
 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  1 

 
ANÁLISE DO FENÔMENDO DE FIRST FLUSH 

NO RIACHO FUNDO – DISTRITO FEDERAL 

 

Daniela Junqueira Carvalho 1; Maria Elisa Leite Costa 2 & Sergio Koide 3 

 

RESUMO – A poluição difusa oferece significativo impacto nos corpos hídricos urbanos. Dentro 

dos processos que ocorrem nesse tipo de poluição, há o fenômeno denominado First Flush (FF), que 

consiste no transporte de maior fração da carga de poluição nos volumes de escoamento iniciais. Este 

trabalho analisou a ocorrência desse fenômeno no Riacho Fundo, com dados de monitoramento de 

estação próxima ao exutório da bacia de 213 km², a partir da metodologia da curva acumulativa 

adimensional de massa e volume M(V) para os parâmetros de sólidos suspensos e totais, DQO, 

nitrogênio e fósforo. Em geral, não foi identificada a ocorrência de FF no riacho nos 10 eventos 

monitorados, podendo ser considerado, se usada uma definição não tão rigorosa, mas também não 

muito flexível, que o fenômeno esteve presente somente para os parâmetros de fósforo reativo e total 

em dois eventos separados. As curvas M(V) variaram muito quanto ao desvio em relação à bissetriz, 

não sendo possível determinar relação com características da precipitação e nem tendências em 

relação a cada parâmetro. Outra observação feita refere-se ao tamanho da bacia estudada, que por ser 

considerada grande não apresenta FF da mesma forma que em bacias menores, nas quais o fenômeno 

é mais usualmente identificado. 
 

ABSTRACT – Diffuse pollution has a significant impact on urban water bodies. Within the processes 

that occur in this type of pollution, there is the phenomenon called First Flush (FF), which consists 

of transporting a larger fraction of the pollution load in the initial runoff volumes. This work analyzed 

the occurrence of this phenomenon in Riacho Fundo, with monitoring data from a station close to the 

outfall of its 213 km² basin, based on the methodology of the dimensionless cumulative curve of mass 

and volume M (V) for the suspended and total solids, COD, nitrogen and phosphorus. In general, the 

occurrence of FF in the stream in the 10 monitoring events was not identified, and it can be 

considered, if adopted a neither strict nor flexible definition, that the phenomenon was present only 

for the reactive and total phosphorus parameters in two separate events. The M (V) curves varied 

greatly in terms of deviation from the bisector, and it is not possible to determine a relationship with 

precipitation characteristics or trends regarding each parameter. Another observation made refers to 

the size of the studied basin, which, because it is considered large, does not present FF in the same 

way as in smaller basins, in which the phenomenon is most commonly identified. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização está associada a diversos impactos nos corpos hídricos que recebem despejos 

das cidades, dentre eles há a poluição difusa. Tal poluição é caracterizada pela impossibilidade de se 

identificar com exatidão as fontes dos poluentes e nem a proporção de contribuição de cada fonte. A 

poluição difusa é dada principalmente pelo escomento superficial gerado em eventos de precipitação, 

que transporta todas as partículas depositadas na superfície. 

A poluição difusa está associada, portanto, a dois processos: o de acumulação dos poluentes na 

superfície e o de lavagem da superfície, com o transporte desses poluentes. No processo de lavagem, 

já foi identificado por diversos estudos uma diferença nos níveis de poluentes transportados nos 

volumes inciais de escoamento superficial, o que consiste na denominada primeira carga de lavagem 

ou, no inglês, First Flush (Goonetilleke e Thomas, 2003). O fenômeno de First Flush (FF) ocorre 

quando maior carga de poluição é carreada no volume de escoamento gerado pelo início do evento 

chuvoso é bastante variável, dependendo das características do evento e também da área que é 

drenada, ocorrendo mais frequentemente em bacias menores (Porto, 1995). 

