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RESUMO --- A identificação e estudo da contribuição das principais fontes produtoras de
sedimentos são etapas cruciais para se atingir melhorias de qualidade da água e sedimentos no
ambiente urbano. Este trabalho apresenta uma revisão de literatura com a finalidade de aplicar
o método de fingerprinting de sedimentos em bacias hidrográficas urbanas. O método foi
desenvolvido nas últimas décadas para identificar fontes de sedimentos em uma bacia e
quantificar a contribuição relativa de cada fonte. Poucos estudos tem atentado para a
aplicação do método em áreas urbanas. A presente revisão de literatura possui os seguintes
objetivos: (1) apresentar uma revisão do método (premissas, seleção dos traçadores,
amostragens de campo, análises estatísticas); (2) recomendar estratégias específicas para a
obtenção de melhores resultados com a aplicação do método em bacias urbanas.
ABSTRACT --- The identification and study of the contribution of the main producing
sediment sources are crucial steps to achieve improvements in water and sediments quality in
the urban environment. This work presents a review in order to apply the sediment
fingerprinting method in urban basins. The method has been developed over the past decades
to identify sediment sources in a watershed and allocate the amount of sediment contributed
by each source. Very few studies have attempted to apply the fingerprint approach in urban
river systems. This review has the following objectives: submit a revised method
(assumptions, selection of tracers, field sampling, statistical analyzes) and recommend
specific strategies to obtain best results by applying the method in urban basins.
Palavras-chave: sedimentos urbanos, bacias urbanas, fingerprint, fontes de sedimentos.

INTRODUÇÃO
A preocupação com a qualidade dos recursos hídricos em ambientes urbanos tem
crescido muito nas últimas décadas, notadamente pelo crescimento da urbanização em todo o
planeta e pela dificuldade em se evitar que fontes poluidoras atinjam os corpos hídricos
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receptores (Davis & Fox, 2009). Os sedimentos em ambientes urbanos, assim como ocorre em
ambientes naturais, possuem grande potencial de reter elementos traço e nutrientes (De
Miguel et al., 2005; Taylor & Owens, 2009), podendo funcionar como destino e, também,
como fontes de poluição para os ecossistemas limítrofes (Burton Jr., 2003). Esse contexto faz
com que a melhora da qualidade de sedimentos seja um dos maiores desafios para gestores de
recursos hídricos na atualidade, sendo este desafio ainda maior no complexo ambiente urbano
(Vargas et al., 2014).
Para se almejar qualquer quadro de melhora na qualidade das águas e sedimentos no
ambiente urbano, a identificação e o estudo da contribuição das principais fontes produtoras
de sedimentos são etapas cruciais (Carter et al., 2003; Cui et al., 2010). O desequilíbrio na
produção de sedimentos dentro de uma bacia hidrográfica tipicamente urbana está associado à
falta de vegetação ciliar, ao despejo de resíduos da construção civil em locais inadequados e
ao lançamento de esgoto não tratado (Silva et al., 2013). Ruas pavimentadas e não
pavimentadas, áreas em obras, áreas residenciais e industriais, além de estações de tratamento
de esgotos, são apontadas como importantes fontes potenciais de produção de sedimentos no
meio urbano (Franz et al., 2014; De Miguel et al., 2005).
O método de fingerprinting (ou rastreamento de fontes) se baseia na capacidade de
distinguir entre fontes potenciais de sedimentos por meio de um número de propriedades
físicas e químicas, onde comparações dessas propriedades com informações equivalentes das
amostras de sedimentos fluviais permitem identificar a contribuição relativa das diferentes
fontes potenciais no fluxo de sedimentos numa seção de bacia hidrográfica (Walling, 2004;
Davis & Fox, 2009). O uso do solo para áreas de agricultura, pastagens, margens de rios
(Krause et al., 2003; Minella et al., 2004), solos que sofreram queimadas (Blake et al., 2006),
reflorestamentos (Schuller et al., 2013) e áreas urbanas (Franz et al., 2014; Carter et al., 2003;
De Miguel et al., 2005) tem sido estudado quanto à contribuição relativa no fluxo de
sedimentos em suspensão por meio de fingerprinting.
Entre os diversos estudos que já utilizaram o método são ainda poucas as aplicações em
bacias hidrográficas urbanas (Carter et al., 2003). Possivelmente, a complexidade dos
processos envolvidos no ambiente urbano, a diversidade de fontes e a presença de vários
contaminantes associados a sedimentos são alguns dos fatores que tornam esses estudos
desafiadores (Poleto et al., 2005).
Uma revisão de literatura é aqui apresentada com a finalidade da aplicação do método
de fingerprinting em bacias hidrográficas urbanas tendo os seguintes objetivos: (1) apresentar
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uma revisão do método (premissas, seleção dos traçadores, amostragens de campo, análises
estatísticas); (2) recomendar estratégias específicas para a obtenção de melhores resultados
com a aplicação do método em bacias urbanas.

