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RESUMO GERAL 
 

O levantamento de informações sobre os impactos provocados na qualidade da água de 

corpos d’água receptores de poluentes presentes no escoamento superficial em bacias 

urbanas é de grande importância no gerenciamento adequado dos recursos hídricos. 

Atualmente, os amostradores automáticos são considerados como o meio mais 

adequado para o monitoramento da qualidade das águas durante os eventos chuvosos, 

uma vez que a coleta de amostras pode ser realizada de acordo com a variação do nível 

da água. No entanto, a falta de normatização desses equipamentos implica na 

dificuldade de aplicação de técnicas de amostragem como a refrigeração e preservação 

de amostras, devido, principalmente, ao tempo decorrido entre a coleta e análise. Para 

reduzir os possíveis erros causados pela ausência da aplicação dessas técnicas, 

experimentos de decaimento foram realizados com o objetivo de aproximar o valor da 

concentração do parâmetro obtido na análise laboratorial do valor que esse parâmetro 

teria no ato da coleta a partir das equações das curvas de decaimento. Com exceção da 

condutividade elétrica, as curvas ajustadas garantem uma boa aproximação dos valores 

e podem ser utilizadas para minimizar os erros causados pelas perdas nas concentrações. 

O monitoramento ocorreu no período de outubro de 2017 a abril de 2018, onde foram 

levantadas informações hidrológicas com o uso de pluviógrafos, linígrafos e um 

amostrador automático (ISCO 6712) que realizou as coletas de amostras de um total de 

15 eventos, durante a ascensão e recessão do nível do hidrograma, em intervalos iguais 

a 10 minutos. As amostras dos eventos foram analisadas quanto aos parâmetros: 

turbidez, CE, pH, SST, ST, SDT, NO2
-
, NO3

-
, PO4

3-
 e PT. As análises estatísticas dos 

eventos demonstraram forte correlação entre os parâmetros de qualidade como a CE e 

os nutrientes, a turbidez e o pH, bem como entre os SST e os nutrientes, a turbidez e o 

pH. Esse resultado é importante para a implantação de futuros monitoramentos de 

bacias urbanas, onde os nutrientes e os SST poderão ser quantificados indiretamente a 

partir de sondas que quantificam a CE e a turbidez. As correlações entre as CMEs de 

NO2
-
, NO3

-
 e PT podem auxiliar no levantamento de informações sobre as possíveis 

fontes desses parâmetros. Cargas totais dos nutrientes analisados foram 

significativamente correlacionadas com a Qmáx, no entanto, não houve correlação entre 

as concentrações dos sólidos e dos nutrientes com a vazão durante o evento, o que 

significa que esses parâmetros podem estar desenvolvendo um comportamento de 

histerese no evento. Os resultados de first flush obtidos para os eventos demonstram que 



 

 

a bacia estudada tem potencial para remoção de boa parte dos poluentes transportados 

logo nos primeiros 20% do volume de escoamento superficial. Dessa forma, pode-se 

afirmar que as informações levantadas por essa pesquisa podem contribuir 

positivamente no gerenciamento da poluição presente em escoamentos superficiais de 

eventos chuvosos destinados a cursos d’água receptores através da drenagem urbana. 

 

Palavras-chave: drenagem urbana, first flush, nutrientes, sedimento suspenso. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The collection of information on the impacts on water quality of water bodies receiving 

pollutants present in surface runoff in urban basins is of great importance in the proper 

management of water resources. Currently, automatic samplers are considered as the 

most appropriate means for monitoring water quality during rainy events, since 

sampling can be performed according to water level variation. However, the lack of 

standardization of these equipment implies the difficulty of applying sampling 

techniques such as refrigeration and preservation of samples, mainly due to the time 

elapsed between collection and analysis. In order to reduce the possible errors caused by 

the absence of the application of these techniques, decay experiments were carried out 

with the objective of approaching the concentration value of the parameter obtained in 

the laboratory analysis of the value that this parameter would have in the collection act 

from the equations of the curves of decay. With the exception of the electrical 

conductivity, the adjusted curves guarantee a good approximation of the values and can 

be used to minimize the errors caused by the losses in the concentrations. The 

monitoring took place in the period from October 2017 to April 2018, where 

hydrological information was collected with the use of pluviographs, typographs and an 

automatic sampler (ISCO 6712), which collected samples from a total of 15 events 

during the ascent and recession at the hydrograph level, at intervals of 10 minutes. The 

samples of the events were analyzed for the parameters: turbidity, EC, pH, TSS, TS, 

TDS, NO2
-
, NO3

-
, PO4

3-
 and TP. Statistical analyzes of the events showed a strong 

correlation between quality parameters such as EC and nutrients, turbidity and pH, as 

well as between TSS and nutrients, turbidity and pH. This result is important for the 

implementation of future monitoring of urban basins, where nutrients and SSTs can be 

quantified indirectly from probes that quantify EC and turbidity. Correlations between 

NO2
-
, NO3

-
 and TP CMEs can aid in the collection of information on the possible 

sources of these parameters. Total loads of the analyzed nutrients were significantly 

correlated with the Qmax, however, there was no correlation between the concentrations 

of solids and nutrients with the flow during the event, which means that these 

parameters may be developing a hysteresis behavior in the event. The first flush results 

obtained for the events show that the studied basin has the potential to remove much of 

the pollutants transported in the first 20% of the volume of surface runoff. In this way, it 

can be affirmed that the information raised by this research can contribute positively to 



 

 

the management of the pollution present in superficial flows of rainy events destined to 

receiving watercourses through urban drainage. 

Key words: urban drainage, first flush, nutrients, suspended sediment. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O crescente aumento das áreas impermeabilizadas juntamente com as atividades 

desenvolvidas nos ambientes urbanos contribuem significativamente para uma maior 

deterioração da qualidade do rio devido aos poluentes trazidos pelo escoamento 

superficial (XUE; YIN; XIE, 2015; WIJESIRI et al., 2015). 

Os corpos d’água recebem uma quantidade maior de poluentes durante os 

eventos chuvosos, os quais são transportados através do escoamento superficial, 

gerando diversos impactos à qualidade da água. Conforme Gasperi et al. (2010), as 

águas pluviais podem ser comparadas às águas residuárias, no entanto, com 

predominância de metais pesados em águas pluviais e de compostos orgânicos e 

nitrogenados nas águas residuárias.  

A rede de drenagem urbana é responsável pelo transporte de cargas poluidoras 

para os rios, durante os eventos chuvosos. Tais cargas poluidoras podem ser 

provenientes de fontes pontuais ou difusas. Efluentes industriais e domésticos, por 

exemplo, possuem carga de poluentes conhecida e, portanto, caracterizam fontes 

pontuais de poluição, enquanto que as cargas de poluentes presentes nas águas de 

drenagem pluviais são de origem difusa, ou seja, de origem e frequência desconhecidas 

(TUCCI, 2008). 

De acordo com  Edwards e Withers (2008), as fontes de nutrientes e sólidos em 

suspensão possuem características distintas com relação à origem e dinâmica no que diz 

respeito às suas vias de transporte superficiais e subterrâneas. As fontes pontuais, 

geralmente, são contínuas e altamente concentradas em relação ao lançamento em águas 

enquanto as fontes difusas são, geralmente, mais diluídas, sendo que os sólidos em 

suspensão e o fósforo, em particular, tendem a ter um transporte de alta dependência de 

eventos hidrológicos. 

Estudos como o de Lawler et al. (2006) denotam que o aumento da proporção de 

turbidez para Sólidos Suspensos Totais (SST) está relacionado ao aumento da proporção 

de partículas finas, o que, por sua vez, está associado ao acúmulo de poluentes e à 

capacidade de sedimentação das partículas, demonstrando que os sólidos em suspensão 

também apresentam alta correlação com a concentração de turbidez nas águas pluviais.  
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O pH e a Condutividade Elétrica (CE) também são fatores importantes na 

compreensão do impacto da poluição do escoamento de áreas pavimentadas (KAIGHN 

JR; YU, 1996; SANSALONE et al., 1998). A CE corresponde à capacidade da água em 

conduzir eletricidade, e é considerada parâmetro de medida indireta da poluição da 

água, uma vez que ela representa a quantidade de sais presentes na amostra (CETESB, 

2014). Enquanto o pH pode ser utilizado como um indicador da presença de amônia na 

água, pois quanto mais elevado o pH, maior pode ser a concentração de amônia na água, 

o que é um risco para os peixes devido a toxicidade que ela representa quando ocorrem 

altas concentrações (PEREIRA; MERCANTE, 2005). Magaud et al. (1997) 

encontraram em seus estudos, baixa probabilidade de sobrevivência de uma espécie de 

peixe devido intoxicação por amônia durante eventos de cheia. 

A amônia pode sofrer transformações como a nitrificação, onde a mesma é 

oxidada a nitrito por meio da ação das bactérias do gênero Nitrossomonas e, 

posteriormente, este a nitrato desta vez pela ação das bactérias do gênero Nitrobacter. 

Assim, o processo de nitrificação apenas converte a amônia em nitrato, sem remover a 

concentração do nitrogênio total. Todas as reações envolvidas nesse processo implicam 

em consumo de oxigênio livre e na liberação de H
+
, o que pode provocar um queda no 

pH do meio. Embora o nitrito represente um estágio intermediário de oxidação entre o 

nitrogênio amoniacal e o nitrato, o que o torna bastante instável, a sua presença pode 

indicar poluição por material orgânico, visto que ainda ocorre um processo de 

decomposição (VON SPERLING, 2014). 

A principal fonte de entrada de nitrogênio nos cursos d’água são as águas 

residuárias e a relação do nitrogênio com a poluição de um rio causada eventualmente 

por lançamento de esgoto a montante pode indicar uma poluição recente onde há 

predominância de nitrogênio orgânico ou amônia, ou uma poluição remota quando a 

presença é estritamente de nitrato (VON SPERLING, 2014). 

