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RESUMO – A poluição difusa pode ser considerada uma das causas da degradação de corpos
hídricos urbanos, sendo que as águas de drenagem pluvial são uma das principais transportadoras
desses poluentes. Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno de first flush, ou seja, o
transporte da maior parte de poluentes nos primeiros volumes de precipitação escoada, na bacia
urbana da Região Administrativa Riacho Fundo I, Brasília-DF. Para tanto, foram realizadas análises
da qualidade das águas pluviais (fósforo total, fósforo reativo, nitrogênio total, amônia, DQO e
sólidos suspensos) em 11 eventos de precipitação e então, construídas curvas adimensionais M(V) e
o cálculo do coeficiente “b”. Os resultados obtidos mostram que, exceto para fósforo total e fósforo
reativo, na grande maioria dos eventos ocorreu o first flush em maior ou menor intensidade.
ABSTRACT– Non-point pollution can be considered one of the causes of the degradation of urban
water resources, and the drainage waters is one of the main carriers of these pollutants. This work
aims to analyze the first flush phenomenon, which is the transport of most pollutants in the first
volumes of precipitation drained, at the urban basin of the Administrative Region Riacho Fundo I,
Brasília-DF. For this purpose, stormwater quality analyses were carried out (total phosphorus,
reactive phosphorus, total nitrogen, ammonia, COD and suspended solids), for 11 storms, and then,
dimensionless curves M(V) were built and the coefficient "b " was calculated. The results obtained
show that, except for total phosphorus and reactive phosphorus, in the large majority of events first
flush occurred to a greater or lesser intensity.
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INTRODUÇÃO
New South Wales (2009) aponta a poluição difusa como uma questão complexa pois provoca
uma série de impactos negativos, como a diminuição da qualidade da água, da saúde do ecossistema,
das questões econômicas e da própria sociedade, além da dificuldade em mensurar o destino, o
transporte dos contaminantes e a relativa contribuição das diferentes fontes. Por consequência,
dificulta a decisão sobre ações de gestão necessárias.
A poluição difusa está relacionada com os sistemas de drenagem que utilizam dos seus
dispositivos como transportes, e no qual acredita-se que neste tipo de poluição, devido as
características de acumulação e lavagem, diretamente relacionados com a precipitação, há aumento
da carga de poluentes na primeira porção do escoamento, conhecido como First Flush.
Uma definição aceita por inúmeros autores é de que o fenômeno do First Flush - FF ocorre
quando, em um evento chuvoso, a maior carga de poluentes é transportada na parte inicial do volume
escoado (BERTRAND-KRAJEWSKI; et al, 1998; DELETIC, 1998; LEE et al., 2002; LI et al.,
2014). Porém, há muitas divergências quanto a porcentagem de poluentes deve ser transportada e
qual seria esse volume inicial. Apesar de não haver um consenso quanto à quantificação do First
Flush, pesquisas mostram que esta porção do escoamento superficial é mais poluída quando
comparada às porções subsequentes (Berndtsson, 2013).
Deletic (1998) concluiu que o First Flush não pode ser previsto mesmo com o conhecimento
prévio das características climáticas, de precipitação pluviométrica e escoamento, o que dificulta no
seu estudo a fim de evitar que alcance os recursos hídricos. Já Gupta e Saul (1996) descobriram, ao
longo de seus estudos, que a carga de First Flush tem boa correlação com o pico de intensidade da
precipitação, com a duração da chuva e com o período seco antecedente, o que motiva a continuação
das pesquisas sobre o tema.
Um entendimento comum é que a definição do volume que carreia a maior parte dos poluentes,
é importante para dimensionamento de estações de tratamentos, e especialmente os tanques de
decantação (Saget et al., 1996). Pois, se o First Flush for frequente, é possível interceptar uma parte
do evento, tratá-lo, e assim proteger os corpos receptores (Saget et al, 1996). A caracterização e
identificação deste fenômeno é fundamental nas tentativas de tratamento da poluição difusa carreada
pelas águas pluviais, como as bacias de retenção ou inserção de LIDs e BMPs.
Uma metodologia utilizada para a determinação da ocorrência ou não do FF é a relação entre a
massa acumulada e o volume de escoamento acumulado, conhecido como curva adimensional M(V),
que pode ser calculada pela Equação 1. Ela indica a distribuição da massa de poluentes no volume de
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escoamento e é usada para comparar as cargas de poluentes em diferentes eventos e de diferentes
bacias (BERTRAND KRAJEWSKI, et al. 1998).