O MÉTODO DE FINGERPRINTING DE SEDIMENTOS
Breve histórico e evolução
Na década de 70 alguns pesquisadores iniciaram estudos para buscar identificar fontes
de sedimentos em suspensão por meio de rastreamento das fontes ou fingerprinting (Klages &
Hsieh, 1975; Wall & Wilding, 1976; Walling et al., 1979). Esses primeiros trabalhos
utilizaram com sucesso traçadores geoquímicos, mineralógicos e magnéticos, porém visavam
distinguir entre um número bastante reduzido de fontes e com um enfoque qualitativo
(Walling, 2005).
Nas décadas seguintes o método foi sendo aperfeiçoado com o uso de traçadores
adicionais tais como cor (Grimshaw & Lewin, 1980) e principalmente radioisótopos como o
Césio-137, Chumbo-210 e Berílio-7 (Peart & Walling, 1986; Walling et al., 1999). Yu &
Oldfield (1989) fizeram a proposição de um modelo estatístico multivariado para a avaliação
de seis possíveis fontes de sedimentos, recomendando como estratégia: 1) separar
estatisticamente as fontes através de parâmetros discriminantes em uma análise de cluster; e
2) desenvolver um modelo de regressão multivariado, com uma rotina de minimização dos
erros pelo método dos mínimos quadrados. Esse trabalho destacou o fato de que cálculos
quantitativos são mais úteis do que descrições puramente qualitativas, permitindo identificar
quais fontes estão contribuindo para a descarga sólida no rio e quanto de material está saindo
destes locais. Essa incorporação de modelos de mistura com enfoque quantitativo é apontada
por Walling (2005) como um grande avanço metodológico do fingerprinting.
Tão importante quanto os modelos de mistura com enfoque quantitativo é a escolha de
traçadores que, individualmente e posteriormente em conjunto, tenham capacidade de melhor
discriminar entre diferentes fontes de sedimentos. Trabalhos da década de 90 passaram a
utilizar testes estatísticos como o de Kruskal-Wallis para verificar a capacidade de traçadores
individuais em discriminar entre fontes para, então, compor um grupo de traçadores eficientes
(ou o fingerprint). Análises de cluster juntamente com a análise de variância e análise de
função discriminante foram empregadas com sucesso para identificar a melhor combinação de
propriedades traçadoras (Walling, 2005).
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Amostras de sedimentos em suspensão são geralmente mais ricas em sedimentos finos
(<0,063 mm) do que as amostras das fontes (Walling et al., 2000). Assim, correções em
função da granulometria e do teor de matéria orgânica entre o material de origem e as
amostras de sedimentos em suspensão foram sendo agregadas ao método uma vez que é
reconhecido que as concentrações de diversos traçadores são influenciadas pelo tamanho dos
grãos e pelo teor de matéria orgânica.
Por fim, otimizações nos ajustes de modelos de mistura foram testadas por alguns
trabalhos visando levar em consideração as imprecisões de análises laboratoriais e atestar a
não ocorrência de problemas de equifinality (onde várias combinações de traçadores fornecem
o mesmo resultado). Estatística bayesiana, rotinas de Monte Carlo e outras análises de
incerteza foram adicionadas ao fingerprinting nos trabalhos de Motha et al. (2003) e Douglas
et al. (2003).
Descrição Geral
As revisões sobre o método de fingerprinting apresentadas por Walling (2005),
contendo trabalhos realizados no Reino Unido, e Davis & Fox (2009), contendo trabalhos de
várias regiões do planeta, fornecem subsídios para sintetizar o método em cinco etapas
principais: i) pré-identificação das fontes de sedimentos, ii) seleção de traçadores, iii)
realização de amostragens nas fontes e no corpo hídrico de interesse, iv) aplicação de
correções e v) quantificação da contribuição das fontes.
Primeira etapa – Pré-identificação das fontes de sedimentos
A grande maioria dos estudos de fingerprinting não explica em detalhes como é feita
essa primeira etapa. A pré-identificação das possíveis fontes deve ser conduzida de modo a
direcionar a posterior obtenção de amostras de sedimentos nessas fontes, otimizando recursos
de pesquisa como tempo, materiais diversos e fontes de financiamento (Davis & Fox, 2009).
Em bacias hidrográficas urbanas a pré-identificação das fontes de sedimentos pode ser
feita por meio de fotografias aéreas, inspeções de campo, identificação de focos de erosão
urbana, entrevistas (Krause et al., 2003) e uso de sistema de informações geográficas
acoplado a modelos de susceptibilidade à erosão. Franz et al. (2014) utilizaram mapas de
mudança no uso do solo para pré-identificar as fontes de sedimentos em uma região de rápido
crescimento urbano.
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Outras fontes tipicamente urbanas e de reconhecida produção de material sólido podem
ser, de antemão, consideradas em estudos de fingerprinting: ruas pavimentadas, ruas não
pavimentadas, estações de tratamento de esgotos, áreas em construção, loteamentos e galerias