 O fósforo também está presente em esgotos domésticos, uma vez que eles 

contêm detergentes fosfatados, bem como na composição dos lixiviados das folhas em 

decomposição da arborização urbana (COSTA, 2013).  

Por outro lado, o sedimento suspenso, que é considerado globalmente um dos 

maiores contribuintes para a poluição das águas, quando transportado em excesso 

impacta a qualidade da água ao reduzir a transmissão da luz solar e aumentar a 
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temperatura da água superficial (WALLING; WEBB, 1985; WALLING, 1999). Estes 

sedimentos podem estar associados à metais pesados, produtos químicos e patógenos,  

pois os sólidos em suspensão atuam frequentemente como um sistema de transporte, 

conduzindo tais cargas poluidoras (FOSTER; CHARLESWORTH, 1996; URI, 2001; 

CUI et al., 2010). 

Logo, é significativa a quantidade de poluentes transportados de forma agregada 

aos sólidos em suspensão nas águas de escoamentos superficiais urbanos. Vaze e Chiew 

(2004) constataram que a quantidade desses poluentes dependem do tamanho da 

partícula à que elas estão agregadas de modo que seu estudo demonstrou que menos de 

15% de Fósforo Total (PT) e Nitrogênio Total (NT) estão ligados a tamanhos de 

partículas superiores a 300 μm e que praticamente todas as partículas de NT e PT estão 

agregadas à particulas de sólidos em suspensão cujo tamanho varia entre 11 e 150 μm. 

Em relação aos sólidos dissolvidos os valores agregados correspondem a uma variação 

entre 20 e 50% para NT e entre 20 e 30% para PT.  

Diante dos aspectos citados, é possível afirmar que o monitoramento da 

qualidade da água é uma  importante ferramenta para o levantamento de informações 

sobre a dinâmica das variáveis envolvidas nos fenômenos que ocorrem nas bacias 

hidrográficas, mais precisamente durante os eventos extremos.  

De acordo com Tucci (1998), o monitoramento permite obter dados em campo 

necessários para processos de calibração de modelos hidrológicos, os quais são capazes 

de representar os fenômenos naturais que ocorrem nas bacias hidrográficas e assim 

facilitar o seu entendimento e promover estudos que proporcionem a geração de 

cenários futuros, a aplicação de medidas preventivas e, consequentemente, melhorem a 

gestão dos recursos hídricos na bacia.  

1.1 O monitoramento quali-quantitativo da drenagem urbana 

Os aspectos quali-quantitativos das águas sofrem influência das características 

que englobam o uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica. Essa relação 

também está associada a uma variação temporal, a qual é indicada pelas estações seca e 

chuvosa. Dessa forma, o Período Seco Antecedente (PSA) influencia o acúmulo de 

poluentes em ruas e no sistema de drenagem urbana, enquanto que no período de cheia 

o corpo hídrico recebe uma grande entrada de poluentes. Tal variação temporal 

demonstra que as relações entre as variáveis de qualidade da água e os usos da terra 
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como a agricultura e as áreas urbanas, por exemplo, podem apresentar uma relação mais 

ou menos forte com as variáveis de qualidade da água dependendo do período 

amostrado: seco e chuvoso (YU et al., 2015). 

Durante o período seco, os poluentes se acumulam na atmosfera, sendo 

provenientes de resíduos emitidos por automóveis e indústrias, e na superfície, 

originados de sedimentos de construções, ou ainda, de ligações de esgoto clandestinas. 

Desse modo, as precipitações são responsáveis pela lavagem dos poluentes que ficam 

dispostos na atmosfera e nas superfícies, onde o escoamento superficial transporta a 

massa de poluentes para os corpos d’água (MURPHY; COCHRANE; O’SULLIVAN, 

2015). 

A descarga de águas pluviais nos corpos d’água receptores causam impactos que 

dependem das características da sua vazão, tais como, a qualidade, a velocidade e o 

volume escoados, bem como da qualidade da água receptora (TILLINGHAST; HUNT; 

JENNINGS, 2011). Assim, evidencia-se que os problemas com a poluição das águas 

urbanas são maiores em períodos chuvosos, uma vez que o solo impermeabilizado 

contribui para o aumento do volume e da velocidade da água escoada, podendo gerar 

transtornos como inundações, em eventos extremos, e grandes quantidades de poluentes 

transportados (XIAO et al., 2016). 

Nesse contexto, o monitoramento da qualidade da água é essencial no 

levantamento das informações necessárias para se conhecer a dinâmica desses poluentes 

no corpo hídrico. No entanto, para a representação adequada dos conjuntos de dados 

extraídos do ambiente de estudo é exigida uma aplicação eficiente deste monitoramento, 

principalmente em períodos chuvosos, uma vez que as enxurradas são eventos de curta 

duração e apresentam grande variabilidade temporal das características físico-químicas 

e biológicas. Há também o emprego de ferramentas estatísticas para melhor 

compreender o estado da qualidade da água e do sistema ecológico analisados, 

considerando que as análises ambientais possuem alta variabilidade proveniente das 

influências hidrológicas e meteorológicas, assim como das atividades antrópicas 

(GONZÁLEZ et al., 2014). 

Para se realizar o monitoramento da qualidade da água de cheias em pequenas 

bacias recorre-se frequentemente ao uso de sondas ou sensores que coletam dados de 

qualidade da água em tempo real. Contudo, para o estudo de nutrientes, principalmente 
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do fósforo, o uso das sondas ainda é restrito devido à ausência de sensores capazes de 

realizar essas leituras automaticamente. Segundo Harmel et al. (2006a), o melhor 

método para se fazer a coleta de amostras que englobem as contribuições das fontes de 

poluição das águas pluviais é através de amostradores automáticos, os quais podem ser 

programados para coletar de acordo com a ascenção e a rescessão do hidrograma, 

permitindo a obtenção de dados adequados para a calibração de modelos hidrológicos, 

previsão de cenários, entre outros (HARMEL; KING; SLADE, 2003). 

1.2 Implicações no uso de amostradores automáticos no monitoramento da 

qualidade da água 

A coleta instantânea e manual das amostras é considerada difícil e incerta devido 

ao curto tempo de escoamento das tempestades, havendo a necessidade de pessoal 

preparado para se deslocar até locais remotos e perigosos para a realização da coleta sob 

condições climáticas adversas. No entanto, o uso de amostradores automáticos requer 

alto investimento e, geralmente, são necessárias adaptações para superarem barreiras 

econômicas, técnicas, logísticas e de pessoal, que tendem a elevar o tempo de espera da 

amostra no campo. Sendo assim, as análises das concentrações dos poluentes têm sido 

realizadas em função das condições e durações de tempo de armazenamento (HARMEL 

et al., 2016). 

Além disso, as coletas com amostradores automáticos, geralmente, não são 

normatizadas, o que dificulta a comparação destas informações com outros dados de 

monitoramento de águas. Isto ocorre principalmente com relação à preservação de 

amostras  (HARMEL; KING; SLADE, 2003). 

As técnicas de preservação e armazenamento das amostras podem gerar 

potenciais influências nos dados de qualidade da água. Isso porque o acesso ao local de 

monitoramento implica em um intervalo de tempo entre a coleta de amostras e seu 

encaminhamento ao laboratório. Nesse intervalo, as amostras podem passar por 

processos químicos, físicos e biológicos que levam a alterações nas concentrações dos 

nutrientes (JOHNSON; BOULDIN; HERGERT, 1975; LAMBERT; MAHER; HOGG, 

1992; ROBARDS et al., 1994; JARVIE; WITHERS; NEAL, 2002). Por exemplo, o 

fósforo dissolvido necessita de um tratamento especial para o recipiente como a 

lavagem com ácido clorídrico (HCl) diluído e quente, e posterior enxágue com água 

deionizada (LATTERELL et al., 1974), pois a densidade de carga relativamente elevada 
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do fósforo dissolvido tende a promover uma adsorção nas paredes dos recipientes, o que 

reduz a sua concentração na amostra (JARVIE; WITHERS; NEAL, 2002).  

A conservação de amostras em baixas temperaturas é, também, um dos 

requerimentos de técnicas de armazenamento para parâmetros como o nitrogênio e o 

fósforo (CETESB, 2011).  Fishman et al. (1986) obtiveram bons resultados para 

amostras de água armazenadas por até oito dias apenas sob uma refrigeração de 4° C, 

sem adicionantes químicos. Porém, Thayer (1970), Johnson et al. (1975) e  Lambert et 

al. (1992) constataram que apenas a refrigeração não é capaz de evitar as mudanças 

ocorridas nas concentrações dos nutrientes. Para minimizar essas mudanças é indicado o 

uso de conservantes químicos como ácidos, os quais tendem a inibir os processos de 

nitrificação que transformam nitrogênio amoniacal em nitritos e nitratos. No entanto, o 

uso da acidificação não é recomendada para amostras que serão utilizadas na 

determinação da concentração de parâmetros como nitrato e nitrito, série de sólidos e 

fósforo filtrável (CETESB, 2011). No caso do fósforo filtrável, a acidificação não é 

indicada para evitar que haja liberação do mesmo na água em formas particuladas 

(BURKE et al., 2002).  

Assim, como observaram Kotlash e Chessman (1998), a acidificação é uma 

técnica que atende a preservação do nitrogênio amoniacal mas não pode ser utilizada 

para determinação de fósforo filtrável. Os autores realizaram comparações entre 

diferentes métodos de preservação e armazenamento de amostras com cargas altas e 

baixas de nutrientes e verificaram que as amostras sem preservação por até seis dias 

cuja concentração inicial era alta houve maior perda em termos absolutos, porém em 

amostras cuja concentração inicial era baixa a maior perda foi em termos percentuais, 

em comparação com amostras que foram imediatamente congeladas.  