Equação (1)

Em que C é a concentração dos poluentes na amostra coletada, Q a vazão que atravessa a seção
transversal, N o número total de coletas e V é o volume descarregado durante o intervalo de tempo
Δti. Dessa forma, no eixo X tem-se a fração acumulada do volume de água acumulado e no eixo Y a
Fração acumulada da carga de poluente transportada pela fração acumulada do volume.
Além das curvas, é possível calcular o coeficiente numérico “b” dessas curvas, conforme
equação 2 e 3, por regressão linear simples. Esse valor expressa o afastamento entre a curva M(V) e
a reta de 45º (bissetor). Se b for igual a 1, tem-se um carreamento uniforme. Valores menores que 1
indicam a ocorrência do First Flush e quanto menor o valor de b, maior o afastamento e portanto
maior carga de poluente foi carreada nos volumes iniciais.
Equação (2)
Equação (3)
Em que X é o volume acumulado e F(X) a carga acumulada; X ϵ [0, 1], F(0) = 0 e F(1) = 1.
Usualmente considera-se que o ajuste experimental entre M(V) e F(X) é satisfatório, com correlações
de R2>0,9.
Portanto, neste artigo foi analisado ocorrência a First Flush, ou seja, se o volume inicial do
escoamento superficial carrega a maior parte da carga de poluentes. Para tanto, foram elaboradas as
curvas acumulativas adimensionais M(V) para três áreas de estudos, calculado o coeficiente “b” e
observado o comportamento dos poluentes durante a passagem da onda de cheia no local de estudo.

METODOLOGIA
Área de estudo
Na figura 1 está destacada a porção urbana da Região Administrativa do Riacho Fundo I, área
de estudo deste artigo. A região drena uma área total de 2,3 km², com uma declividade variando de
0 a 12%, com elevação máxima de 1.218m e mínima de 1.157m. O clima é o comum ao Distrito
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Federal, conhecido como tropical de savana, com concentrações das chuvas durante o verão e
precipitação anual média entre 1.200mm a 1.700mm. Os principais tipos de solos encontrados na
região são os latossolos vermelho escuro e amarelo e os cambissolos, porém por ser uma área bastante
urbanizada, as características destes solos estão modificadas e de difícil avaliação.
De acordo com a CODEPLAN, PDAD - Riacho Fundo 2015 quanto à infraestrutura pública,
todos os domicílios da região possuem abastecimento de água, 89,4% dos domicílios têm o esgoto
coletado, 7,6% utilizam fossa séptica e cerca de 3% utilizam fossa rudimentar. E o sistema de
drenagem de águas pluviais atende cerca de 89,2%.

Figura 01 – Local da área de estudo e o exultório da bacia monitorada

O local escolhido para as coletas está no final da rede de drenagem urbana e a montante do
corpo hídrico receptor das águas de drenagem pluvial e do lançamento do efluente tratado pela ETE
RF (Figura 02).
Monitoramento das águas urbanas
Os parâmetros quantitativos medidos estão relacionados com a vazão. Para medição dessa
variável foi instalado um linígrafo de boia da marca OTT® modelo Thallimedes (Figura 03 e 04),
uma régua, e realizadas medições com o ADC. Já para os parâmetros qualitativos foram coletadas
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amostras como uso de um amostrador automático ISCO 6400 (Figura 05), para análise dos parâmetros
de qualidade de água no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Brasília.

Figura 02 – Local na Galeria de drenagem onde os equipamentos foram instalados.