pluviais (Charlesworth & Lees, 2001). A erosão das próprias margens e do fundo do corpo
hídrico também são fontes a serem consideradas no ambiente urbano.
Segunda etapa – Seleção de traçadores
Para que a técnica de fingerprinting tenha validade é necessário que as propriedades
medidas nos sedimentos fluviais possam ser comparadas diretamente com as mesmas
propriedades das fontes potenciais de sedimentos, valendo-se daquelas que sejam
conservativas. Há de se encontrar variáveis que sejam representativas de cada fonte e capazes
de diferenciá-las.
A escolha dos traçadores para a representação das fontes é etapa chave para a aplicação
do método. A literatura tem citado dois grupos principais de traçadores: físicos e
biogeoquímicos. (Schuller et al., 2013; De Miguel et al., 2005; Olson et al., 2013; Davis &
Fox, 2009). No grupo dos físicos pode-se citar cor, densidade, tamanho das partículas e
análise de fractais. Entre os biogeoquímicos, tem-se o subgrupo dos traçadores orgânicos
(carbono orgânico total, nitrogênio orgânico total, fósforo orgânico total, relação
carbono/nitrogênio, isótopos estáveis de carbono e nitrogênio); inorgânicos (Ag, Al, As, Ca,
Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, S, Si, Sr, Ti, Y, Zn, carbono inorgânico total,
nitrogênio inorgânico total e fósforo inorgânico total) e os radionuclídeos (7Be, 137Cs, 210Pb).
Tradicionalmente, os traçadores inorgânicos têm obtido maior êxito na separação das
fontes, seguidos pelos radionuclídeos. Alguns autores alertam para o fato de alguns
parâmetros físicos como cor, densidade e tamanho da partícula, não serem conservativos
(Motha et al., 2003). Possivelmente isso explique o menor êxito desses parâmetros na
separação de fontes de sedimentos.
A complexidade do tema levou ao uso de análise multivariada para testar vários
traçadores e selecionar estatisticamente a melhor combinação de traçadores que permite
distinguir as fontes (Davis & Fox, 2009; Collins & Walling, 2002). Poleto (2008) recomenda
a utilização de um número maior de propriedades traçadoras ao se tratar da aplicação deste
método em bacias urbanas. As contribuições relativas das fontes apresentam grandes
variações entre eventos e intra-eventos, sugerindo que as contribuições dependem da
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intensidade das precipitações, da ocorrência de chuva antecedente, além do momento em que
se realiza a amostragem dentro de um evento de precipitação.
Terceira etapa – Realização de amostragens
Amostras de material sólido devem ser obtidas nas fontes prováveis de sedimentos e
também no corpo hídrico de interesse. Em relação às amostras das fontes, a literatura cita com
frequência que estas devem ser obtidas na camada superficial do solo, numa profundidade de
1 a 5 cm, pois esta é a camada mais propensa a ser carreada quando da ocorrência de
precipitações (Carter et al., 2003; Gruszowski et al., 2003; Davis & Fox, 2009). As coletas
nessa profundidade podem ser feitas utilizando espátulas de aço inoxidável ou não metálicas.
Amostras de subsuperfície também podem ser obtidas em barrancos e valas que drenam para
o corpo hídrico de interesse (Franz et al., 2014). Amostras de poeira de vias urbanas (road
dust) foram varridas e armazenadas em sacos de polietileno (Carter et al., 2003) ou coletadas
por meio de aspiração e coletas nas galerias pluviais (Poleto et al., 2009). Amostras de
sedimentos em suspensão de estações de tratamento de esgoto foram coletadas por Carter et
al. (2003).
Em cada fonte devem ser coletadas várias amostras de modo a se compor uma amostra
composta, visando aumentar a representatividade da amostragem. A quantidade de massa das
amostras representativas das fontes é de 500 a 600 gramas por amostra (Franz et al., 2014),
devendo ser coletadas em períodos secos prolongados, quando ocorre aumento da
concentração de metais (Charlesworth et al., 2003).
Alguns estudos de fingerprinting dividiram a área de estudo em sub-bacias em função
do uso do solo ou da geologia (De Miguel et al., 2005; Franz et al., 2014). Essa abordagem
permite uma intensificação da amostragem de determinadas fontes em uma subárea,
aumentando as chances de êxito do método, principalmente em grandes bacias hidrográficas.
Uma última questão sobre a amostragem das prováveis fontes de sedimentos diz
respeito à estratégia de amostragem, que pode ser aleatória, em transectos, em malha, entre
outras. Davis & Fox (2009) citam que poucos estudos discutem a estratégia de amostragem
com profundidade, sendo que a maioria se baseia em reconhecimentos visuais para escolher
locais mais propensos a erodir.
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Com relação às amostragens de sedimentos em suspensão no corpo hídrico de interesse,
duas estratégias amostrais podem ser encontradas na literatura: coleta de amostras pontuais e
coleta de amostras integradas no tempo.
