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ANÁLISE DE FIRST FLUSH EM UMA BACIA URBANA NO DISTRITO 

FEDERAL 

Letícia Leite de França Lopes 1; Maria Elisa Leite Costa 2 & Sérgio Koide 3 

 

RESUMO – O crescimento urbano e as alterações na impermeabilização do solo promovem o 

aumento do escoamento superficial, que podem resultar em alagamentos e danos para a população e 

meio ambiente. Somado a isso estão os problemas associados às cargas de poluentes de origem 

difusa. Foram monitoradas as águas pluviais urbanas no ponto final de uma galeria que transporta as 

águas de drenagem coletadas em uma área de 7 km² na região sul de Brasília, e analisada a 

ocorrência do fenômeno de first flush. Foram elaborados os gráficos com as curvas adimensionais 

M(V), visando a avaliação do comportamento da taxa de massa de poluente carreada pelo 

escoamento superficial para sólidos suspensos (SS) e demanda química de oxigênio (DQO). Os 

resultados obtidos indicam que houve a ocorrência do first flush em todos os eventos para a DQO e 

em apenas um evento não foi possível identificar o fenômeno para SS. Quanto à porcentagem de 

remoção, conclui-se que a coleta de apenas 30% inicial do volume do escoamento superficial 

proporciona a retenção de aproximadamente 60% de SS e DQO. Isso indica que a lagoa de detenção 

existente no sistema de drenagem da região é um dispositivo importante na melhoria da qualidade 

das águas efluentes. 
 

ABSTRACT– The increase in urbanization and changes in soil impermeabilization promote an 

increase in runoff, which can result in flooding and damage to the population and the environment. 

In addition, there are problems associated with diffuse pollutant loads. Urban rainwater was 

monitored at the end point of a gallery that carries the drainage water collected in an area of 7 km² 

in the south of Brasilia, and the occurrence of the first flush phenomenon was analyzed. The graphs 

were prepared with the dimensionless M(V) curves, to evaluating the behavior of the pollutant mass 

rate carried by surface runoff for suspended solids (SS) and chemical oxygen demand (COD). The 

results indicate that the first flush occured in all events for the COD and in only one event it was not 

possible to identify the phenomenon for SS. In relation to the percentage of removal, it is concluded 

that the retention of only 30% of the initial runoff volume offers a retention of approximately 60% 

of SS and COD. The detention pond in the region's drainage system is an important device in 

improving the quality of effluent water. 
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INTRODUÇÃO 

O processo intenso de expansão das áreas urbanizadas resulta no aumento da 

impermeabilização do solo, causando significativas alterações no destino das águas pluviais, com a 

consequente alteração no ciclo hidrológico natural. Para conter esse impacto, o manejo sustentável 

das águas da chuva tem sido aplicado, com o objetivo principal de reduzir os danos pela 

impermeabilização do solo, reduzir a velocidade do escoamento superficial e as vazões de pico 

(Gonçalves et al., 2018). 

São crescentes os problemas relacionados às cargas de poluentes de origem difusa 

transportadas pelos deflúvios superficiais que aportam nas galerias de drenagem urbana, questões 

exploradas em diversos estudos realizados (Righetto et al., 2017; Costa et al., 2017; Costa et al., 

2018; Aguiar et al., 2018) visando a avaliação da contaminação e proposição de ações que 

minimizam as consequências da poluição difusa nos corpos hídricos receptores. 

Dessa forma, a distribuição da carga poluidora que acontece durante eventos de precipitações 

pluviométricas é uma forma para realizar a avaliação das possíveis alterações que afetam o 

ambiente, nesse caso, os fluxos de água. O fenômeno first flush pode ser definido como a primeira 

carga de lavagem, o que significa que a maior parcela de carga poluidora é carreada nos primeiros 

volumes escoados superficialmente. 

O estudo de Lee e Bang (2000) indica que a taxa de massa de poluentes acumulada no evento 

de chuva na parte inicial do escoamento é mais expressiva quanto menor for a ocupação na bacia, 

pois foi constatada uma forte relação entre a ocorrência do fenômeno à medida que a bacia 

hidrográfica era menor e a intensidade da chuva maior. 