Dentre as formas de identificar a ocorrência de FF está a da curva adimensional de massa x 

volume acumulados M(V). Diferentes autores adotam diferentes definições arbitrárias do que seria 

um evento com significativa ocorrência de FF com base na curva M(V). Deletic (1998) considerou 

que o fenômeno está presente no evento quando 40% ou mais da carga de poluente é transportada nos 

20% de volume iniciais, definição chamada 20/40. Já Bertrand-Krajewski et al. (1998) definem a 

ocorrência de FF de forma mais restrita, quando ao menos 80% da carga de poluente está presente 

nos primeiros 30% de volume (definição 30/80). Das definições do fenômeno de FF a mais flexível 

é a utilizada por Sansalone e Buchberger (1997), que considera todo desvio da curva M(V) acima da 

bissetriz como indicação de ocorrência de FF. 

Independente da definição adotada, a análise de FF é uma maneira de estudar e melhor 

compreender a poluição difusa. Apesar de geralmente ser mais estudado no escoamento coletado 

diretamente na superfície ou na rede de drenagem antes do lançamento em corpos hídricos, o estudo 

desse fenênomeno em cursos d’água se faz relevante principalmente em áreas não totalmente 

atendidas por redes de coleta de águas pluviais e também de esgotos e mesmo em locais com rede de 

drenagem construída quando não há o tratamento dessas águas antes do lançamento, como é o caso 

da bacia do Riacho Fundo. 

A bacia do Riacho Fundo é uma bacia urbana no Distrito Federal que contribui para o Lago 

Paranoá, reservatório artificial da cidade que atualmente é usado como manancial de abastecimento 

de água. Assim, existe grande preocupação com a qualidade da água que aporta o lago, especialmente 

pela bacia em questão por ser a mais urbanizada. A área da bacia é, em sua maioria, atendida por rede 
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de coleta de esgoto e rede de drenagem urbana, porém há regiões nas quais são utilizadas fossas 

sépticas e regiões cujas redes de drenagem ainda não estão completamente implementadas. 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos na bacia do Riacho Fundo nos últimos anos em 

diferentes escalas. Costa et al. (2018) analisaram a ocorrência do fenômeno de FF nas águas pluviais 

de uma pequena área de drenagem inserida na bacia com o monitoramento em uma galeria de águas 

pluviais. Mais recentemente, seções de cursos d’água da bacia estão sendo estudadas, sendo uma de 

um importante tributário do Riacho Fundo e outra do próprio Riacho Fundo logo à montante da 

chegada dele no lago, que é a seção de monitoramento cujos dados são apresentados neste trabalho. 

Dessa forma, no presente trabalho foi realizada a análise quanto à ocorrência do fenômeno de 

First Flush em eventos de cheia no Riacho Fundo, com a construção de curvas M(V) para os 

parâmetros de sólidos, DQO, nitrogênio e fósforo. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo, monitoramento e análise de qualidade da água 

A bacia do Riacho Fundo encontra-se no Distrito Federal (DF) e está inserida na bacia do Lago 

Paranoá. É uma bacia altamente urbanizada de 213 km² em área de relevo plano a suave ondulado. O 

clima no DF possui duas estações características: uma seca e uma chuvosa, essa última na qual é 

concentrada a precipitação anual, de aproximadamente 1.500 mm. O monitoramento da chuva na 

bacia é feito por 16 pluviógrafos de báscula distribuídos ao longo dela e o monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água é realizado em seção do Riacho Fundo próxima ao exutório da 

bacia, na Estação Ponte Aeroporto, por meio de linígrafo de pressão e amostrador automático 

respectivamente. A Figura 1 mostra a localização da área de estudo e dos pontos de monitoramento. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo e dos pontos de monitoramento pluviométrico e fluviométrico. 
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Foi feito o ajuste de uma curva-chave para a seção de monitoramento a partir de medições de 

vazão realizadas em diferentes níveis d’água utilizando método acústico. Assim, com o 

monitoramento contínuo do nível d’água se obteve a série temporal de vazões. O monitoramento de 

qualidade da água foi realizado durante eventos de cheia no período de setembro de 2019 a fevereiro 

de 2020, sendo que o amostrador era ativado por nível. Ao todo 15 eventos de cheia foram 

monitorados, porém somente 10 não possuíram intercorrências ou número muito pequeno de amostras 

e foram os escolhidos para estudo. 