As amostras pontuais têm sido empregadas no momento de ascensão e recesso do
hidrograma, ou seja, quando ocorrem eventos de precipitação que lavam a superfície a ser
estudada (Carter et al., 2003). Essa estratégia requer o uso de bombeamento e de grandes
tanques para estocar a água coletada do rio, cujo volume total geralmente é de 3.000 a 5.000
litros por evento de precipitação amostrado. Segundo Davis & Fox (2009), esse é o volume
médio necessário para obter uma massa de sedimentos em suspensão suficiente para as
análises laboratoriais posteriores.
Sobre a amostragem integrada no tempo, um tipo de amostrador de sedimentos em
suspensão que tem sido utilizado em alguns trabalhos recentes é o amostrador integrado no
tempo com formato de torpedo (Gruszowski et al., 2003; Fox, 2009; Walling et al. 2006; Fox
and Papanicolaou, 2007; Fox & Martin, no prelo). Esse amostrador foi inicialmente
desenvolvido por Phillips et al. (2000) para pequenos córregos e consiste de um tubo com
entrada estreita (diâmetro de 4 mm), câmara larga (diâmetro de 10 cm) e saída estreita
(diâmetro de 4 mm). Ao ser instalado no corpo hídrico, no sentido do fluxo, esse amostrador
possibilita a retenção de sedimentos pela redução de velocidade de corrente que ocorre no
interior da câmara. McDonald et al. (2010), ao testar amostradores integrados no tempo com
suportes fixos e móveis em uma bacia na região ártica do Canadá, concluíram que os
amostradores fizeram a retenção de uma fração mais grosseira que a média do ambiente.
Phillips et al. (2000) concluíram que o amostrador reteve uma distribuição granulométrica
estatisticamente representativa em relação aos sedimentos em suspensão do ambiente.
O trabalho realizado por Franz et al. (2014) utilizou amostradores de estágio único para
a coleta de sedimentos em suspensão. Este tipo de amostrador, também chamado de
amostrador ANA no Brasil, é bastante simples e permite a coleta em diferentes alturas na
coluna d’água, de acordo com a subida da onda de cheia. O amostrador de estágio único é
composto por um conjunto de garrafas, onde cada garrafa é acoplada a dois tubos, um para
admissão da amostra e outro para saída do ar. O tubo de admissão é em forma de sifão para
manter a coleta mesmo com pequenas oscilações de nível, e a coleta de água e sedimento em
cada cota inicia no momento em que o nível de água passa pelo ponto mais alto do sifão
(Depiné et al., 2011).
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No trabalho realizado por Franz et al. (2014) foram coletados, além de sedimentos em
suspensão em tributários para a identificação das fontes que contribuem para o assoreamento
do Lago Paranoá, em Brasília-DF, Brasil, sedimentos de fundo na zona de sedimentação deste
lago, devido à intensa dinâmica de transporte de sedimentos durante o período de estudo.
Poleto (2008) recomenda a necessidade de se utilizar amostras compostas (acumulandose dentro de um recipiente várias amostras coletadas dentro de um mesmo evento de chuva)
para se ter uma média das contribuições, ou, realizar a coleta e análise de várias amostras em
um mesmo evento. Essas estratégias amostrais detectam a variabilidade entre eventos de
chuva e também a variabilidade intra eventos.
No mesmo evento de chuva a contribuição das fontes pode ser distinta na subida e na
descida do hidrograma. Martínez-Carreras et al. (2010) discorrem que, algumas vezes, na
subida da onda de cheia são transportados sedimentos prontamente disponíveis na calha
fluvial, já depositados em fluxos anteriores, enquanto que na descida chegam sedimentos
oriundos de fontes mais distantes, com outra natureza geoquímica. Ainda, as contribuições
das fontes são relativamente dependentes da intensidade das precipitações e da ocorrência ou
não de chuva antecedente.
Quarta etapa – Aplicação de correções
Sabe-se que diversos fatores podem dificultar a comparação confiável entre os
sedimentos das fontes potenciais e do corpo hídrico de interesse. Entre esses fatores pode-se
destacar a granulometria, a composição de matéria orgânica, a conservatividade dos
traçadores escolhidos e a carga de sólidos suspensos no momento da amostragem (Carter et
al., 2003; Davis & Fox, 2009).
Horowitz (1991) alerta para o fato de que as amostras dos sedimentos das fontes
potenciais devem ser corrigidas quanto à composição granulométrica para que se assemelhem
às composições granulométricas das amostras de sedimentos fluviais. Isso se justifica pelo
fato de que os elementos químicos utilizados como traçadores tendem a se concentrar nas
frações granulométricas mais finas (<63 µm), especialmente na fração argila, sendo
inapropriado comparar concentrações dos traçadores em amostras com granulometrias
notadamente distintas (Poleto et al., 2009).
Uma saída prática para esse problema é separar e analisar quimicamente somente a
fração mais fina das amostras de sedimentos das fontes e das amostras de sedimentos fluviais.
8