Taebi e Droste (2004) avaliaram a ocorrência do fenômeno first flush em uma bacia 

residencial e comercial, realizando o monitoramento de dez eventos de precipitação. Para isso, 

foram analisadas as concentrações de sólidos totais, sólidos suspensos, DQO, nitrogênio, zinco e 

chumbo nos eventos, e indicam que o poluente que mais se destaca entre os parâmetros de 

qualidade da água avaliados são os sólidos suspensos. O estudo observa ainda que sólidos 

suspensos e DQO sempre apresentaram expressiva ocorrência do fenômeno em questão, concluindo 

que devem ser considerados como poluentes críticos nas descargas de escoamento urbano para 

proteger a qualidade das águas receptoras. 

Especificamente no Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal (Adasa, 2011) recomenda o uso de lagoas de retenção e detenção com o 

objetivo de atender ao controle de quantidade e qualidade das águas de drenagem urbana quando 

não são adotadas medidas de controle na fonte. As lagoas, que possibilitam a acumulação 
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temporária e/ou a infiltração do escoamento, são as principais soluções adotadas para os sistemas de 

drenagem urbana em diversas cidades brasileiras (Canholi, 2005). 

Dessa forma, com o objetivo de avaliar a qualidade das águas pluviais numa bacia de 

drenagem de uma área bastante urbanizada do Distrito Federal, foram analisadas as águas pluviais 

que aportam na galeria de entrada de uma lagoa de detenção, visando averiguar a ocorrência do 

fenômeno first flush. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O ponto de monitoramento foi instalado no final da galeria de águas pluviais, no ponto de 

lançamento das águas em uma bacia de detenção, dentro da área do Parque Ezechias Heringer, na 

região administrativa do Guará, Distrito Federal. A área total drenada é de aproximadamente 7 km² 

e está identificada no mapa da Figura 1. 

 

Figura 1 - Localização da lagoa de detenção do Guará e área de contribuição. 

A área de contribuição identificada na Figura 1 é composta por: 1% de calçada, 2% de solo 

exposto, 6% de vegetação muito densa, 19% de vegetação pouco densa, 19% de campo aberto, 25% 

de edificações, 25% de vias asfaltadas e 3% ocupado pela lagoa de detenção, de acordo com a 

classificação do uso e ocupação do solo elaborada por Paula (2019). Além disso, Volken (2018) 

afirma que a soma das contribuições das classes de vias, lotes residenciais, áreas industriais, 
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comércio e calçadas nessa região resulta em valor significativo de 62,4%, comprovando a 

característica de área urbanizada. 

A extensão da rede de drenagem da área em estudo é de cerca de 71,4 km, com 66,2 km de 

condutos circulares e 5,2 km de galerias. Os diâmetros dos condutos circulares variam de 400 mm a 

1.500 mm. Os diâmetros de tubos mais comuns na rede de drenagem são de 400 mm, 

correspondendo a 42% da extensão total da rede (Paula, 2019). O ponto final da galeria, na entrada 

da lagoa de detenção, é formada por três células paralelas, cada uma com 2,7 x 2,5 m de seção 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Galeria de entrada da lagoa de detenção do Guará (Henz, 2019). 
 

A região de estudo desse trabalho engloba áreas residenciais e comerciais de alto poder 

aquisitivo, dotadas de todos os serviços de saneamento e com a presença de poucas indústrias. Essas 

informações sobre o tipo de ocupação são muito importantes na investigação da ocorrência do first 

flush, pois essas características influenciam a intensidade desenvolvida pelo fenômeno. 

 

METODOLOGIA 

O fenômeno de first flush é a ocorrência de concentrações mais elevadas no início do 

escoamento superficial, decorrente da lavagem da superfície da área de drenagem pelas águas do 

início da chuva e corresponde, portanto, ao início do escoamento. Com o objetivo de investigar a 

ocorrência do fenômeno na área estudada, foi realizado o monitoramento de sete eventos de 

precipitação na área de contribuição ao ponto das coletas. Para isso, foram utilizados registros das 

informações de cinco pluviógrafos instalados na região pelo grupo de pesquisa da UnB, em 

funcionamento desde outubro de 2018. Além disso, também foram utilizados dados de estações 

pluviométricas monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3 - Esquema de pluviógrafo instalado 

na área de contribuição. 

 

Figura 4 - Localização dos pluviógrafos na área de 

estudo (Paula, 2019).