As amostras de água do Riacho Fundo coletadas em cada um dos 10 eventos foram analisadas 

no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Brasília em relação às concentrações 

dos parâmetros de sólidos suspensos e totais, DQO, nitrogênio (nas formas de nitrito, nitrato e 

amônia) e fósforo (reativo e total) foram analisados de acordo com metodologias presentes no 

Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater (APHA, 1998). 

 

Cálculo das curvas M(V) e coeficiente b 

A partir das vazões e concentrações, construíram-se as curvas adimensionais que relacionam a 

massa de poluente acumulada ao volume acumulado ao longo do evento, que para este trabalho foi 

considerado como o período de coleta de amostras. O equacionamento por trás das curvas M(V) é 

apresentado na Equação 1. 
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Onde:  C = concentração de poluente; Q = vazão; ∆t = intervalo de tempo; M = massa; V = volume. 

A curva M(V) pode ser ajustada à uma função potencial do tipo F(X) = Xb, que por sua vez 

pode ser linearizada aplicando-se logaritmo em ambos os lados (ln(F(X)) = b ∙ ln(X)). Assim, o 

coeficiente b é obtido por regressão linear simples, sendo um ajuste experimental considerado 

satisfatório quando o coeficiente de determinação resultante (R²) é maior do que 0,9. A regressão 

linear neste trabalho foi realizada de forma com que a constante de regressão fosse nula para melhor 

adequação à função F(X) linearizada. 

A análise do First Flush foi feita então pela análise gráfica das curvas M(V) e pelos valores do 

coeficiente b, utilizando as diferentes definições de ocorrência do fenômeno. Tal coeficiente 

corresponde ao grau de afastamento da curva M(V) da bissetriz e, consequentemente, indica como é 

dado o transporte de poluentes ao longo da onda de cheia. Quando igual a 1, o coeficiente b indica 

que o transporte de poluentes ocorreu de forma uniforme ao longo da passagem da onda de cheia. 

Quão menor do que 1 o coeficiente b, maior o afastamento da curva M(V) para cima da bissetriz e 

maior massa de poluente é transportada nos volumes iniciais, o que caracteriza ocorrência do 
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fenômeno de First Flush. Já quando a curva M(V) se afasta da bissetriz por baixo, o coeficiente b é 

maior do que 1, sendo tão maior quanto mais afastada a curva e, portanto, a situação inversa ao First 

Flush é observada, com maiores massas de poluente sendo transportadas nos volumes finais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando-se as curvas M(V) apresentadas na Figura 1, não foi observado fenômeno de FF em 

nenhum dos eventos se utilizada como base a definição 30/80, ou seja, nenhum evento apresentou 

80% da carga de poluente sendo transportada nos 30% iniciais do volume. Devido ao fato de o objeto 

de estudo ser um curso d’água e o ponto de monitoramento ser ao final da bacia, deve-se levar em 

consideração a atuação da diluição e também o tempo que despejos no riacho levam para chegar até 

o exutório. Assim, é improvável que um percentual de carga de poluentes tão alto ocorra 

exclusivamente no início do evento. 

Já a partir da definição 20/40, pode se dizer que o FF esteve presente em 2 eventos: no evento 

de 07/nov para o parâmetro de fósforo reativo (Figura 1(g)), sendo aproximadamente 50% da carga 

desse poluente transportada nos primeiros 20% do volume, e no evento de 05/dez para fósforo total 

(Figura 1(h)), que teve mais de 60% da carga de poluição associada aos 20% iniciais de volume. Se 

adotada a definição que considera todas as curvas M(V) acima da bissetriz como indicativo de FF, 

todos os parâmetros apresentariam o fenômeno em mais de um evento. No entanto, para a situação 

estudada neste trabalho considerou-se a definição intermediária, de 20/40, como mais adequada para 

indicar ocorrência de FF. 