Caso se opte por utilizar a correção, deve-se aplicar um fator de correção que é obtido
multiplicando a concentração do traçador na fonte pela razão entre a área superficial
específica do sedimento fluvial e a área superficial específica do solo da fonte (Walling et al.,
1999). A área superficial específica pode ser estimada a partir da distribuição granulométrica
de uma amostra (Carter et al., 2003), assumindo a esfericidade das partículas (Collins et al.,
1998).
Motha et al. (2003) utilizaram a divisão da fração de interesse (por exemplo < 63 µm)
em subgrupos de diferentes classes granulométricas. Dessa maneira a comparação entre as
concentrações do traçadores nas fontes e no corpo hídrico é feita classe a classe, permitindo
contabilizar diretamente os efeitos de enriquecimento. Essa estratégia parece ser promissora,
porém demanda mais recursos para as atividades de centrifugação e análises químicas de
todas as classes (Davis & Fox, 2009).
Em relação à composição de matéria orgânica, o trabalho de Motha et al. (2004) aplicou
fator de correção baseado na concentração do traçador na fração orgânica e na fração mineral
das amostras, eliminando problemas de “supercorreção” devidos à correlação existente entre o
tamanho das partículas e matéria orgânica.
Em relação à conservatividade, Davis & Fox (2009) destacam que alterações
biogeoquímicas como dissolução de minerais, decaimento e dissolução da matéria orgânica e
decaimento de radionuclídeos, podem ocorrer durante o transporte dos sedimentos, sendo
necessária a aplicação de correções para os traçadores que sejam não conservativos. Equações
de correções lineares foram aplicadas por Motha et al. (2004) para os traçadores Fe2O3,
Al2O3, CaO, Na2O, K2O. Entre o valor corrigido e o valor não corrigido foi calculado um
fator de correção, baseado em estudos anteriores realizados pelos autores na mesma bacia
hidrográfica, localizada no sudeste da Austrália. A avaliação da conservatividade ainda é um
vasto campo de pesquisa para trabalhos de fingerprint (Davis & Fox, 2009).
Nos trabalhos realizados por Carter et al. (2003) e Walling et al. (1999), foi empregada
uma correção em função da carga de sólidos em suspensão no momento da amostragem. A
variabilidade de vazões e das concentrações de sólidos suspensos pode ser grande, afetando os
resultados quando amostragens pontuais são empregadas. Assim, a contribuição relativa de
cada fonte nas amostras individuais de sedimentos em suspensão pode ser ponderada em
função da vazão e da concentração de sólidos suspensos no momento amostral. Essa
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ponderação, além de ser mais realista, assegura uma ênfase na contribuição das fontes em
períodos de alta carga de sedimentos.
Quinta etapa – Quantificação da contribuição das fontes
Passadas as etapas anteriores, deve-se lançar mão de ferramentas estatísticas para que as
concentrações dos traçadores permitam estimar as contribuições relativas de cada uma das
fontes de sedimentos pré-identificadas e amostradas.
Análises preliminares podem ser realizadas numa tentativa inicial de separar as fontes
em função dos resultados de concentrações dos traçadores. Gráficos box-plot, análises de
variância (ANOVA), de Cluster e fatoriais podem ser empregadas preliminarmente (De
Miguel et al., 2005).
Como primeiro passo dessa etapa, várias pesquisas utilizaram o teste H de KruskalWallis (ou teste H não paramétrico de Kruskal-Wallis) para identificar traçadores capazes de
discriminar entre diferentes fontes de sedimentos (Carter et al., 2003; Minella et al., 2004;
Poleto et al., 2009; Schuller et al., 2013; Franz et al., 2014). O teste H de Kruskal-Wallis
permite distinguir entre três ou mais fontes potenciais de sedimentos, ao passo que o teste U
de Mann-Whitney permite a distinção entre duas fontes potenciais (Carter et al., 2003), sendo
que ambos os testes assumem que os traçadores não possuem distribuição normal (Davis &
Fox, 2009). Como a maioria dos estudos de fingerprinting aborda mais de duas fontes
potenciais, o teste H de Kruskal-Wallis acaba por ser o mais utilizado (Eq. 1).
(1)
Onde: Rs é a soma dos ranks ocupados pela fonte “s”; nl é o número amostras da fonte “s”; N
é a soma dos “nl’s”; n é o número de fontes.