Para o monitoramento fluviométrico no ponto final da galeria, foi utilizado um linígrafo de 

pressão do fabricante Global Water (modelo WL16U-015-025) associado à uma régua linimétrica 

instalada próxima (Figuras 5 e 6), e a equação da curva-chave estabelecida por Paula (2019). 

 

Figura 5 - Linígrafo de pressão instalado na  

galeria de entrada da lagoa de detenção. 

 

Figura 6 - Régua linimétrica instalada próxima ao 

linígrafo na galeria de entrada da lagoa de detenção. 

O monitoramento da qualidade da água das amostras foi feito com o auxílio de um amostrador 

automático instalado na seção de entrada da lagoa de detenção, com programação para a coleta de 

até 24 amostras de 700 mL cada, em intervalos de tempo de 5 minutos a partir da ativação pela 

passagem da onda de cheia (Figuras 7 e 8). 

 

Figura 7 - Amostrador automático ISCO 6712. 

 

Figura 8 - Base do amostrador automático ISCO 6712 

com as 24 garrafas.
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As análises laboratoriais dos parâmetros foram realizadas no Laboratório de Saneamento 

Ambiental da Universidade de Brasília, seguindo a metodologia descrita no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). Os dados qualitativos dos eventos foram 

avaliados considerando os parâmetros sólidos suspensos (SS) e Demanda Química de Oxigênio 

(DQO). Em todos os eventos, SS foram determinados utilizando o método gravimétrico, e o 

parâmetro DQO utilizando o método colorimétrico de refluxo fechado, a partir dos equipamentos 

espectrofotômetro e reator. 

Na etapa de processamento dos dados quantitativos e qualitativos foram elaborados os 

gráficos com as curvas adimensionais de massa M(V) para todos os sete eventos monitorados na 

galeria de entrada da lagoa, visando a avaliação do comportamento da taxa de massa de poluente 

carreada pelo escoamento superficial, de acordo com a metodologia proposta por Bertrand-

Krajewski et al. (1998), conforme a equação 1: 

  (1)  

Em que: C – Concentração dos poluentes na amostra; Q – Vazão da seção transversal; N – 

Número de amostras; V – Volume de água no intervalo de tempo; ∆T – Intervalo de tempo entre as 

amostras. 

A partir disso foi possível obter a relação entre a fração acumulada de volume de água e a 

fração acumulada de carga de poluente carreada pelo escoamento superficial, obtendo um gráfico de 

dispersão entre as duas variáveis. Assim como proposto por Philippe e Ranchet (1987), citado por 

Bertrand-Krajewski et al. (1998), a metodologia utilizada indica que qualquer curva M(V) pode ser 

representada como uma função (equação 2). 

      (2) 

   (3) 

Em que: 

X – volume acumulado; F(X) – carga acumulada; X [0,1]; F(0) = 0 e F(1) = 1. E devem ser 

considerados satisfatórios os ajustes experimentais entre M(V) e F(X) com correlações que 

apresentem R² superiores à 0,9. 

É importante destacar que b pode ser definido como o coeficiente numérico da curva M(V) e, 

para o caso de b igual a 1, indica que a distribuição do volume e da carga poluidora é uniforme (a 

curva corresponde à bissetriz). Dessa forma, a análise do coeficiente b torna-se importante quando 

se pretende averiguar a ocorrência do fenômeno first flush, pois quando a curva M(V) está acima da 

bissetriz, para um valor M de massa, se tem um valor menor de V, ou seja, há o carreamento da 
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maior quantidade de carga total de poluente na porção inicial do volume escoado. Então, valores 

menores que 1 indicam a ocorrência do first flush. Além disso, quanto mais afastado da bissetriz for 

o valor de b (para b<1), maior a carga de poluentes transportados em maior volume de escoamento 

inicial. 

 

RESULTADOS 

Os resultados das análises de qualidade das águas pluviais que aportam na galeria de entrada 

da lagoa de detenção do Guará permitiram a construção dos gráficos das Figuras 9 e 10, além dos 

registros obtidos pelo monitoramento do linígrafo de pressão, que possibilitaram o conhecimento 

das vazões correspondentes. A partir da obtenção da vazão foi calculado o volume para cada 

amostra, sabendo que o intervalo de tempo entre a coleta das amostras foi de 5 minutos em todos os 

eventos. 

 

Figura 9 - Curva M(V) de SS. 
 

