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DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULAS DE SEDIMENTOS DE 
FUNDO EM RESERVATÓRIO: ESTAMOS MEDINDO REALMENTE O QUE 

ACREDITAMOS MEDIR? 
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Fernandes 5  

ABSTRACT – The determination of the size distribution particles of soils and sediments is of special 
interest in the study of transport and sediment modeling, sedimentation and silting processes, 
reservoir dredging, and water quality management. Different techniques can be used for such 
quantification, whose uncertainties and difficulties depend, among other factors, on the particles 
heterogeneity of form and density. Thus, the goal of the present study was to evaluate the effect 
of organic matter removal and sonication time on the determination of the particle size 
distribution in a reservoir bottom sediment sample with high fines content. The sample was 
collected from a 12 m depth core in the central portion of the Passaúna / PR reservoir. The results 
indicated that the organic matter influences the particle aggregation and, consequently, induces 
larger values of the real particle size. Additionally, considering the samples without organic matter 
removal, the sonication time showed to be an important variable in the disaggregation process. 
However, considering the organic matter removal, the increase time of sonication did not produce 
different results in particle distribution. Thus, for the same sample collected in the field, different 
procedures regarding the pretreatment indicated different results. Therefore, the uncertainties 
associated to the application of these procedures are emphasized, especially when studying the 
characterization of environmental matrices in different monitoring strategies. The uncertainties 
associated with granulometric characterization may produce impacts on the understanding of the 
physical and chemical processes associated with its characteristics. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O conhecimento da distribuição do tamanho de partículas é fundamental para no estudo 

do transporte e deposição de sedimentos e do carreamento de metais pesados, nutrientes, 

pesticidas, compostos emergentes, entre outras substâncias (Koiter et al., 2018). É de especial 

interesse a relação entre o material transportado, seja na sua distribuição de tamanho, forma e 

textura, com as trocas físicas, químicas e biológicas que podem ocorrer no sedimento de fundo, na 

interface sedimento - água ou no sedimento em suspensão. Essas trocas, bem como o acúmulo do 

material transportado, implicam em diferentes estratégias de planejamento, gestão e operação de 

reservatórios, a fim de mitigar riscos de eutrofização, assoreamento e diminuição de sua vida útil. 

 A caracterização granulométrica dos sedimentos considerados finos e coesivos (siltes e 

argilas, cujo tamanho de grão é inferior a 63 m) é relevante a estudos sobre qualidade dos 

sedimentos em corpos de água. É notório que o tamanho de grão é um dos principais fatores 

intervenientes nos processos de sorção de elementos químicos e microrganismos aos sedimentos 

em corpos de água naturais. Em geral, ocorre correlação negativa entre grandezas relacionadas à 

sorção (taxa, capacidade, concentração de saturação) e o tamanho de grão, como encontrado por 

Meng et al. (2014) para a adsorção de fósforo em silte fino, silte médio, silte grosso e areia. Isso se 

deve ao aumento da área superficial que ocorre com a redução do tamanho dos grãos em um leito 

sedimentar, conforme mostraram Dahl et al. (2016) para a sorção de carbono. Importantes 

desdobramentos desses processos de sorção sedimentar são impactos sobre a qualidade de águas 

– em que o leito pode ser ora fonte, ora sumidouro de contaminantes – geração de gases de efeito 

estufa, sequestro de carbono e saúde da biota aquática, uma vez que muitos organismos 

bentônicos se encontram na base de uma teia alimentar e alta atividade biológica é esperada em 

áreas com sedimentos finos e não onde grãos grosseiros dominam. Ainda, já foi provado, a partir 

de vários estudos, que os sedimentos finos são também o meio de transporte de nutrientes (Zhu 

et al., 2013).  

 Contudo, como apontam Storti e Balsamo (2010), MIL (2015) e Zhang et al. (2017), a 

caracterização granulométrica de finos enfrenta desafios relacionados, por exemplo, à obtenção 

de resultados reprodutíveis e à comparação entre diferentes métodos, dado o grande número de 

fatores intervenientes nas análises, erros de instrumentação e de preparo das amostras. Nesse 

sentido, merece especial atenção a incerteza associada à dispersão das partículas cuja distribuição 

granulométrica se deseja obter, por ser importante fonte de erros nos ensaios (MIL, 2015).  