As análises da capacidade discriminante dos traçadores possuem um nível de
significância de 5%, sendo utilizadas as propriedades que exibirem diferenças individuais
entre as fontes e excluindo-se aquelas que não apresentarem uma boa capacidade
discriminante. Na prática, quando Hcalc é maior que Hcrítico (distribuição Qui-quadrado com n-1
graus de liberdade) a hipótese nula é rejeitada e o traçador é classificado como apto a
discriminar entre as fontes (Poleto et al., 2009).
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Como segundo passo dessa etapa é necessário selecionar, dentre os traçadores
classificados no teste H de Kruskal-Wallis, o conjunto mínimo de traçadores que proporciona
a melhor discriminação entre as fontes. Isso pode ser feito através de análises de função
discriminante multivariada (Carter et al., 2003; Poleto et al., 2009), através do uso de modelo
de mistura acoplado a simulação de Monte Carlo (Schuller et al., 2013) ou através de outras
técnicas (Davis & Fox, 2009). A minimização de Wilk’s Lambda (Eq. 2) é uma função
discriminante multivariada que determina o número mínimo de variáveis que maximiza a
discriminação das fontes.
(2)
Onde: ǀSSerroǀ é o determinante da matriz da soma dos quadrados devido ao erro e ǀSSerro
+SStratǀ é determinante da matriz da soma dos quadrados totais.
Não existe capacidade discriminante (as fontes são consideradas iguais) do conjunto
de variáveis selecionadas quando Λ é próximo de 1. Valores próximos de zero ocorrem
quando a variabilidade dentro do grupo é pequena em comparação com a variabilidade total,
isto é, a maior parte da variabilidade total pode ser atribuída à diferença entre os grupos
(Minella et al., 2007).
O terceiro passo desta etapa consiste em estimar a contribuição relativa de cada fonte,
o que pode ser feito utilizando um modelo de mistura multivariado (Eq. 3), cujos resultados
descrevem a relação numérica entre as proporções das fontes e os parâmetros da mistura de
sedimentos em suspensão (Poleto et al., 2009).
(3)
Onde: yi é o valor do traçador “i” obtida no sedimento em suspensão; ais é a concentração do
traçador “i” na fonte “s ”) e Ps é a contribuição relativa da fonte “s”, podendo ser apresentados
como um conjunto de funções lineares de “m” e “n” fontes .
O modelo linear da Eq. 3 assume que os sedimentos em suspensão são uma mistura de
material das fontes e que a comparação da concentração dos elementos das fontes com os
elementos dos sedimentos em suspensão pode definir a contribuição de cada fonte (Minella et
al., 2007). Resta então minimizar uma função objetivo (Eq. 4) para determinar os valores de
Ps (Walling & Woodward, 1995). A solução é encontrada por meio de um processo iterativo.
No processo de minimização, os valores de Ps devem estar sujeitos a duas restrições: devem
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ser maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 1; e a soma dos Ps deve ser igual a 1
(Minella et al., 2007).
(4)
Onde: yi é a concentração do traçador “i” na amostra de sedimentos em suspensão; Ps é a
proporção de contribuição da fonte “s”; ais é o valor médio do traçador “i” obtido na fonte “s”;
Zs é o fator de correção da granulometria para a fonte “s”.
O último passo desta etapa consiste em verificar se o processo de otimização da Eq. 4
fornece resultados aceitáveis para a contribuição relativa de sedimentos de cada fonte. Isso é
feito comparando a concentração química dos elementos utilizados (variáveis traçadoras) nos
sedimentos em suspensão e o valor predito pelo modelo, com base na proporção calculada
para cada fonte (Minella et al., 2007). Com os valores do erro relativo de cada variável, pode
ser calculado um erro relativo médio (ERM) (Eq. 5):
(5)
Onde: yi é a concentração do traçador “i” na amostra de sedimentos em suspensão; Ps é a
proporção de contribuição da fonte “s”; ais é o valor médio do traçador “i” obtido na fonte “s”
e m é o número de variáveis selecionadas como traçadoras.
Poleto et al. (2009) e Minella et al. (2007) citam que valores de ERM menores que
20% e 15 %, respectivamente, indicam que o modelo encontrou uma solução viável dos
valores de Ps provenientes do procedimento de minimização da Eq. 4.