Dessa forma, os autores concluiram que o uso de amostradores automáticos 

podem trazer mudanças nas concentrações dos nutrientes nas formas de nitrogênio e 

fósforo, sob as referidas condições. As perdas ocorridas nas concentrações podem estar 

relacionadas com processos como absorção microbiana (HERON, 1962), volatilização, 

nitrificação, desnitrificação, precipitação e adsorção nas superfícies da garrafa 

(LATTERELL et al., 1974).  

Uma pesquisa realizada por Harmel et al. (2006b) com o objetivo de contribuir 

para que modeladores alcançassem melhor precisão e avaliação do desempenho de um 
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modelo de qualidade de água, levantou percentuais médios (±%) de incerteza 

cumulativa provável,  calculada para cenários típicos que apresentaram as seguintes 

variações:  de 6% a 19% para a medição de vazão, de 4% a 48% para a coleta de 

amostras, de 2% a 16% para a preservação/armazenamento da amostra e de 5% a 21% 

para análise laboratorial. Em condições típicas, os erros nas cargas de tempestade 

apresentaram variação de 8% a 104% para nutrientes dissolvidos, de 8% a 110% para 

Nitrogênio total e Fósforo e de 7% a 53% para Sólidos Suspensos Totais. 

A importância das referidas perdas irá depender do objetivo da pesquisa. 

Geralmente, as concentrações de nutrientes são altas em amostras de águas coletadas 

dos corpos d’água durante eventos extremos, e portanto, pequenas perdas percentuais 

podem gerar baixo efeito nas cargas calculadas. Sendo assim, considera-se aceitável o 

armazenamento de amostras sem preservação por alguns dias, visto que as 

concentrações, bem como as cargas podem sofrer erros de muitas outras fontes nas suas 

estimativas (WALLING; WEBB, 1985). 

1.3 O fenômeno first-flush 

Durante o período seco, as partículas de poluentes acumulam-se nas superfícies 

da bacia hidrográfica e são lavadas a partir da ocorrência de um evento chuvoso. O 

fenômeno de acúmulo de poluentes durante o período seco é conhecido como build-up e 

o fenômeno de lavagem dos mesmos durante o evento chuvoso é denominado wash-off 

(EGODAWATTA; THOMAS; GOONETILLEKE, 2007; HERNGREN, 

GOONETILLEKE; AYOKO, 2005). 

Para que ocorra o fenômeno chamado first flush ou primeira carga de lavagem, é 

necessário que haja uma remoção considerável desses poluentes acumulados na 

superfície logo no início do evento chuvoso. Assim, pode-se observar nos polutogramas 

e hidrogramas que a concentração dos poluentes removida inicialmente apresenta um 

pico antes do pico da vazão (LEE e BANG, 2000; BRITES, 2005). 

Alguns eventos podem apresentar esse fenômeno e outros não, principalmente 

pelo fato de o mesmo estar relacionado com características como a intensidade e 

duração da precipitação, rugosidade e estado das pavimentações por onde ocorre o 

escoamento, visto que maiores volumes de escoamento podem permitir maior retirada 

de poluentes, e o tamanho da bacia, uma vez que esse fenômeno pode ser melhor 

percebido em bacias menores (PORTO, 1995; PRODANOFF 2005). Para Gupta e Saul 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135407002291#!
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(1996), os parâmetros mais importantes que influenciam na ocorrência do first flush são: 

o escoamento máximo, a duração da chuva e o período de tempo seco antecedente em 

combinação com a intensidade máxima de chuva.  

O conhecimento da dinâmica da primeira carga de lavagem durante os eventos 

chuvosos tem importância no controle da poluição, através da construção de bacias de 

detenção, onde se deseja reduzir o despejo de poluentes oriundos de escoamentos 

superficiais nos corpos d’água. O fenômeno de first flush pode ou não se confirmar de 

acordo com a metodologia utilizada para esse tipo de análise (PRODANOFF, 2005).  

Alguns autores classificam a ocorrência do first flush quando o evento apresenta 

o transporte da massa poluentes nos primeiros 20% ou 30% do volume escoado. Por 

exemplo, Deletic (1998) define como ocorrência de first flush quando nos primeiros 

20% do volume escoado há o carreamento de mais de 20% da carga do poluente, já 

Bertrand-Krajewski et al. (1998) sugere que 80% da massa de poluente seja  

transportada nos 30% primeiros volumes de escoamento. Essa verificação é feita a partir 

de curvas acumulativas adimensionais.  

Para a verificação da ocorrência do first flush pode-se utilizar curvas 

acumulativas adimensionais, no entanto, para Lee e Bang (2000) e Hatway e Hunt 

(2011), ao plotar a curva da razão da carga acumulada sobre a curva da razão do volume 

acumulado, verifica-se a posição da curva do poluente em relação à bissetriz de modo 

que acima da bissetriz indica que houve first flush. 

Lee e Bang (2000) acrescentam que as curvas acumulativas adimensionais 

apresentaram um padrão para constituintes dissolvidos e particulados, o que poderia 

indicar uma tendência nesses resultados. Ao plotar a carga dos poluentes dissolvidos 

observou-se curvas de formato côncavo ou convexo abaixo e acima da bissetriz, 

enquanto que as curvas das cargas dos poluentes particulados possuíam um formato 

semelhante a um “S”, Figura 1. 

Hatway e Hunt (2011), também sugerem um método mais simples de verificação 

da ocorrência do first flush através de hidrogramas e polutogramas, onde basta verificar 

se o pico do polutograma precede o pico do hidrograma, se isso se confirmar significa 

que houve first flush para o evento. 

 



 

  21 

 

 

Figura 1. Padrões de first flush para poluentes particulados e dissolvidos. Fonte: 

Adaptado de Lee e Bang (2000). 

1.4 Concentração Média de Evento - CME 

A Concentração Média de Evento (CME) indica um valor global da massa de 

poluente transportada pelo volume de água no evento. A variação desse indicador de 

evento para evento pode estar relacionada principalmente com o uso do solo na bacia 

(PRODANOFF, 2005). 

Conforme demonstrado por Lee e Bang (2000), a CME é definida como o 

produto da carga total de poluentes pela vazão total, dividida pela vazão total de 

escoamento, todos variando no tempo, como mostra a equação 1. 

                                    (1) 

onde, Q(t) é a vazão variável no tempo, C(t) é a concentração do poluente variável 

no tempo e a CME é o valor da concentração média de poluentes no evento. 

Dessa forma, um único valor apresentado pela CME tem a capacidade de 

representar todo o evento.  

2. O PROBLEMA DA PESQUISA 

O desenvolvimento urbano tem ocorrido de forma acelerada e, geralmente, sem 

planejamento adequado, o que resulta em altas taxas de impermeabilização no solo, que 
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são condições ideais para a formação de escoamentos superficiais em espaços de tempo 

mais curtos, o que gera um pico de vazão mais acentuado e agrava os problemas 

causados pelas enchentes.  

Desse modo, a urbanização desordenada, juntamente com a falta de 

manutenções nos sistemas de drenagem colaboram com os impactos negativos na 

qualidade da água, que podem ser observados principalmente durante os eventos 

chuvosos. Os processos erosivos muitas vezes ocasionados em pavimentações ou às 

margens de cursos d’água quando não há cobertura vegetal adequada ou há presença de 

moradores em condições irregulares, principalmente em terrenos mais íngremes, são 

fatores que colaboram com o carreamento de partículas sólidas para o leito dos rios, 

contribuem para o seu assoreamento e podem transportar poluentes agregados às 

partículas. Os escoamentos superficiais são responsáveis pelo transporte de vários 

poluentes que se dispõem sobre a superfície durante o período de estiagem. O tipo e a 

quantidade de poluentes transportados podem variar conforme o uso da terra e a 

intensidade das precipitações, no entanto, o contato entre as águas pluviais e os corpos 

d’águas receptores significa um risco à qualidade do meio.  

 Os impactos ocasionados pela alta concentração de poluentes lançados em 

corpos d’água receptores durante os eventos de tempestade diminuem a qualidade do 

mesmo, o que provoca uma redução de seres vivos aquáticos e inviabiliza o uso da água 

como recurso hídrico para os fins mais exigentes.  

Cabe ressaltar, ainda, que a ocupação urbana indevida pode significar no 

lançamento de esgotos domésticos de forma clandestina, o que degrada a qualidade da 

água principalmente nas vazões mais baixas. 

Dessa forma, os estudos envolvidos no conhecimento dos constituintes presentes 

nas águas pluviais, bem como as possíveis interações entre esses, são de grande valia 

para um planejamento estratégico que envolve o sistema de drenagem urbana. 

Aplicações de medidas mitigadoras dos impactos que os deflúvios provocam no corpo 

d’água receptor, tais como bacias de detenção, infiltração entre outras medidas são 

potenciais retentores da primeira carga de lavagem, ou seja, dos poluentes presentes nos 

primeiros volumes de chuva escoados. 
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O monitoramento de qualidade da água durante eventos chuvosos tem o papel de 

fornecer informações sobre a variação da qualidade da água do rio ao receber os 

deflúvios provenientes da lavagem das superfícies da bacia.  

Para essa pesquisa, o monitoramento da qualidade da água e a coleta dos dados 

foram realizados a partir da instalação de um amostrador automático de água com um 

sensor de nível acoplado, o que permite ao operador selecionar o nível a partir do qual o 

amostrador deve iniciar as coletas das amostras. O amostrador possui um total de 24 

garrafas com capacidade de um litro cada. Concomitantemente, foram instalados 

linígrafos (medidores de pressão) à margem do rio estudado, no gabião, e na parte 

superior do gabião para aferir dados de pressão da lâmina d’água e atmosférica, 

respectivamente. Esses valores de pressão podem ser convertidos em nível d’água e 

posteriormente calcular a vazão.  