Figura 03 – Detalhe do Linigrafo de boia instalado.

Figura 04 – Equipamentos rente a galeria de
drenagem.

Figura 05 – Detalhe do amostrador automático.
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O amostrador automático é ativado com a passagem da onda de cheia pela galeria de drenagem.
A coleta foi programada para cada 5 minutos após a ativação, podendo atingir 24 amostras por evento
de chuvas. No laboratório foram medidos os parâmetros referentes a matéria orgânica, nutrientes e
sedimentos, como nitrito, nitrato, amônia, fósforo reativo, fósforo total e sólidos totais, sólidos
suspensos e DQO, os respectivos métodos para análise de cada um deles foram os recomendados pelo
Standard Methods (Apha et al., 1985), estão expostos na Tabela.
Tabela 1 – Métodos utilizados nas análises dos parâmetros.

Parâmetro

Método

Sólidos
suspensos
DQO

Gravimétrico

Amônia
Nitrito

Nessler
Diazotização

Nitrato

Redução de
Cádmio
Digestão de
ácido
persulfato

Fósforo total

Digestão de
Hg

Fósforo
reativo

Nível de
detecção
-

Equipamento

Modelo

Balança de
precisão
Espectrofotômetro;
Reator

Adventurer –
OHAUS
HACH DR2010;
Reator HACH

Espectrofotômetro
Espectrofotômetro

HACH DR400
HACH DR400

Espectrofotômetro

HACH DR400

0 – 30 mg/L

Espectrofotômetro

HACH DR400

0 – 5,0
mg/L

Espectrofotômetro

HACH DR400

0 – 150
mg/L (Low
range)
0 – 3,0
mg/L
-

RESULTADOS
As análises sobre o fenômeno de First Flush podem ser feitas a partir de diferentes concepções
como Sansalone e Buchberger (1997) que propuseram a utilização da curva M(V) em que atribui
como FF todos os eventos em que as curvas estiverem acima da curva bissetriz, tornando as análises
mais simplificadas. Além disso, muito se discute sobre a configuração 30/80 em que os primeiros
30% do volume acumulado de escoamento superficial do evento transportam 80% da carga total de
poluentes. Entretanto, esse tipo de comportamento é raramente identificado nos diversos estudos
analisados.
Nesse sentido, pode-se afirmar que as representações gráficas das curvas adimensionais M(V)
mostradas nas Figuras de 6 a 11 junto aos valores do coeficiente “b” calculados e apresentados na
Tabela 2, mostram-se como boas ferramentas para a avaliação do comportamento de cargas difusas
em bacia urbanas.
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As curvas M(V) apontam que o FF não ocorreu com relação à lavagem dos poluentes fósforo
total e fósforo reativo, essa constatação é mostrada também pelos valores de “b” (Tabela 2)
determinados para esses poluentes, que são sempre maiores que 0,72. Já nas análises de nitrogênio
total e amônia também se observa que há concordância entre as curvas M(V) e os valores de “b”,
como o caso do evento ocorrido no dia 08/01/2018 o qual é o evento que está totalmente abaixo da
curva bissetriz e também, apresenta o maior valor “b” dentro todos os eventos observados, ou seja,
não ocorreu o FF. Os casos da DQO e dos sólidos suspensos, pode-se destacar o evento do dia
26/11/2017, onde não se verifica a ocorrência do first flush.
Dentre os 11 eventos de chuva estudados, em 9 observa-se a ocorrência de first flush para
sólidos suspensos resultado bastante semelhante ao de Righetto et al. (2017) que monitoraram nove
eventos de precipitação em uma bacia urbana de Natal - RN e detectaram o fenômeno para sólidos
suspensos em sete deles. No caso do fósforo total em que neste trabalho o FF foi observado em apenas
dois eventos (18% dos eventos), os resultados também foram semelhantes aos obtidos em Natal, onde
detectaram apenas 3 ocorrências de FF (33% dos eventos).
O evento do dia 25/01/2018 é bastante representativo das circunstâncias em que o fenômeno é
intensificado pois, após um período seco antecedente de 9 dias, apresentou first flush para nitrogênio
total, amônia, DQO e sólidos suspensos. Em estudo realizado numa bacia urbana do Plano Piloto,
também em Brasília-DF também foi observado que o fenômeno foi mais intenso por razões atribuídas
ao período seco antecedente de 21 dias (Costa et al, 2017). Essas observações corroboram com as
afirmações de Saget e Chebbo (1995) de que os menores valores de b, ocorrem com maior frequência
após um longo período seco antecedente.
Outra bacia urbana do Plano Piloto em que foram analisadas as ocorrências de first flush é a
bacia do Iate Clube, que apresentou resultado bastante diferente para fósforo total o qual foi o único
parâmetro em que o first flush foi observado em todos os eventos analisados (Costa et al, 2017).
De modo geral, ainda existem grandes dificuldades em comparar e assumir como, em quais
parâmetros, tipos de precipitação e tipos de bacia haverá a ocorrência do FF, ou até mesmo se ocorrerá
pois, em alguns estudos isso não se confirmou. Didonet (2017) monitorou os sedimentos no trecho
urbano da Bacia do Rio das Antas no Goiás e não conseguiu identificar nenhum fenômeno de FF e
os valores de b foram considerados altos e com pouca variação, variando entre 1,0 e 1,07.
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Figura 07– Curva M(V) de Preat.
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Figura 10– Curva M(V) de DQO.
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Tabela 2 – Cálculo do coeficiente “b”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EVENTO
26/11/2017
12/12/2017
03/01/2018
05/01/2018
08/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
25/01/2018
29/01/2018
01/02/2018
03/02/2018