ESTUDOS DE FINGERPRINTING DE SEDIMENTOS EM ÁREAS URBANAS
Ao realizar uma ampla revisão do método de fingerprinting com o intuito de propor
melhorias no mesmo para a identificação de fontes de poluição difusa, Davis & Fox (2009)
analisaram 31 trabalhos que utilizaram a metodologia. Destes trabalhos apenas dois estudaram
a contribuição de fontes tipicamente urbanas (Carter et al., 2003; De Miguel et al., 2005),
sendo os demais focados em áreas rurais. Até 2009 pode-se afirmar que poucos estudos
buscaram identificar as principais fontes produtoras de sedimentos no ambiente urbano.
O presente estudo analisou 46 trabalhos sobre o método de fingerprinting sendo que
apenas cinco estudos abordaram fontes tipicamente urbanas. Um breve resumo de
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informações destes estudos é apresentado na Tabela 1. Esse baixo percentual de trabalhos
realizados em áreas urbanas demonstra o tamanho do campo de estudos existente.
Analisando a Tabela 1 é possível notar que os estudos foram conduzidos em bacias
hidrográficas de áreas que variam de 0,83 a 1.932 km², com amplo predomínio do uso de
traçadores inorgânicos.
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Fração
analisada
(µm)

< 2.000 e < 63

< 63

< 50

< 63

<2.000

Fonte

Charlesworth et al.
(2001)