 

 

Figura 10 - Curva M(V) de DQO. 
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O trabalho de Lee e Bang (2000) investigou as características do escoamento superficial de 

poluentes em eventos chuvosos em nove bacias hidrográficas com diferentes usos e ocupações do 

solo (residenciais, comerciais, industriais e não desenvolvidas), analisando o efeito do first flush. 

Para isso, foi adotada a metodologia de considerar que o fenômeno aconteceu toda vez que a curva 

M(V) ficou posicionada acima da bissetriz, assim como proposto por Sansalone e Buchberger 

(1997). 

Existe ainda a abordagem de 30/80 proposta por Bertrand-Krajewski et al. (1998), que 

considera a ocorrência do fenômeno quando 80% da carga total de poluente é carreada nos 

primeiros 30% do volume acumulado de escoamento superficial do evento. No entanto, como 

identificado por Costa et al. (2018), é muito difícil de identificar esse comportamento nos diversos 

estudos que analisam essa primeira carga de lavagem da superfície. 

A partir disso, as curvas M(V) para os parâmetros SS e DQO apresentadas podem ser 

consideradas suficientes para a avaliação de first flush na área de estudo desse trabalho, associadas 

aos valores dos coeficientes b calculados para cada evento e organizados na Tabela 1. As curvas 

M(V) de SS (Figura 11) indicam que apenas no evento do dia 29/02/2020 não foi possível observar 

o processo de lavagem para esse parâmetro. 

Ao analisar as curvas M(V) para a DQO (Figura 12) é possível concluir que o first flush 

ocorreu em todos os eventos, pois todas as curvas estão localizadas acima da bissetriz. Essa 

conclusão fica ainda mais clara ao observar os valores dos coeficientes b na Tabela 1, todos abaixo 

de 1. 

Tabela 1 - Coeficiente b para os eventos analisados. 

Evento Data SS DQO 

1 24/01/2020 0,7087 0,6851 

2 03/02/2020 0,5886 0,8201 

3 05/02/2020 0,8355 0,7167 

4 07/02/2020 0,9018 0,8067 

5 20/02/2020 0,5770 0,4165 

6 29/02/2020 1,2370 0,7848 

7 02/03/2020 0,7622 0,6556 

 

Quanto às porcentagens de remoção, foram observadas que as maiores remoções de SS 

aconteceram nos eventos de 24/01/2020 e 20/02/2020, atingindo valores de remoção de massa de 

60,49% e 59,76% nos primeiros 30% do volume escoado. E em relação ao parâmetro DQO, foram 

encontradas remoções máximas de 64,28% e 58,06% para os eventos dos dias 20/02/2020 e 
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24/01/2020, respectivamente, nos primeiros 30% do total do volume de escoamento superficial. Os 

valores encontrados foram bem inferiores ao proposto por Bertrand-Krajewski et al. (1998). 

 

CONCLUSÃO 

A caracterização das águas pluviais geradas pela rede de drenagem permitiu, a partir do 

monitoramento hidrológico e de qualidade da água, observar que a maior concentração de sólidos 

suspensos ocorre no início do escoamento superficial em seis eventos analisados durante o período 

de janeiro a março de 2020, exceto pelo evento do dia 29/02/2020. Os valores para os coeficientes b 

variam de 0,577 até 0,902, indicando se a ocorrência do first flush foi mais ou menos intensa, para 

os valores inferiores a 1,0. 

Quanto às análises do fenômeno para o parâmetro DQO, foi verificada a ocorrência em todos 

os eventos a partir da construção das curvas M(V). Os valores de b variam de 0,417 até 0,820, 

fornecendo também uma avaliação para a magnitude ou intensidade do fenômeno. 

O evento do dia 20/02/2020 foi o evento em que foi mais perceptivo o first flush, isso porque 

os valores de b foram os menores e mais distantes de 1,0 para SS e DQO, de acordo com a 

metodologia utilizada para o cálculo dos coeficientes. 

Com isso, percebe-se que nessa bacia de drenagem, se fossem coletados somente 30% inicial 

do volume do escoamento superficial, havia uma retenção de mais quase 60% de SS e DQO. Esse 

resultado demonstra que a lagoa de detenção existente, se for adaptada para evitar caminhos 

preferenciais entre a entrada e a saída pode ter excelente eficiência na melhoria da qualidade das 

águas efluentes considerando seu volume. 
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