 A técnica de difração a laser para esta caracterização dos finos tem como vantagens um 

menor tempo de análise, a necessidade de pouca amostra, além da possibilidade de separação em 

uma grande variedade de classes de tamanhos de partículas o que, comparativamente, permite 

uma interpretação mais detalhada e com maior liberdade (Goossens, 2008). Contudo, o custo de 
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aquisição/manutenção/operação do equipamento a laser é elevado, além de ainda existirem 

incertezas com relação ao correto preparo das amostras (Eshel et al., 2004; Stefano et al., 2010). 

 Características intrínsecas das amostras, tais como o teor orgânico, também podem 

exercer influência. Shein et al. (2006) destacam que a não-esfericidade das partículas, o 

desenvolvimento de agregados e de uma espécie de filme na superfície das partículas induzem a 

diferenças nas faixas esperadas de classificação granulométrica. Nos métodos que envolvem 

sedimentação, a fração dos finos pode ser superestimada em função da possível estabilidade e 

densidade das partículas. No método da difração a laser, a densidade das partículas não interfe 

nos resultados, mas a forma e agregação das partículas em função de suas características físicas e 

químicas, principalmente em função da matéria orgânica (MO) pode aumentar a área projetada 

dessas partículas no feixe (Eshel et al., 2004; Goossens, 2008; Stefano et al., 2010).   

 Para contornar a formação desses agregados na caracterização granulométrica, 

procedimentos como eletrodiálise, pré-tratamento de peróxido de hidrogênio para remoção da 

MO e diferentes tempos de sonicação são aplicados, mas sem consenso sobre um procedimento 

universal para tais aplicações (Eshel et al., 2004; Shein et al., 2006; Fisher et al., 2017). Zhang et al. 

(2017) ressaltam a importância de utilizar volumes amostrais pequenos para mitigar a formação 

de aglomerados. Storti e Balsamo (2010) e Sabin (2011) apontam que dispersantes de natureza 

mecânica, como a sonicação, se aplicados em excesso podem induzir a quebra de grãos, 

especialmente os de formato irregular, sendo que Sabin (2011) sugere análise de amostras em 

microscópio para confirmação de resultados obtidos por difratometria a laser. 

 Desta forma, o objetivo do presente estudo foi o de avaliar o efeito da remoção da MO e 

do tempo de sonicação na determinação da distribuição do tamanho de partículas em uma 

amostra de sedimento de fundo de reservatório, com alto teor de finos, a partir da granulometria 

a laser. Este trabalho teve como motivação os resultados exploratórios de coletas realizadas no 

âmbito do projeto Mudak-WRM: Multidisciplinary Data Acquisition as Key for a Globally Applicable 

Water Resource Management, uma parceria conjunta entre instituições nacionais e internacionais, 

que tem como foco principal o aprimoramento de técnicas de monitoramento e gestão em 

reservatórios, tendo como estudo de caso brasileiro o reservatório do Passaúna/PR. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

AREA DE ESTUDO 

Como estudo de caso, foi realizada amostragem de sedimento de fundo do Reservatório do 

Passaúna, localizado entre as cidades de Curitiba, Campo Largo e Araucária, PR. O rio Passaúna, 

principal afluente do reservatório, tem 57 km de comprimento, desde sua nascente até a foz no 

rio Iguaçu, com uma área de drenagem de cerca de 200 km2. A barragem foi construída no final 

dos anos 1980 para gerar um reservatório com um volume útil de aproximadamente 48 hm3 e 
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área do espelho de água de 9 km2, com profundidade média de 8 m e máxima de 17 m. Este 

reservatório tem como finalidade o abastecimento de água para cerca de meio milhão de 

habitantes de Curitiba, com uma vazão regularizada de 2,0 m3/s (Carneiro et al., 2016).  

 

COLETA E PREPARO DA AMOSTRA 

Amostra utilizada neste estudo foi a partir de um testemunho de sedimento coletada na 

porção central do reservatório próximo à tomada de captação de água da companhia de 

saneamento, com uma profundidade média de 12 metros de coluna d’água.  A amostra de 

testemunho foi fracionada em 8 alíquotas, sendo passada por conjunto de peneiras de malhas 

granulométricas de (2,0; 0,50; 0,25; 0,125 e 0,063 mm) (EPA, 2001; 2012). Suas frações foram 

secas em estufa a 105 °C até peso constante. Cada fração foi pesada para posterior análise de 

peso seco e teor de matéria orgânica pelo método da queima em mufla a 550 °C por uma hora 

(Labeam, 2011). A análise granulométrica a laser foi realizada apenas na fração abaixo de 63 µm.  