Para aquisição dos dados de precipitação, foram instalados três pluviógrafos ao 

longo da área de estudo. Além disso, também utilizou-se dos dados de um pluviógrafo 

de domínio da Agência Nacional de Águas (ANA) já instalado próximo à bacia. 

A partir dos dados de precipitação foi possível obter a precipitação total e a 

intensidade de precipitação de cada evento. Os dados do linígrafos permitiram obter 

além da vazão, as vazões total, mínima e máxima, e o volume de água acumulado para 

cada evento. 

As amostras coletadas pelo amostrador foram analisadas em laboratório para 

determinação da concentração dos parâmetros de qualidade estudados em cada intervalo 

de tempo amostrado, o que permitiu não somente conhecer a variação da concentração 

de cada parâmetro ao longo do evento como também calcular a Concentração Média de 

Evento (CME), que é a concentração total de poluente transportado pelo evento, e ainda, 

a massa acumulada em cada evento, que é utilizada para a determinação do fenômeno 

first flush em conjunto com o volume de água acumulado. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi quantificar as cargas em cada evento 

amostrado, e verificar possíveis interações entre os parâmetros analisados e as 

características do evento e da bacia por meio de correlações lineares, e verificar a 

existência do first flush. 

Diante dos desafios encontrados para a preservação das amostras durante 

monitoramento, optou-se pela realização de ensaios de decaimento para verificação da 
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dinâmica dos parâmetros analisados sob as condições ambientais oferecidas às amostras 

durante o intervalo de tempo necessário entre a coleta e a realização da análise em 

laboratório. 

Portanto, essa dissertação foi realizada em duas etapas, para as quais foram 

elaborados dois artigos, onde o primeiro foi desenvolvido para responder às questões 

relacionadas com as perdas de concentração dos parâmetros, tais como: os parâmetros 

apresentam decaimento ao longo dos dias, sob as condições ambientais a que foram 

submetidos? É possível obter uma boa aproximação dos valores de concentração reais a 

partir das curvas de decaimento? Amostras de eventos de base podem apresentar 

resultados diferentes de amostras de eventos de cheia para as curvas de decaimento? 

No segundo artigo, buscou-se responder às questões como: qual a massa de 

poluente transportada nos eventos? Há correlação entre os parâmetros analisados? Os 

eventos apresentam first flush?   

3. OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a dinâmica da qualidade da água de um rio 

localizado em um trecho urbano durante eventos chuvosos a partir do monitoramento 

quali-quantitivo, quantificar as cargas de poluentes, identificar as possíveis relações 

existentes entre os parâmetros analisados e a presença do first flush nos eventos. 

4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está estruturada na forma de artigos, os quais foram elaborados a 

partir dos resultados obtidos com a pesquisa de modo que os questionamentos 

apresentados fossem respondidos. 

Artigo 1. Decay analysis of water quality parameters to improve the use of automatic 

samplers in flood events (Análise de decaimento de parâmetros de qualidade da água 

para aprimoramento do uso de amostradores automáticos em eventos de cheia). Esse 

artigo foi submetido na Revista Ambiente e água
1
. 

Diante das dificuldades encontradas para se preservar as amostras coletadas pelo 

amostrador automático durante os eventos chuvosos, este artigo foi desenvolvido a 

partir de realizações de ensaios de decaimento dos parâmetros: nitrato, nitrito, 

ortofosfato, fósforo total, pH e condutividade. 
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As coletas das amostras foram realizadas no período chuvoso (em maio, outubro, 

dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018) e o objetivo desse artigo foi obter 

equações a partir de curvas de decaimento para minimizar as perdas envolvidas nas 

concentrações das amostras coletadas pelo amostrador, visto que as amostras em campo 

sem preservação estão sujeitas a reações que propiciam essas perdas. 

Artigo 2. Análise da dinâmica de poluentes durante eventos chuvosos em um rio 

urbano. Esse artigo será submetido no Journal of Environmental Management
2
 após o 

depósito desta dissertação.  

A análise dos dados obtidos com o monitoramento quali-quantitativo da água 

durante eventos chuvosos foi realizada nesse artigo com o objetivo de verificar 

possíveis relações entre os poluentes analisados, quantificar as cargas removidas em 

cada evento, especialmente nos primeiros volumes escoados a fim de caracterizar cada 

evento e parâmetros de qualidade respectivos quanto ao fenômeno first flush. Nesse 

trabalho são apresentados os efeitos do lançamento de águas pluviais em um corpo 

receptor exposto à urbanização. 

5. ÁREA DE ESTUDO 

A uma altitude de 1.092 metros, nasce o rio das Antas na cidade de Anápolis-

GO. Desde a nascente até o ponto de monitoramento, a 1.005 metros de altitude, são 5,4 

km de percurso do rio. A área de estudo compreende a bacia em que localiza-se o 

referido trecho urbano do rio das Antas, que corresponde a uma área de 12,5 km
2
. 

A localização da nascente do rio fica nas proximidades do trevo do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA) (16° 23’ 33,99” S, 48° 57’ 51,36” O), enquanto a 

estação de monitoramento foi construída próximo ao bairro Jardim Nações Unidas (16° 

20’ 43,80”S, 48° 58’ 06,83” O). 

O uso do solo na área de estudo corresponde a 83,98% de urbanização, enquanto 

14,27% ainda são constituídos por vegetação natural, com espécies remanescentes de 

árvores próprias do cerrado e 1,75% é ocupado por pastagem (TERRACLASS, 2013). 

A população estimada para a cidade de Anápolis em 2017 foi de 375.142 habitantes, 

(IBGE, 2017). 
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Conforme a classificação de Köppen-Geiger, o clima predominante em quase 

todo o estado de Goiás é o Aw, caracterizado por clima tropical com estação seca no 

inverno. No entanto, a região entre os municípios de Goiânia e Anápolis apresentaram o 

clima de Cwb, o qual é descrito como temperado úmido com inverno seco e verão 

temperado. A temperatura para essa região é mais amena do que para as demais regiões 

do estado, apresentando valores médios de 22ºC e 24ºC, e a precipitação média anual é 

entre 1000 mm e 1200 mm, sendo que o ano hidrológico tem início em outubro e 

término em setembro caracterizando as duas bem definidas estações chuvosa e seca. 

Para o levantamento de informações dos eventos extremos, foram realizados 

monitoramentos pluviométricos, fluviométricos e de qualidade de água, a partir da 

instalação de equipamentos como pluviógrafos, linígrafos e amostrador automático com 

sensor de nível acoplado. O local de monitoramento está posicionado a poucos metros à 

montante de uma bacia de detenção, Figura 2.  

 

Figura 2. Localização da área de estudo. 
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RESUMO  

Os amostradores automáticos são importantes aliados no monitoramento da qualidade 

da água de drenagem urbana em eventos de cheia. No entanto, a dificuldade de 

preservação das amostras e a frequência de visitas ao local de monitoramento 

demandam o aprimoramento de técnicas para minimização das perdas das 

concentrações dos parâmetros analisados. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo identificar a dinâmica dos parâmetros nitrato, nitrito, ortofosfato, Fósforo 

Total, pH e Condutividade Elétrica (CE) por meio de uma simulação de decaimento 

onde as amostras são submetidas às condições ambientais oferecidas pelo amostrador 

automático por um período de dez dias. Para isso, amostras foram coletadas no período 

chuvoso, durante eventos de base e eventos de cheia a fim de identificar possíveis 

influências de ambas as condições no decaimento dos parâmetros. Os ensaios em 

laboratório permitiram concluir que o conhecimento do decaimento dos parâmetros 

observados nas amostras possibilita a utilização de técnicas que contribuem com a 

redução dos erros causados pela degradação das amostras relacionadas a falta de 

preservação. Esse tipo de ensaio apresentou bons resultados tanto para eventos de base 

quanto de cheia, no entanto, os melhores ajustes foram obtidos com amostras de evento 

de cheia. Com exceção da CE, as curvas ajustadas podem ser utilizadas para 

minimização dos erros causados pelas perdas nas concentrações dos parâmetros. 

Palavras-chave: conservação de amostras, escoamento superficial, nutrientes. 

 

Decay analysis of water quality parameters to improve the use of 

automatic samplers in flood events 
ABSTRACT 

Automatic samplers are important allies in monitoring the quality of urban drainage 

water in flood events. However, the difficulty of preserving the samples and the 



 

  32 

 

frequency of visits to the monitoring site require the improvement of techniques to 

minimize the losses of the analyzed parameters. Thus, the present work aims to identify 

the dynamics of the parameters nitrate, nitrite, orthophosphate, total phosphorus, pH and 

Electrical Conductivity (EC) by means of a decay simulation where the samples are 

submitted to the environmental conditions offered by the automatic sampler for a period 

of ten days. For this, samples were collected during the rainy season, during base events 

and flood events to identify possible influences of both conditions on the decay of the 

parameters. The laboratory tests allowed to conclude that the knowledge of the decay of 

the parameters observed in the samples allows the use of techniques that contribute to 

the reduction of the errors caused by the degradation of the samples related to lack of 

preservation. This type of test presented good results for both baseline and flood events, 

however, the best adjustments were obtained with flood event samples. With the 

exception of EC, the adjusted curves can be used to minimize errors caused by losses in 

parameter concentrations. 

Key words: conservation of samples, superficial runoff, nutrients. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de amostradores automáticos no monitoramento da qualidade da água é 

considerado o melhor método de coleta de amostras de água para análise de poluição 

por águas pluviais, uma vez que possui um sistema de detecção de mudanças no nível 

da água, podendo coletar amostras conforme a variação da vazão do rio (Harmel et al., 

2006a). 