Para sólidos suspensos e totais, DQO e as formas de nitrogênio, não se observou o fenômeno 

de FF de acordo com a definição adotada, como é observado na Figura1(a) à Figura 1(f). Dentre esses 

parâmetros se destaca o nitrato (NO3-N) que, pela análise gráfica, apresentou as curvas M(V) mais 

próximas à bissetriz (Figura 1(f)), indicando que o transporte das cargas desse poluente ocorreu de 

forma uniforme, o que pode ter relação com lançamentos constantes de esgoto no riacho. 

  



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  6 

   

   

   

   

Figura 1 – Curvas M(V) de cada evento por parâmetro. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

Legenda 
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Dois parâmetros apresentaram picos mais acentuados de carga no meio do evento, como é o 

caso da DQO no evento de 24/fev, que subiu de 20 para 80% de acumulado de carga entre 40 e 60% 

de acumulado de volume. Tal evento foi o de vazão de maior magnitude e arrastou muitos galhos e 

troncos, que podem ter causado grande revolvimento do fundo próximo à estação de monitoramento. 

O outro caso é do P reativo no evento de 23/jan, que dos 30% acumulados de volume para os 50% 

houve um aumento no acumulado de carga de 10 para 90%. Porém, nota-se que o pico de P reativo 

ocorreu de uma amostra para outra. Apesar de a análise da amostra ter sido refeita e ter encontrado o 

mesmo resultado, pode ter ocorrido alguma interferência na análise ou possivelmente algum 

lançamento próximo e breve influenciou a concentração do parâmetro na amostra específica. 

Costa et al. (2018), que estudaram uma galeria de drenagem que lança águas pluviais sem 

tratamento no Riacho Fundo, encontraram ocorrência de FF pela definição 30/80 em somente um 

evento no parâmetro de amônia, mas pela definição 20/40, que é mais ampla, o FF foi observado em 

vários eventos nos parâmetros de nitrogênio, DQO e sólidos suspensos. Os parâmetros de fósforo 

nesse estudo em questão foram ainda os que possuíram maior número de curvas M(V) abaixo da 

bissetriz, indicando a não ocorrência de FF pelas definição adotada neste trabalho. 

Desse modo, houve uma diferença no número de poluentes que apresentou o fenômeno de FF 

em número próximo de eventos monitorados em uma galeria de drenagem de uma pequena bacia e 

no Riacho Fundo, cuja bacia é de grandes proporções. Isso confirma o que é colocado por Porto 

(1995), que diz que nas grandes bacias as concentrações de poluentes não diminuem tão rápido ao 

longo da passagem do volume de escoamento devido à contribuições de áreas mais distantes. 

Ajustando cada curva M(V) à função potencial e realizando a regressão linear, foram obtidos 

os coeficientes b apresentados na Tabela 2. Todos os ajustes possuíram coeficiente de determinação 

R²≥0,95, com excecção do ajuste para P reativo no evento de 23/jan, que chegou a um R² de 0,87. e 

3 apresentam os valores do coeficiente de ajuste. A Tabela 3 mostra um resumo de algumas 

estatísticas relacionadas aos coeficientes b encontrados. 

Tabela 2 – Coeficientes b das curvas M(V) de cada evento por parâmetro. 

Evento ST SS DQO NO2-N  NO3-N  NH3-N  P reativo P total 

07/nov 0,976 0,978 0,909 0,917 0,954 0,843 0,552 0,699 

05/dez 1,067 1,069 0,894 0,864 1,024 0,872 0,620 0,242 

18/dez 1,287 1,423 0,712 1,392 0,992 1,212 1,243 1,253 

22/dez 1,467 1,406 0,944 0,933 0,882 0,911 0,696 0,924 

23/dez 1,085 1,091 1,015 1,337 1,030 1,352 0,884 1,264 

10/jan 1,387 1,480 1,310 1,336 0,998 1,429 0,950 1,016 

23/jan 1,086 1,080 0,773 1,046 1,211 1,174 1,588 0,595 

30/jan 1,111 1,059 0,895 1,143 1,063 1,163 1,096 1,164 

23/fev 1,054 1,108 0,784 0,676 0,803 0,650 1,016 0,803 

24/fev 1,123 1,140 1,262 0,847 0,917 1,130 0,975 0,985 
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Tabela 3 – Estatísticas dos valores de coeficiente b nas curvas M(V) dos parâmetros. 