 

CONDIÇÕES DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Para análise granulométrica a laser duas variáveis foram avaliadas: (i) influência da matéria 

orgânica; e (ii) tempo de ultrassom. Foram utilizados dois modos de preparo: amostra seca sem 

remoção de matéria orgânica (MO) e amostra com remoção de MO. Para a remoção da MO foram 

adicionados 5 mL de peróxido de hidrogênio P.A. em 0,2 g de amostra (Embrapa, 1997). As 

amostras foram analisadas nas condições: (i) amostra sem remoção de MO e tempo de ultrassom 

de 1 min e 5 minutos com adição de detergente, sendo ambas as amostras umedecidas antes do 

início das análises; (ii) amostra sem MO e tempo de ultrassom de 1 min., 2 min. e 5 min., mantidas 

em solução até o momento da análise. 

 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA A LASER 

Para os ensaios de granulometria foi utilizado um analisador de tamanho de partículas por 

difração a laser da marca Microtrac modelo S3500. O ensaio consiste em adicionar uma 

quantidade de amostra a ponto de não saturar a solução. Este procedimento é recomendado pelo 

fabricante e pode ser acompanhado pelo software Microtrac Flex 11.0.0.3. A análise foi realizada 

com água deionizada (Microtrac, 2005). A distribuição granulométrica é expressa em classes de 

tamanho de partícula (µm), % de massa acumulada e % de massa passante. A potência do 

ultrassom utilizado nos testes foi de 35W, com variação no tempo de sonicação de 1, 2 e 5 

minutos. As análises de resultados se basearam em curvas de distribuição granulométrica para as 

frações retidas e acumuladas, bem como no diâmetro médio ponderado (da), no diâmetro 

mediano (d50) e no indicador de uniformidade da distribuição d84/d16. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da distribuição granulométrica para a amostra em análise, considerando-se os 

testes realizados, são apresentados em termos da fração de massa (%) retida e da fração de massa 

(%) acumulada, na Figura 1.  Avaliando-se o % de massa retida, observa-se uma similaridade entre 

as amostras sem MO, com pouca alteração em função do aumento de 1 a 5 minutos de sonicação. 

A mesma tendência foi observada no % acumulado, com maior homogeneidade da distribuição 

dos dados quando da remoção prévia da MO.  

Uma análise dos resultados obtidos para da e d50 das amostras, apresentados na Tabela 1, 

indica que a remoção da MO proporcionou resultados com menor variação do tamanho do grão, 

sem efeito do aumento do tempo de sonicação. Contudo, o efeito do tempo de sonicação foi 

expressivo na presença de MO na amostra, com indícios de que ocorreu aglomeração das 

partículas – uma vez que os indicadores da e d50 resultaram maiores que os valores 

correspondentes na condição sem MO, e com menos similaridade entre os dois tempos de 

sonicação testados. O indicador d84/d16, respondeu de modo similar quanto à presença da MO. 

 

  

Figura 1 – Distribuição granulométrica do % retido (esquerda) e do % acumulado (direita) com e sem 
remoção de matéria orgânica (MO) e com tempo de dispersão com ultrassom de 1 min., 2 min. e 5 min. 

Tabela 1: Indicadores da, d50 e  d84/d16 para os tratamentos empregados  

Indicador com MO, 1 min com MO, 5 min sem MO, 1 min sem MO, 2 min sem MO, 5 min 

da (mm) 260 124 26 21 17 

d50 (mm) 344 62 11 9 10 

d84/d16 21 16 11 12 14 

 

Complementarmente, a análise do % de massa retida por classe de tamanho (Tabela 2) 

também dá indícios de que houve agregação dos grãos com a presença de MO. A amostra em 

análise havia sido previamente separada, por peneiramento, para conter apenas grãos de 

tamanho <63 µm. Contudo, os resultados da granulometria a laser indicam a presença de areia, ou 

seja, de partículas semelhantes em tamanho maior que 63 µm ou, neste caso, agregadas entre si. 
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Já para o caso da amostra com remoção prévia da MO, os teores foram coerentes com as classes 

de tamanho esperadas e bem próximos entre si quando da variação do tempo de sonicação, o que 

sugere que a sua variação não implica em alterações no resultado neste caso. Ainda, futuras 

análises são necessárias para investigar a relação do aumento do tempo de sonicação com a 

possível ruptura de aglomerados nas amostras, formados possivelmente por atração de 

partículas/coesividade, tendo em vista que foi observada uma redução do teor de areia com o 

aumento de tempo de sonicação nas amostras previamente tratadas para a remoção da MO. 