No entanto, as técnicas de preservação de amostras convencionais são de difícil 

aplicação às amostras coletadas por amostradores automáticos que não possuem sistema 

de refrigeração de amostras. O acesso ao local de monitoramento caracteriza um dos 

maiores empecilhos para a aplicação dessas técnicas (Harmel et al., 2003). 

Uma vez que o amostrador automático realiza a coleta das amostras, as mesmas 

permanecem em campo por um período até que sejam encaminhadas para a realização 

das análises em laboratório e, não recebendo meios de preservação como a refrigeração 

adequada e a acidificação, no caso dos nutrientes, (CETESB, 2011), as amostras tendem 

a passar por alterações na concentração dos parâmetros (JOHNSON et al., 1975; 

LAMBERT et al., 1992; ROBARDS et al., 1994; JARVIE et al., 2002).  
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Considerando que as perdas nas concentrações dos nutrientes podem estar 

relacionadas às técnicas de amostragem, procedimentos analíticos, entre outros fatores 

(Harmel et al., 2006b; Walling e Webb, 1984), as perdas de nutrientes ocasionadas pela 

não preservação das amostras em amostradores automáticos podem ser aceitas em 

pesquisas envolvendo monitoramento de qualidade de água com o uso de amostradores 

automáticos, pois os erros nos cálculos associados às amostras não preservadas podem 

ser inferiores aos possíveis erros analíticos (KOTLASH e CHESSMAN, 1998). 

Dessa forma, o conhecimento da dinâmica da concentração dos parâmetros e 

suas relações podem contribuir para o alcance de resultados mais próximos do valor real 

da amostra coletada por amostradores automáticos sem o uso de técnicas de preservação 

de amostras como a refrigeração e a acidificação. 

Estudos realizados por Kotlash e Chessman (1998) indicaram que amostras com 

maiores concentrações de nutrientes apresentaram uma queda maior da concentração 

nos primeiros seis dias. As amostras foram coletadas em oito locais diferentes, sendo 

que dois dos locais foram amostrados após chuvas intensas nas últimas 24 horas, que 

produziram grandes volumes de escoamento superficial contaminado de áreas urbanas e 

industriais e três locais localizavam-se a jusante de estações de tratamento de esgoto. 

Segundo os autores, os experimentos demonstraram que em amostras cujas 

concentrações iniciais de nutrientes eram mais elevadas, as perdas foram maiores em 

termos absolutos, enquanto que nas amostras de concentrações menos elevadas as 

maiores perdas foram em termos percentuais.  

Os autores explicam que amostras com alta concentração de nutrientes podem 

sofrer grandes alterações de concentração devido a maior presença de microrganismos 

reponsáveis pelo processo de nitrificação, porém as perdas na concentração devem ser 

relativamente pequenas uma vez que a concentração inicial é bastante elevada. Por 

outro lado, amostras com taxas de nutrientes mais reduzidas são geralmente pobres em 

microrganismos e, portanto, mais susceptíveis às perdas por processos físicos como a 

adsorção. Nesse caso, a amostra é submetida a adsorção de acordo com a área do 

recipiente onde ela está contida, o que pode resultar em perdas insignificantes para 

amostras concentradas ou relevantes para amostras mais diluídas.    

Com relação ao nitrogênio na sua forma oxidada, ou seja, nitrato e nitrito, 

Kotlash e Chessman (1998) indicaram que as alterações na concentração desse 

parâmetro foram poucas, assim como Taylor et al. (2005), que também apontaram que a 



 

  34 

 

proporção de nitrogênio na forma de partículas foram maiores nos eventos de cheia 

comparados ao eventos de base. 

Por outro lado, o fósforo pode apresentar variações desde os efeitos da adsorção 

ocorridos no recipiente de armazenamento até as considerações das características da 

amostra que levam a adaptações de reagentes analíticos bem como das suas 

concentrações e, portanto, é recomendável a realização de testes capazes de considerar 

as características particulares da amostras a fim de obter uma melhor estabilidade do 

fósforo no armazenamento (Jarvie et al., 2002). 

Assim sendo, este trabalho foi realizado com o intuito conhecer o 

comportamento dos parâmetros durante o processo de decaimento e verificar possíveis 

influênicas na concentração dos mesmos em amostras de eventos de base e eventos de 

cheia, além de obter novos ajustes de curvas de decaimento para a aproximação dos 

resultados obtidos em análises de amostras coletadas por amostradores automáticos 

durante eventos de cheia.  Para isso foram realizados experimentos em laboratório como 

simulação ao decaimento dos parâmetros a que as amostras sem preservação estariam 

submetidas nos recipientes do amostrador automático em campo.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Área de estudo 

A área de estudo é constituída por uma bacia que abrange uma parte do trecho 

urbano do rio das Antas, desde a nascente do rio até o ponto de monitoramento, na 

cidade de Anápolis, estado de Goiás. Este trecho possui uma área de 12,48 km
2 

e o 

comprimento do rio é de 5,423 km. 

A nascente do rio das Antas localiza-se próximo ao trevo do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA) (16° 23’ 33.99” S, 48° 57’ 51.36” O), à uma 

altitude de 1.092 metros. A estação de monitoramento foi construída próximo ao bairro 

Jardim Nações Unidas (16° 20’ 43.80”S, 48° 58’ 06.83” O), a uma altitude de 1.005 

metros. 

O trecho em estudo do Rio das Antas encontra-se em uma área onde 83,98% do 

uso do solo correspondem à urbanização, enquanto 14,27% ainda são constituídos por 

vegetação natural, com espécies remanescentes de árvores próprias do cerrado e 1,75% 

é ocupado por pastagem. A estimativa populacional de Anápolis em 2017 foi de 

375.142 habitantes, IBGE (2017). 
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O clima predominante em quase todo o estado de Goiás, conforme a 

classificação de Köppen-Geiger é o Aw, caracterizado por clima tropical com estação 

seca no inverno. No entanto, a região entre os municípios de Goiânia e Anápolis 

apresentaram o clima de Cwb, o qual é descrito como temperado úmido com inverno 

seco e verão temperado. A temperatura para essa região é mais amena do que para as 

demais regiões do estado, apresentando valores médios de 22ºC e 24ºC, e a precipitação 

média anual é entre 1000 mm e 1200 mm, sendo que o ano hidrológico tem início em 

outubro e término em setembro caracterizando as duas bem definidas estações chuvosa 

e seca. 

Para simular o comportamento dos parâmetros de qualidade analisados nessa 

pesquisa, foram realizados seis ensaios a fim de identificar o decaimento dos parâmetros 

ao longo de um período de dez dias por ensaio, assim como disposto em Silva e 

Formiga (2017). Os autores descrevem que a amostragem levou em conta a lavagem dos 

recipientes com solução de ácido clorídrico a quente (o que reduz o efeito da adsorção), 

sendo que as amostras não receberam nenhum tipo de conservante e foram submetidas 

às condições ambientais, como temperatura (em torno de 20°C) e luminosidade, 

semelhantes às encontradas no amostrador automático da estação de monitoramento.  

Todas as análises deste experimento foram realizadas segundo os métodos 

preconizados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012), Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros de qualidade da água analisados e respectivos métodos analíticos. 

Parâmetro Unidade Método Descrição  

Nitrato mg l
-1 4500-NO3

-
 B Método Ultravioleta de Espectrofotometria 

Nitrito mg l
-1 4500-NO2

-
 B Método Colorimétrico 

Fósforo Total (PT) mg l
-1 4500-P E Método do Ácido Ascórbico 

Ortofosfato mg l
-1 4500-P E Método do Ácido Ascórbico 

pH - 4500-H
+ 

B Método eletrométrico 

Temperatura °C 2550 B Métodos de Laboratório e de Campo 

Condutividade elétrica (CE) µS cm
-1 2510 B Método Potenciométrico 

 

Dessa forma, as coletas foram realizadas manualmente ao longo do período 

chuvoso durante as visitas de rotina ao local do monitoramento, sendo que quatro das 

seis coletas representam eventos de base, ou seja, no período chuvoso, porém, enquanto 

não ocorria um evento de cheia e as demais foram realizadas durante eventos de cheia 

propriamente ditos. 
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O ajuste de curvas, a obtenção das equações de decaimento e o cálculo do erro 

absoluto para os valores observados e calculados foram realizados em planilhas 

eletrônicas. Os valores de R
2 

foram utilizados para comparação dos ajustes obtidos para 

amostras de eventos de base e de cheia. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma geral, as análises de decaimento demonstraram potencial para estimar 

a concentração dos parâmetros analisados nas amostras coletadas por amostrador 

automático que não receberam nenhum tipo de técnica de preservação. 

O maior valor de R
2 

obtido foi de 0,9840 para fósforo total na segunda 

campanha de outubro de 2017, e o menor valor de R
2 

obtido foi de 0,3398 para pH na 

campanha de dezembro de 2017. As campanhas e os respectivos resultados obtidos para 

cada ensaio de decaimento podem ser observados na Tabela 2. 

3.1. Nitrato: 

O nitrato apresentou os maiores valores de R
2 

para os ensaios realizados com as 

amostras coletadas em maio de 2017 (R
2 

= 0,9107), figura 1A, e em fevereiro de 2018 

(R
2 

= 0,9309), figura 1F. O menor valor de R
2 

foi obtido em dezembro de 2017 (R
2 

= 

0,5271), figura 1D, seguido do valor obtido em janeiro de 2018 (R
2 

= 0,6742), figura 

1E. 

Nos ensaios de maio de 2017 e de fevereiro de 2018, ambos coletados no início 

e no final de um evento de cheia, respectivamente, a concentração do nitrato 

demonstrou um decaimento mais acentuado nos primeiros cinco dias, tendendo à 

estabilização nos dias seguintes.  