Ptotal
Preativo
1,2602
1,1603
2,3382
0,9895
0,7535
1,1428
1,0974
1,0802
1,1167
0,7271
1,1005
1,0326
0,8568
0,8594
0,9319
1,3454
1,1921
1,2650
0,9516
1,4287
1,0302
1,0821

Ntotal Amônia
0,7243
0,6403
0,8041
0,7315
0,0480
0,0244
0,3862
0,2166
1,7406
1,6085
0,4392
0,3587
0,8980
0,8828
0,1668
0,1132
0,3301
0,2071
0,8891
0,6686
0,8233
0,7991

DQO
1,0501
0,5662
0,1111
0,6190
0,7438
0,4655
0,6367
0,2594
0,5837
0,2482
0,7908

SS
1,2750
1,0424
0,7321
1,0383
1,0546
0,5210
0,7602
0,5448
0,8784
0,6199
0,7893

CONCLUSÃO

A partir da análise do First Flush na Bacia do Riacho Fundo I, percebeu-se que, seja por meio
das curvas adimensionais M(V) ou pelo cálculo do coeficiente “b”, é possível identificar se os
primeiros volumes de chuvas escoados carreiam mais carga de determinados poluentes, o que pode
indicar que a retenção de menor volume do escoamento superficial inicial levará à menor poluição
dos recursos hídricos receptores.
Pela definição de Sansalone e Buchberger (1997), os parâmetros de qualidades analisados neste
estudo, Ptot, Preativo, DQO, N, Amônia e SS, tiveram o acontecimento do FF em algum dos 11
eventos estudados em maior ou menor intensidade.
O evento que cujo fenômenos foi mais perceptível foi o do dia 03/01/2018, conforme pode ser
observado pelos menores valores de b, e pelo posicionamento das curvas M(V) acima da bissetriz.
Enquanto que o evento do dia 26/11/2017 foi o que menos apresentou a ocorrência do fenômeno.
Os parâmetros que mais apresentaram a ocorrência do evento foram a DQO e o SS, o que
implica que uma solução para reter o volume inicial do escoamento, seria bastante eficiente na
contenção de matéria orgânica e sedimentos, o que acarretaria bastante benéficos ao corpo hídrico
receptor.
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