Tabela 2: % de massa retida em cada tratamento por classe de tamanho de partícula 

Classe de 
tamanho 

com MO, 1 min com MO, 5 min sem MO, 1 min sem MO, 2 min sem MO, 5 min 

Areia 66 45 6 4 1 

Silte 31 49 70 68 71 

Argila 3 6 24 28 28 

 

A presença da matéria orgânica na amostra analisada neste caso influenciou negativamente 

na caracterização da granulometria a laser, com provável formação de aglomerados, resultando na 

aparência de partículas de maior tamanho. O ajuste no tempo de ultrassom para dispersar a 

amostra com maior eficiência se deve, possivelmente, às interações organo-mineral, 

aluminossilicatos e sesquióxidos presentes nos solos e sedimentos. A presença de matéria 

orgânica e minerais na fração argila podem promover agregação das partículas e cimentação em 

alguns casos (Tisdall; Oades, 1982). Shein et al. (2006), por exemplo, atribuíram a presença da 

matéria orgânica como interferente na taxa de sedimentação das frações granulométricas tendo, 

como consequência, erros analíticos quando a fração argila foi analisada. 

As variações encontradas quando da comparação dos resultados de granulometria para uma 

mesma amostra em função de diferenças no seu preparo, no caso de sedimento de fundo neste 

estudo, e resultados em amostras de solo e sedimento obtidos por outros autores (Eshel et al., 

2004; Shein et al., 2006; Fisher et al., 2017) indicam que há influência tanto das incertezas de cada 

técnica empregada na análise, bem como de características intrínsecas das amostras de solo ou 

sedimento utilizadas. Isso reforça a premissa de que não há um método universal, ou seja, as 

falhas não impedem o uso de um ou outro método, mas apontam fragilidades que devem ser 

evitadas, com métodos mais ou menos adequados para cada caso, bem como formas desejadas de 

pré-tratamento da amostra utilizada. Questões que derivam deste teste preliminar realizado no 

presente estudo são: (i) é desejável remover a fração da matéria orgânica ou é uma fração de 

interesse em estudos com sedimentos? (ii) a aplicação de diferentes tempos de sonicação pode 

induzir uma fragmentação artificial dos grãos a ponto de aumentar a incerteza da análise? (iii) para 

matrizes ambientais, a amostragem, o acondicionamento, secagem e tratamento de remoção de 
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matéria orgânica, são relevantes para a diminuição da incerteza e aumento da repetibilidade 

quando o uso de granulometria a laser? 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo avaliou, por meio de testes preliminares em uma amostra de sedimento 

de fundo de reservatórios com alto teor de finos, o efeito da remoção da matéria orgânica e do 

tempo de sonicação na determinação da distribuição do tamanho de partículas a partir da 

granulometria a laser. A presença da MO influencia na agregação das partículas, e, 

consequentemente, induz a valores maiores do real tamanho das partículas. Para os casos em que 

a não remoção da MO seja necessária, o tempo de sonicação é uma variável importante no 

processo de desagregação. Já para a amostra cuja MO foi removida, o aumento do tempo de 

sonicação não proporcionou alteração na distribuição de partículas. No entanto, testes ainda são 

necessários para identificar a relação tempo x ruptura de aglomerados nas amostras. Apesar de 

não existir uma normativa sobre os procedimentos de pré-tratamento da amostra para o ensaio 

de granulometria a laser, entende-se que a correta caracterização granulométrica dos sedimentos 

finos é fundamental, cujas incertezas nos procedimentos de análise devem ser mitigados, ou, pelo 

menos, investigados. 

AGRADECIMENTOS 

Projeto Mudak-WRM: Multidisciplinary Data Acquisition as Key for a Globally Applicable 

Water Resource Management e Fundação Araucária (Convênio n.º 006/2017) pelo apoio 

financeiro, atividades de campo e laboratório. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRENELLI M.C.; FIORI V.; PELLEGRINI S. (2013). “Soil particle-size analysis up to 250μm by X-ray 
granulometer: device set-up and regressions for data conversion into pipette-equivalent values”. Geoderma, 
v. 192, p. 380-393. 

CARNEIRO, C.; KELDERMAN, P.; IRVINE, K. (2016). “Assessment of Phosphorus Sediment-Water Exchange 
through Water and Mass Budget in Passaúna Reservoir (Paraná State, Brazil)”. Environmental Earth 
Sciences, v. 75, p. 564-577. 