Nos ensaios das campanhas de outubro de 2017 não houve mudança na 

concentração do nitrato, figura 1B e 1C, o que pode estar relacionado aos dias de seca 

que antecederam a coleta. Na campanha 2, o período de seca antecedente foi de 12 dias 

e na campanha 3 de 20 dias, o que contribui para a baixa concentração do nitrato no ato 

da coleta, já que as águas pluviais caracterizam uma fonte de poluição difusa. 
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Tabela 2. Campanhas realizadas para experimentos de decaimento e respectivos 

resultados dos ajustes das curvas de decaimento. 

 Campanhas Mês Ano Período Parâmetro R
2 Equação 

 Erro 

abs. 

(méd.) 

 Erro 

abs. 

(máx.) 

1 Mai 2017 
Evento 

de cheia 

Nitrato 0,9107 y = -0.251ln(x) + 1.8307 0,10 0,17 

Nitrito - - - - 

Ortofosfato 0,8214 y = 0.0974x
-0.311 0,01 0,01 

PT 0,6041 y = 0.8951x
-0.105 0,03 0,06 

pH - - - - 

CE - - - - 

2 Out 2017 
Evento 

de base 

Nitrato - - - - 

Nitrito 0,9221 y = -0.002ln(x) + 0.0438 0,0006 0,0019 

Ortofosfato 0,6959 y = -0.007ln(x) + 0.0905 0,01 0,03 

PT 0,9056 y = -0.018ln(x) + 0.1909 0,01 0,01 

pH 0,6777 y = -0.144ln(x) + 7.2434 0,11 0,26 

CE - - 0,02 - 

3 Out 2017 
Evento 

de base 

Nitrato - - - - 

Nitrito - - - - 

Ortofosfato 0,9467 y = -0.008ln(x) + 0.059 0,00 0,01 

PT 0,984 y = -0.014ln(x) + 0.1219 0,00 0,01 

pH 0,6796 y = -0.099ln(x) + 7.505 0,08 0,16 

CE - - 0,09 - 

4 Dez 2017 
Evento 

de base 

Nitrato 0,5271 y = -0.038ln(x) + 0.5774 0,05 0,09 

Nitrito 0,8979 y = -6E-04ln(x) + 0.0244 0,0002 0,0007 

Ortofosfato 0,9518 y = -0.007ln(x) + 0.0609 0,00 0,00 

PT 0,7651 y = -0.015ln(x) + 0.1317 0,07 0,11 

pH 0,3398 y = -0.016ln(x) + 7.2209 0,03 0,06 

CE - - 0,05 - 

5 Jan 2018 
Evento 

de base 

Nitrato 0,6742 y = 0.507x
-0.131 0,03 0,05 

Nitrito 0,7373 y = -6E-04ln(x) + 0.0127 0,0004 0,0008 

Ortofosfato 0,9017 y = -0.008ln(x) + 0.0695 0,00 0,01 

PT 0,8335 y = -0.007ln(x) + 0.0926 0,00 0,01 

pH - - - - 

CE - - 0,03 - 

6 Fev 2018 
Evento 

de cheia 

Nitrato 0,9309 y = -0.057ln(x) + 1.0018 0,02 0,04 

Nitrito 0,6676 y = -7E-04ln(x) + 0.0141 0,0005 0,0009 

Ortofosfato 0,9091 y = -0.009ln(x) + 0.0946 0,00 0,01 

PT 0,9228 y = -0.198ln(x) + 1.1167 0,05 0,12 

pH 0,8279 y = -0.098ln(x) + 7.3011 0,05 0,09 

CE - - 0,01 - 
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Já nas campanhas de dezembro e janeiro, havia chovido há 12 horas, e foi 

possível notar a ocorrência de decaimento do nitrato, entretanto com valores de R
2 

inferiores aos observados nos eventos de maio e fevereiro. Todavia, as perdas em 

termos absolutos foram maiores nas amostras de eventos de cheia, comparadas a 

dezembro e janeiro. O maior erro máximo do ajuste das curvas de decaimento calculado 

para o nitrato foi de 0,17 para o evento de maio de 2017 e o maior erro médio foi de 

0,10 para o mesmo evento.  

3.2. Nitrito: 

Por ser uma forma de nitrogênio muito instável em meio aquoso, o 

comportamento do nitrito se torna de difícil previsão. 

Dos experimentos realizados com amostras de eventos de cheia, o nitrito 

apresentou decaimento em apenas um desses eventos (fevereiro de 2018, R
2 

= 0,6676), 

figura 1L, e nos eventos de base de outubro de 2017 (campanha 2, R
2 

= 0,9221), figura 

1H, dezembro de 2017 (R
2 

= 0,8979), figura 1J, e janeiro de 2018 (R
2 

= 0,7373), figura 

1K. Nos demais eventos, foi observado um aumento na concentração do nitrito ao longo 

dos dias analisados, figura 1G e 1I. Esse aumento pode estar relacionado com uma taxa 

de nitrificação mais lenta caracterizada pela presença de concentrações de nitrogênio 

amoniacal mais elevada.  

Kotlash e Chessman (1998) relatam ter observado um aumento na concentração 

de nitrogênio oxidado em associação à queda do nitrogênio amoniacal. 

Portanto, nos ensaios em que ocorreu o decaimento do nitrito, a perda da 

concentração ocorreu de forma lenta e foi pequena em termos absolutos. O erro  

máximo absoluto calculado para o nitrito foi de 0,0019 para outubro de 2017 (campanha 

2). 

 

3.3. Ortofosfato:  

 

O ortofosfato, em geral, apresentou um comportamento semelhante ao do 

nitrato, onde o decaimento foi mais acentuado nos primeiros dias, estabilizando-se nos 

dias seguintes.  

No entanto, os resultados de R
2
 para o ortofosfato variaram mais do que para o 

nitrato, ou seja, os resultados se mostraram altos e baixos para ambos os tipos de 

eventos analisados. 
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No evento de cheia de fevereiro de 2018 foi obtido um valor alto (R
2  

= 0,9091), 

figura 2F, enquanto que no de maio de 2017 o valor um pouco mais baixo (R
2 

= 

0,8214), figura 2A. Nos eventos de base foram obtidos maiores valores como na 

campanha 3 de outubro de 2017 (R
2 

= 0,9467), figura 2C, em dezembro de 2017 (R
2 

= 

0,9518), figura 2D e em janeiro de 2018 (R
2 

= 0,9017), figura 2E, com exceção da 

campanha 2 de outubro quando foi obtido o menor valor (R
2 

= 0,6959), figura 2B. Para 

esse mesmo evento, o maior erro máximo calculado para o ortofosfato foi de 0,03 e o 

maior erro médio foi de 0,01 para o mesmo evento e para maio. 

 

3.4. Fósforo Total: 

 

Assim como o ortofosfato, o comportamento do fósforo total também variou 

para ambos os eventos. Os valores de R
2 

foram altos, em sua maioria, sendo os menores 

o de maio de 2017 (R
2 

= 0,6041), figura 2G, o de dezembro de 2017 (R
2 

= 0,7651), 

figura 2J, e o de janeiro de 2018 (R
2 

= 0,8335), figura 2K. Os demais R
2 

foram 

superiores a 0,9, figura 2H, 2I e 2L. 

Amostras com menores concentrações de fósforo total tiveram um decaimento 

mais lento como no caso dos eventos de base, enquanto que as amostras com maiores 

concentrações, como as amostras dos eventos de cheia, tiveram um decaimento mais 

acentuado nos primeiros dias, especialmente no evento de cheia de fevereiro de 2018. A 

concentração de fósforo total teve maiores perdas iniciais, o que contribuiu para o maior 

erro absoluto calculado de 0,12. O maior erro médio calculado foi de 0,07 para o evento 

de dezembro. 

Os resultados obtidos para fósforo total e ortofosfato nos ensaios realizados por 

Kotlash e Chessman (1998) foram bastante variáveis, de modo que em amostras mais 

poluídas a perda desses parâmetros foi de 1 – 3% após seis dias e, em amostras menos 

poluídas as perdas foram de 67% do fósforo total após dois dias e 47% do ortofosfato 

no mesmo intervalo, em amostras que não receberam nenhum tipo de preservação. 

 

3.5. pH: 

 

Além dos nutrientes, foi verificado o comportamento dos parâmetros pH e 

condutividade ao longo dos dias do experimento. O pH é um parâmetro bastante 

sensível, cujo ensaio é recomendado a se realizar in locu (CETESB, 2011). 
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O experimento demonstrou que o pH apresentou variações notáveis e foi o 

parâmetro que apresentou maiores erros absolutos calculados. O maior foi de 0,26 para 

o evento de outubro de 2017 (campanha 2). 

A variação do pH pode estar relacionada às reações a que a amostra pode passar 

ao longo dos dias do experimento, como a nitrificação, que além de consumir o 

oxigênio, também libera H
+ 

no meio
 
e, consequentemente, provoca uma diminuição do 

pH.   

Os valores de R
2 

 mais significativos obtidos para o ensaio do decaimento do pH 

foram o de fevereiro de 2018 (R
2 

= 0,8279), figura 3F, o de outubro de 2017 (campanha 

3, R
2 

= 0,6796), figura 3C e o de outubro de 2017 (campanha 2, R
2 

= 0,6777), figura 3B. 

 

3.6. Condutividade: 

 

De acordo com Cetesb (2011), a amostra de água precisa receber refrigeração 

entre 2° e 4° C e tem um prazo de 28 dias para a análise da condutividade elétrica.  

Em nenhum dos ensaios de decaimento a condutividade apresentou uma curva 

de decaimento, pelo contrário, em dois dos ensaios (outubro de 2017 – campanha 3, 

figura 3G, e dezembro de 2017, figura 3H) a condutividade apresentou um crescimento 

linear e em outros dois (janeiro e fevereiro de 2018) apresentou crescimento não linear, 

figura 3I e J, indicando formas distinas do aumento da sua concentração ao longo dos 

dias. No ensaio de outubro de 2017 (campanha 2), a variação da concentração assumiu 

uma forma polinomial, crescendo nos primeiros dias e decrescendo ao final do ensaio, 

figura 3F. 