  ST SS DQO NO2-N  NO3-N  NH3-N  P reativo P total 

Média 1,164 1,183 0,950 1,049 0,987 1,074 0,962 0,895 

Máximo 1,467 1,480 1,310 1,392 1,211 1,429 1,588 1,264 

Mínimo 0,976 0,978 0,712 0,676 0,803 0,650 0,552 0,242 

Desvio Padrão 0,160 0,180 0,198 0,244 0,111 0,246 0,308 0,320 

 

Observa-se que o parâmetro que obteve maior média de coeficiente b é o de sólidos suspensos, 

com valor maior do que 1 e, portanto, apresentando em média moderado desvio da curva M(V) abaixo 

da bissetriz. Enquanto isso, o de menor média de coeficiente b foi o P total, o que indica que as curva 

M(V) desse parâmetro, em média, apresentaram leve desvio acima da bissetriz do gráfico. Pelas 

médias, nenhum parâmetro apresentou tendência ao fenômeno de FF, pois nenhum possuiu 

coeficiente b menor do que 0,185 (no caso da definição 30/80) ou do que 0,569 (no caso da definição 

20/40). 

O parâmetro de menor variância no coeficiente b foi o nitrato, sendo a média dele a mais 

próxima de 1, confirmando a análise gráfica de que foi o parâmetro que foi transportado de forma 

mais uniforme entre os eventos monitorados. Por outro lado, o P total apresentou maior variância nos 

valores de coeficiente b, o que é possível notar pelo espalhamento das curvas M(V) na Figura 1(h). 

Apesar da indicação sobre o desvio da curva M(V), não foi possível identificar um 

comportamento comum dos parâmetros entre os eventos, somente o nitrato que se mostrou 

relativamente constante. Os demais apresentaram curvas que desviaram consideravelmente tanto 

acima quanto abaixo da bissetriz. Quanto às características da chuva, também não foi encontrada 

relação entre os desvios das curvas M(V) e as características apresentadas, o que ressalta a 

variabilidade do fenômeno e dificuldade de previsão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método da curva acumulativa adimensional M(V) e do cálculo do coeficiente b de ajuste à 

função potencial permitiu uma boa análise do fenômeno de First Flush quanto à porcentagem de 

massa e volume acumulados. No entanto, os critérios utilizados para determinar a ocorrência do 

fenômeno nesse método são arbitrários. 

De acordo com a definição 30/80 apresentada por Bertrand-Krajewski et al. (1998), não ocorreu 

FF em nenhum evento monitorado no Riacho Fundo. Já pela definição 20/40 de Deletic (1998), um 

pouco menos restritiva, o FF ocorreu em dois eventos para os parâmetros de fósforo reativo em um e 

fósforo total no outro. Para todos os parâmetros estudados a média dos coeficientes b ficou próxima 

a 1, valor que indica transporte da carga de poluição de forma uniforme ao longo da onda de cheia. 
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Os desvios das curvas M(V) em relação à bissetriz variaram entre os eventos e entre os 

parâmetros de forma a não ser possível relaciona-los com as características das precipitações. Além 

disso, nenhuma tendência foi identificada nessas curvas para o mesmo parâmetro a não ser no nitrato, 

que observou-se proximidade da condição de transporte mais uniforme da carga de poluição ao longo 

da onda de cheia. 

O fato de ser estudada uma bacia tão grande e de o monitoramento ser realizado em uma seção 

de um curso d’água, que tem dinâmica de fluxo diferente das redes de drenagem construídas, 

influenciam os resultados de porcentagem de carga de poluição difusa transportada ao longo do 

volume de escoamento e, consequentemente, a ocorrência ou não de First Flush. Contudo, é 

indispensável o monitoramento e a análise das cargas nessa situação, inclusive com a análise do 

fenômeno de FF, para entender melhor a contribuição dos lançamentos de águas pluviais de toda a 

bacia para as alterações na qualidade da água do Riacho Fundo. 
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