DAHL, M.; DEYANOVA, D.; GU ̈TSCHOW. S; ASPLUND. M. E.; LYIMO. L. D.; KARAMFILOV, V.; SANTOS. R.; 

BJORK, M.; GULLSTROM, M. (2016). “Sediment Properties as Important Predictors of Carbon Storage in 

Zostera marina Meadows: A Comparison of Four European Areas”. Plos One, p. 1-10. 

EMPRAPA (1997). Centro Nacional de Pesquisa de Solo. Manual de métodos de análises do solo. 2ed. Rio de 

Janeiro, 212p. 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

8 

EPA - U.S. Environmental Protection Agency (2001): Methods for Collection, Storage and Manipulation of 

Sediments for Chemical and Toxicological Analyses: Technical Manual. U.S. EPA. Washington, DC.  

EPA - U.S. Environmental Protection Agency (2012): Sediment Sampling Guide and Methodologies. U.S. EPA 

Division of Surface Water. U.S. EPA. Disponível em <https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-

06/documents/Sediment-Sampling.pdf>. Acesso em 01 de julho de 2018. 

ESHEL, G. J.; LEVY, U.; MINGELGRIN; M. J. SINGER. (2004). "Critical Evaluation of the Use of Laser Diffraction 
for Particle-Size Distribution Analysis”. Soil Science Society of America, v. 68, p. 736–743. 

FISHER, P.; AUMANN, C.; CHIA, K.; O’HALLORAN, N.; CHANDRA, S. (2017). “Adequacy of laser diffraction for 

soil particle size analysis”. Plos One, p. 1-20. 

GOOSSENS, D. (2008). “Techniques to measure grain-size distributions of loamy sediments: a comparative 
study of ten instruments for wet analysis”. Sedimentology, v. 55, p. 65-96. 

KOITER, A. J.; OWENS, P. N.; PETTICREW, E. L.; LOBB, D. A. (2018). “Assessment of particle size and organic 
matter correction factors in sediment source fingerprinting investigations: An example of two contrasting 
watersheds in Canada”. Geoderma, v. 325, p. 195-207. 

LABEAM (2011). Manual de procedimentos laboratoriais Integra aplicado ao monitoramento de parâmetros 
associados à qualidade de sedimentos em corpos aquáticos. UFPR, Curitiba, PR, 29 p. 

MALVERN INSTRUMENTS LIMITED (MIL) (2015). “Measuring the particle size of small sample volumes using 
laser diffraction”. Malvern Instruments Limited Application Note. 

MENG, J.; YAO, Q.; YU, Z. (2014). “Particulate phosphorus speciation and phosphate adsorption 
characteristics associated with sediment grain size”. Ecological Engineering, v. 70, p. 140-145. 

MICROTRAC Inc. (2005) Microtrac Flex Software Operations Manual. Rev.I. 

SABIN, A. (2011). “Problems in Particle Size: Laser Diffraction Observations.”Particle Technology Labs, p. 1-
13. 

SHEIN, E. V.; MILANOVSKII, E. YU.; MOLOV, A. Z. (2006). "The Effect of Organic Matter on the Difference 
between Particle-Size Distribution Data Obtained by the Sedimentometric and Laser Diffraction Methods”. 
Eurasian Soil Science, v. 39 (1), p. S84-S90. 

STEFANO, C. Di.; FERRO, V.; MIRABILE, S. (2006). "Comparison between grain-size analyses using laser 

diffraction and sedimentation methods”. Biosystems Engineering, v. 106, p. 205-215. 

STORTI, F.; BALSAMO, F. (1982). “Particle size distributions by laser diffraction: sensitivity of granular matter 

strength to analytical operating procedures.”  Solid Earth, v 1, p. 25-48. 

TISDALL J. M. e OADES J. M. (1982). “Organic matter and water stable aggregates in soils”. Journal of Soil 

Science, v. 33, p. 141-163. 

ZHANG, H.; BAEYENS, J.; KANG, Q. (2017) “Measuring Suspended Particle Size with High Accuracy”. 

International Journal of Petrochemical Science & Engineering, v 2 (6), p. 1-6. 

ZHU, Y.; ZHANG, R.; WU, F.; QU, X.; XIE, F.; FU, Z. (2013). “Phosphorus fractions and bioavailability in 

relation to particle size characteristics in sediments from Lake Hongfeng, Southwest China”. Environ Earth 

Sci, v. 68, p. 1041–1052. 