No entanto, mesmo com as variações deste parâmetro, as concentrações medidas 

durante os ensaios se mantiveram próximos do valor obtido para o dia da coleta, 

indicando que os erros não foram tão grosseiros. O erro médio absoluto foi calculado 

para cada ensaio a partir da média dos valores observados ao longo do experimento, 

sendo que o maior erro médio absoluto foi de 0,09 para um evento de base e de 0,01 

para um evento de cheia.  
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Figura 1. Ajustes das curvas de decaimento para nitrato e nitrito da campanha 1 a 

campanha 6, respectivamente. 
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Figura 2. Ajustes das curvas de decaimento para ortofosfato e fósforo total da 

campanha 1 a campanha 6, respectivamente. 
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Figura 3. Ajustes das curvas de decaimento para pH da campanha 1 a campanha 6 e 

para condutividade da campanha 2 a 6, respectivamente. 
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4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os ensaios de decaimento permitiram conhecer o comportamento 

dos parâmetros e a utilização de técnicas na redução dos erros causados pelas perdas 

relacionadas a não preservação das amostras. Houve similaridade no decaimento dos 

parâmetros, com exceção da condutividade elétrica, que não apresentou uma curva de 

decaimento no final de cada ensaio. 

Amostras de eventos de base podem afetar ensaios de decaimento para 

parâmetros como o nitrato e o nitrito, pois esses apresentam decaimento mais 

significativo em amostras com maiores concentrações, como ocorreu com as amostras 

de eventos de cheia.  

O evento de fevereiro de 2018 foi o que obteve os melhores ajustes, de modo 

geral, e pode ser utilizado para aproximação dos resultados das análises com o uso do 

amostrador automático. Entretanto, as amostras de eventos de base também 

apresentaram erros médios absolutos baixos, podendo ser utilizadas para aproximação 

de resultados, principalmente na impossibilidade da realização de coletas em eventos de 

cheia para ensaios de decaimento. 
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RESUMO: 

 

Este estudo visa avaliar a dinâmica dos poluentes presentes no escoamento superficial 

de eventos chuvosos em contato com um rio urbano e a ocorrência do first flush.  Para 

isso, foram analisadas as correlações entre os parâmetros de qualidade e as variáveis 

hidrológicas dos eventos, bem como foram calculadas as cargas de poluentes geradas, as 

Concentrações Médias no Evento (CMEs) e a influência do Período Seco Antecedente 

(PSA). Foram analisados os parâmetros NO2
-
, NO3

-
, PO4

3-
, PT, ST, SST, SDT, turbidez, 

CE e pH. Os resultados mostraram que houve correlações fortes e moderadas entre a 

CE, bem como entre SST e turbidez e os demais parâmetros.  A CME do PT, NO2
-
 e 

NO3
-
 demonstraram maior correlação com o PSA. O first flush esteve presente em todos 

os eventos, porém com variações entre os parâmetros. No entanto, percebe-se que a 

remoção de partículas no início do evento (FF20 e FF30) ocorreu de forma semelhante 

entre os sólidos, o NO2
-
, o NO3

-
, o PT, a CE e a turbidez, indicando que os principais 

fatores influentes do first flush são a urbanização, a vazão máxima e o PSA. Dessa 

forma, observa-se que a bacia estudada apresenta potencial para uso do first flush como 

ferramenta de gestão da poluição e que as relações obtidas entre os parâmetros citados 

colaboram para futuros monitoramentos onde deseja-se o fazer de maneira automática, 

ou seja, quantificar indiretamente a poluição causada pelos nutrientes analisados a partir 

de sondas como o condutivímetro e o turbidímetro. 

 

Palavras-chave: first flush, nutrientes, sedimento suspenso, rio urbano. 

 

 

Analysis of the dynamics of pollutants during rainy events in an urban 

river 
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ABSTRACT: 

 

This study aims to evaluate the dynamics of the pollutants present in surface runoff 

from storms in contact with an urban river and the occurrence of the first flush. 

Correlations between the quality parameters and the hydrological variables of the events 

were analyzed, as well as the pollutant loads generated, the event mean concentration 

(CMEs) and the influence of the previous dry period. The parameters NO2
-
, NO3

-
, PO4

3-
, 

TP, TS, TSS, TDS, turbidity, EC, and pH were analyzed. The results showed that there 

were strong and moderate correlations between EC, as well as between TSS and 

turbidity and the other parameters. The CME of the TP, NO2
-
, and NO3

-
 showed a 

greater relationship with the previous dry period. The first flush was present in all 

events, however with variations between the parameters, however, it is noticed that the 

particle removal at the beginning of the event (FF20 and FF30) occurred similarly 

between solids, NO2
-
, NO3

-
, TP, EC, and turbidity, with the main factors influencing the 

first flush being the urbanization, the maximum flow and the previous dry period. Thus, 

it is observed that the basin studied has potential for use of the first flush as a pollution 

management tool and that the relationships obtained between the mentioned parameters 

collaborate for future monitoring where it is desired to do it automatically, that is, to 

quantify indirectly the pollution caused by nutrients analyzed from probes such as the 

conductivity meter and the turbidimeter. 

 

Key words: first flush, nutrients, suspended sediment, urban river. 

 

 

1. Introdução 

A ocupação urbana acelerada e sem o planejamento adequado tem gerado 

impactos negativos na qualidade dos corpos d’água urbanos, onde o lançamento de 

poluentes pode ocorrer tanto a partir de fontes pontuais quanto difusas (TUCCI, 2008). 

Sobretudo, a ocupação da bacia não considera o cumprimento de manutenções 

no sistema de drenagem e no controle do escoamento urbano (RIGHETTO; GOMES; 

FREITAS, 2017). A falta desse controle no sistema de drenagem leva a consequências 

que são evidenciadas principalmente durante os eventos chuvosos, quando há a 

ocorrência de cheias, que são influenciadas pela baixa capacidade de infiltração da água 
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no solo, e ocorre uma diminuição considerável na qualidade da água pluvial 

(RIGHETTO; MOREIRA; SALLES, 2009). 

As águas pluviais são caracterizadas como fonte de poluição difusa, o que torna 

mais difícil o seu planejamento e controle. Durante o período de estiagem, os poluentes 

se depositam sobre a superfície da bacia e, posteriormente, são transportados pelos 

escoamentos superficiais gerados pelas tempestades para os corpos d’água (MURPHY; 

COCHRANE; O’SULLIVAN, 2015). 

Assim, o despejo de águas pluviais sem tratamento em corpos d’água receptores 

tem sido tema de pesquisa tanto no que diz respeito ao conhecimento dos constituintes 

presentes no escoamento e suas interações, quanto à implantação e melhoria de sistemas 

de coleta, tratamento e reuso das águas pluviais como recurso hídrico (PRODANOFF, 

2005; MIGUNTANNA et al., 2013; HUR et al. 2018). 

Geralmente, a maior concentração de poluentes é transportada logo no início do 

escoamento superficial (DELETIC, 1998; BERTRAND-KRAJEWSKI; CHEBBO; 

SAGET, 1998; LEE e BANG, 2000; HATWAY e HUNT, 2011). No entanto, pode 

haver variação da concentração conforme a intensidade da precipitação, as 

características do poluente, além do tipo e do estado da superfície do solo (PORTO, 

1995; GUPTA e SAUL, 1996; PRODANOFF, 2005). 

Para avaliar como ocorre essa remoção de poluentes da superfície da bacia, 

alguns autores utilizam a classificação do first flush ou remoção da carga inicial para 

quantificar a carga de poluentes transportada no início do evento, como é descrito a 

seguir.  

Uma das classificações propostas infere que quando mais de 20% da massa de 

poluente é transportada pelos primeiros 20% de volume escoado há a ocorrência de first 

flush (DELETIC, 1998). Outra classificação é feita quando mais de 30% da massa de 

poluente é transportada nos primeiros 30% de volume escoado (LI et al., 2007). Ou 

ainda, o fenômeno pode estar presente quando 80% da massa de poluentes é 

transportada nos primeiros 30% de volume escoado (BERTRAND-KRAJEWSKI; 

CHEBBO; SAGET, 1998). 

Outra forma de classificação do fenômeno first flush é a partir das curvas M(V), 

ou seja, massa x volume, onde é verificado se a curva da massa acumulada está 
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posicionada acima (quando há first flush) ou abaixo (quando não há first flush) da 

bissetriz (LEE e BANG, 2000). Esses tipos de análises são importantes para o uso ou 

implantação de bacias de detenção no sistema de drenagem urbana, pois permitem um 

melhor planejamento de remoção dos poluentes. 

Nesse contexto, estudos como o de Miguntanna et al. (2013) tem sido relevantes 

com relação à melhoria nos sistema de drenagem urbana e de gerenciamento de recursos 

hídricos, de modo a gerar conhecimento sobre a caracterização de poluentes nos 

processos de lavagem de superfícies impermeabilizadas como auxílio no tratamento de 

águas pluviais. De acordo com os autores, o nitrogênio presente nas águas pluviais é 

encontrado na forma dissolvida e orgânica, enquanto o fósforo predomina na forma 

particulada, fatores importantes para projetos de remoção desses poluentes. 

Alias et al. (2014) analisaram as características da precipitação e o modo como 

as mesmas podem influenciar o processo de lavagem em comparação ao período seco 

anterior. De modo geral, seus resultados demonstram que as maiores influências com 

relação à precipitação total, intensidade da precipitação no início do evento, intensidade 

nas faixas intermediárias e finais do evento e período seco anterior ocorrem na faixa de 

10% a 30% do escoamento, onde a magnitude do first flush tende a ser maior.  

