valores acima que o Mastersizer, a não ser na faixa de 50 a 

130 µm onde o Mastersizer conseguiu captar uma maior frequência na classe areia fina. Na tabela 

1 estão demostrados os valores em porcentagem de cada equipamento. 
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 Tabela 1 - Porcentagem granulométrica dos sedimentos analisados pelos granulômetro. 

Classe 

granulométrica 

Argila 

(< 2 µm) 

Silte 

(2 – 63 µm) 

Areia Fina 

(63- 200 µm) 

Areia Média 

(200- 630 µm) 

Mastersizer 

2000 

1,94 % 57,47 % 32,29 % 8,3 % 

LISST - SL ___ 63,98 % 

 
25,88 %  10,12% 

 

 

 Com base nos resultados da figura 6 e da tabela 1, podemos identificar que na classe silte, o 

granulômetro LISST – SL conseguiu captar 6,51 % de amostras siltosas a mais que o Mastersizer, já 

na classe areia fina as partículas tiveram maior representatividade no Mastersizer, cerca de 6,41 %. 

A classe areia média tiveram valores bastante próximos, tendo uma diferença de apenas 1,82 %. 

Esta última é captada pelo LISST apenas até as partículas de 380 µm de tamanho, o que não o 

impossibilitou de apresentar um valor próximo ao outro equipamento que consegue uma maior 

captação. Por conta desta limitação, este resultado pode não ser tão satisfatório em rios onde os 

sedimentos transportados são em sua maioria arenosos. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nas análises feitas entre os dois equipamentos, podemos identificar que os 

granulômetros LISST-SL e Mastersizer 2000 tiveram valores bastante próximos, tendo uma diferença 

de apenas 6,51 % na classe silte, de 6,41 % na classe areia fina, e de apenas 1,82 % na classe areia 

média. E mesmo que a classe argila não possa ser demostrada pelo LISST, seu valor não interferiu 

nas comparações, uma vez que teve pouca representatividade. 

 O granulômetro LISST-SL, mostrou-se bastante eficaz em seus resultados, podendo ser até 

favorecido na escolha de qual equipamento utilizar, uma vez que realiza suas medições in situ, 

diminuindo assim trabalho em laboratórios.  

Outras amostragens e comparações serão feitas ao logo da pesquisa, que poderão validar os 

resultados apresentados neste. 
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