Carter et al.(2003)

De Miguel et al.
(2005)

Poleto et al. (2009)

Franz et al. (2014)

Granulometria

Granulometria

-

-

Medidas magnéticas
minerais

Físicos

-

COT

-

POT

-

Orgânicos

-

-

As, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Mn, Ni,
Pb, Zn

Al, Ba, Ca, Cr, Cu,
Fe, K, Mg, Mn,
Na, Ni, P, Pb, S,
Sr, Ti, V, Zn, CT,
NT.

Pb, 137 Cs

-

210

-

Radionuclídeos

Ag, Al, Ca, Ce,
Cr, Cu, La, Mg,
Na, Pb, Y, Zn

K, Cu, As, Mn,
Na, Mg, Fe, Zn,
Ca, Cr, CT, NT,
PT

-

Inorgânicos

Parâmetros Analisados

950

0,83

527,96

1.932

6,70

Área de
estudo
(km²)

Tabela 1 – Estudos que utilizaram método fingerprinting de sedimentos em áreas urbanas
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Galerias pluviais,
bueiros, chaminés
industriais, ruas.
Florestas, áreas
agrícolas cultivadas,
áreas agrícolas não
cultivadas, margens do
canal, 4 formações
geológicas, poeira de
vias urbanas e ETE.
Nascentes rurais, ETE
à montante de área
urbana, montante e
jusante de 4 ETEs em
área urbana, área
urbana.
Vias pavimentadas,
vias não pavimentadas
e contribuição do
próprio canal.
Áreas de construções,
rodovias, vias
pavimentadas, vias
não pavimentadas,
trincheiras, áreas
residenciais, áreas
rurais, vias rurais,
áreas agrícolas
cultivadas, pastagens,
campos e margens de
canais.

Fontes de
Sedimentos
Estudadas

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma revisão objetiva do método de fingerprinting visando destacar
elementos chave que auxiliem na aplicação do método em bacias hidrográficas urbanas.
A dinâmica de transferência de sedimentos para o meio hídrico é uma questão a ser conhecida
na área de estudo, antes mesmo dos estudos de fingerprinting. A relação entre a granulometria do
sedimento transportado e depositado é questão chave para o sucesso do método, principalmente em
áreas caracterizadas por fortes eventos de chuvas.
Traçadores universais (que servem para todas as bacias hidrográficas) ainda não foram
encontrados devido à variabilidade dos solos e sedimentos existentes no planeta. No entanto, os
traçadores inorgânicos têm obtido êxito em diversas pesquisas, sugerindo que estes parâmetros,
principalmente os metais, devem ser incluídos em estudos de fontes de sedimentos no ambiente
urbano.
Utilizar um maior número de traçadores para melhor distinguir as fontes é uma recomendação
recorrente na literatura. Alguns poluentes emergentes como os Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos (HPAs), hormônios naturais e sintéticos, produtos farmacêuticos e produtos industriais,
podem ser incorporados como parâmetros auxiliares na discriminação de fontes no ambiente
urbano.
A avaliação da conservatividade dos traçadores ainda é um vasto campo de pesquisa para
trabalhos de fingerprinting. Este quesito é pouco estudado também no ambiente urbano,
demandando avanços no uso de modelos de biodegradação de traçadores orgânicos e de modelagem
química de traçadores inorgânicos.
Alguns trabalhos recomendam a obtenção de amostras compostas de sedimentos fluviais,
acumulando-se dentro de um recipiente várias amostras coletadas dentro de um mesmo evento de
chuva, para se ter uma média das contribuições, ou, realizar a coleta e análise de várias amostras em
um mesmo evento. Essas estratégias amostrais detectam a grande variabilidade entre eventos de
chuva e detectam também a variabilidade intra eventos.
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