Soller et al. (2005) investigaram como a ocorrência e a magnitude dos primeiros 

eventos de descarga em águas pluviais podem influenciar o gerenciamento efetivo da 

poluição de escoamento urbano. Um dos objetivos da pesquisa foi determinar se as 

concentrações de constituintes específicos no escoamento de águas pluviais são 

elevadas durante a primeira tempestade substancial da estação chuvosa, e os resultados 

obtidos indicaram que houve um primeiro efeito de descarga em relação aos metais 

dissolvidos. Ainda segundo os autores, esse tipo de informação pode otimizar as 

estratégias envolvidas na minimização de poluentes das tempestades que são precedidas 

por um longo período seco. 

A variação da concentração dos poluentes associada à variação temporal dos 

escoamentos durante eventos de precipitação foi analisada por Righetto et al. (2017), 

para a verificação da ocorrência do fenômeno first flush. Os autores realizaram o 

monitoramento dos eventos durante o período chuvoso, com curtos intervalos de dias de 

estiagem entre cada evento, e observaram a ocorrência de first flush em mais de 50% do 

total de eventos monitorados, o que significa que o first flush pode ser aplicado à bacia 
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estudada como estratégia no manejo das águas pluviais. Os autores também utilizaram a 

Concentração Média de Evento (CME) para analisar as correlações entre a carga total 

do evento e os dias antecedentes de estiagem. 

A CME é utilizada para dimensionar a magnitude do evento, pois é calculada a 

partir do produto entre a carga total de poluentes, variável no tempo, e da vazão, 

variável no tempo, dividido pela vazão total, que permite resumir a dimensão do evento 

ou a quantidade de massa transportada em um único valor (LEE e BANG, 2000). 

Autores como Gupta e Saul (1996), Brezonik e Stadelmann (2002), Miguntanna et al. 

(2013) e Hur et al. (2018), utilizaram a CME para analisar possíveis correlações entre 

variáveis de escoamento e de tempestade. 

Com o intuito de contribuir com o levantamento de informações que estimulem 

melhorias nos projetos do sistema de drenagem urbana, esse estudo visa analisar a 

dinâmica dos parâmetros de qualidade das águas pluviais durante eventos chuvosos.  

Para isso, foi realizado um monitoramento hidrológico em uma bacia urbana, 

onde os eventos chuvosos foram classificados quanto à ocorrência do fenômeno first 

flush, o cálculo da carga total lançada no corpo d’água após um evento chuvoso (CME) 

foi utilizado na correlação entre as variáveis hidrológicas e o Período Seco Antecedente 

(PSA) e, ainda, foram feitas correlações entre os parâmetros de qualidade para cada 

evento.  

2. Materiais e métodos 

2.1 Área de estudo 

O Rio das Antas nasce na cidade de Anápolis, estado de Goiás, nas 

proximidades do trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) (16° 23’ 33,99” 

S, 48° 57’ 51,36” O), à 1.092 metros de altitude. 

Um área de 12,48 km
2 

desde a nascente até o local de monitoramento é a área 

delimitada para o estudo, onde o comprimento do rio chega a 5,423 km. 

Nas proximidades do bairro Jardim Nações Unidas (16° 20’ 43,80”S, 48° 58’ 

06,83” O) foi construída a estação de monitoramento, a uma altitude de 1.005 metros. 

A caracterização do uso do solo na área de estudo corresponde a 83,98% de 

urbanização, 14,27% de vegetação natural e 1,75% de pastagem (TERRACLASS, 
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2013). A estimativa populacional para a cidade de Anápolis foi de 375.142 habitantes 

em 2017 (IBGE, 2017). 

A região apresenta o clima Cwb, conforme a classificação de Köppen-Geiger, o 

qual é caracterizado como temperado úmido, ou seja, com inverno seco e verão 

temperado. As estações chuvosa e seca são bem definidas com o início do ano 

hidrológico em outubro e término em setembro. As temperaturas médias variam torno 

de 22ºC e 24ºC e a precipitação média anual fica entre 1.000 mm e 1.200 mm. 

2.2 Aquisição de dados 

Para o levantamento de informações dos eventos extremos, foram realizados 

monitoramentos pluviométricos, fluviométricos e de qualidade de água. 

2.2.1 Monitoramento pluviométrico 

Consiste no monitoramento pluviométrico o levantamento das informações dos 

volumes de chuva precipitados, bem como a intensidade da mesma. Para tanto, utilizou-

se da instalação de três pluviógrafos da Onset® tipo báscula na bacia em estudo, além 

do pluviógrafo já instalado na região pela Agência Nacional de Águas (ANA). Os 

pluviógrafos instalados são capazes de coletar tais informações operando da seguinte 

forma: o pluviógrafo contém dois recipientes que formam a báscula, quando a água da 

chuva é coletada na superfície do pluviógrafo, a mesma é direcionada por um funil para 

os recipientes que compõem a báscula e, ao atingir uma altura precipitada, no caso um 

volume de 0,2 mm, é feito o registro no seu datalogger que armazena os dados da 

precipitação e horários, os recipientes se esvaziam e o processo se repete até o final da 

chuva. Os dados são obtidos através da interface do software HOBO® de onde é 

possível armazená-los em planilhas no computador.  Já o pluviógrafo da ANA registra 

os volumes precipitados a cada 15 minutos e os dados são disponibilizados no site da 

mesma a partir da telemetria. 

A instalação dos pluviógrafos foi realizada conforme as disposições da ANA, 

optando por posicionamentos estratégicos e que garantissem sua segurança. A 

distribuição espacial dos pluviógrafos utilizados no presente estudo bem como a 

localização do ponto de monitoramento de qualidade de água podem ser observadas na 

figura 1, enquanto a localização geográfica dos pluviógrafos está descrito na Tabela 1.  
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Fig. 1. Localização dos pluviógrafos e do ponto de monitoramento na área de estudo. 

 

Tabela 1  

 Localização dos postos pluviométricos de instalados. 

Pluviógrafo Local de instalação Coordenadas 

1 Escola Municipal Professora Dinalva Lopes  16° 23’ 18,12” S  48° 57’ 34,25” O 

2 Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim  16° 20’ 44,61” S  48° 58’ 27,76” O 

3 Pluviógrafo de domínio da ANA  16° 19’ 59,16” S  48° 57’ 11,88” O 

4 Escola Municipal Cora Coralina  16° 23’ 06,41” S  48° 58’ 48,55” O  

2.2.2 Monitoramento fluviométrico 

Para o monitoramento do nível da água, foram utilizados linígrafos digitais da 

Onset®, os quais permitem a obtenção de dados de lâmina d’água. Por meio da pressão 

que a água exerce sobre o sensor é possível, posteriormente, a conversão do peso da 

coluna d’água em profundidade. 

Os linígrafos foram instalados na margem esquerda do rio das Antas, próximo à 

estação de monitoramento, sendo um ao ar livre (para medir a pressão exercida pela 

atmosfera) e outro submerso (para medir a pressão exercida pela água).  
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A partir dos dados obtidos pelos linígrafos é feita a compensação barométrica, o 

que permite conhecer a altura da lâmina d’água, e assim, as vazões são calculadas para 

cada evento utilizando-se da fórmula do vertedor (equação 1) devido à presença deste 

próximo ao ponto de monitoramento. 

                              (1) 

onde   é a vazão (m
3
/s),   é a largura (m),   é a altura da lâmina d’água (m). 

2.2.3 Monitoramento da qualidade da água em eventos de cheia 

O monitoramento da qualidade da água ocorreu entre outubro de 2017 e abril de 

2018, totalizando 17 eventos monitorados, onde foram analisados 10 parâmetros de 

qualidade conforme a metodologia preconizada no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, (APHA, 2012). A saber, os parâmetros de 

qualidade da água analisados no presente estudo estão listados na Tabela 2, bem como 

os métodos adotados para a realização das análises. 

Tabela 2 

 Métodos utilizados para análises dos parâmetros de qualidade da água. 

Parâmetro Unidade Método Descrição 

Nitrato mg l
-1 4500-NO3

-
 B Método Ultravioleta de Espectrofotometria 

Nitrito mg l
-1 4500-NO2

-
 B Método Colorimétrico 

Fósforo Total mg l
-1 4500-P E Método do Ácido Ascórbico 

Ortofosfato mg l
-1 4500-P E Método do Ácido Ascórbico 

pH - 4500-H
+ 

B Método eletrométrico 

Condutividade elétrica µS cm
-1 2510 B Método Potenciométrico 

Turbidez NTU 2130 B Método Nefelométrico 

Sólidos Totais mg l
-1 2540 B Método Gravimétrico 

Sólidos Suspensos Totais mg l
-1 2540 D Método Gravimétrico 

Sólidos Dissolvidos Totais mg l
-1 2540 C Método Gravimétrico 

2.2.3.1 Ponto de monitoramento 

A amostragem de água durante os eventos chuvosos foi realizada em apenas um 

ponto de monitoramento, localizado no exutório da área delimitada para o estudo, onde 

existe, a jusante, uma bacia de detenção. 
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No ponto de amostragem, construiu-se uma estação de monitoramento onde foi 

instalado um amostrador automático modelo ISCO 6712, figura 2, que realizou a coleta 

de amostras de água do rio durante os eventos de cheia. A programação do equipamento 

permitiu a detecção do aumento do nível da água pelo seu sensor de nível e a realização 

da respectiva coleta de amostras pôde ser realizada pelo seu coletor, o qual acondiciona 

as amostras nos recipientes internos do amostrador. O equipamento possui um total de 

24 garrafas de polietileno, onde é possível armazenar até 1 litro de amostra em cada.  

 

Fig. 2. Amostrador automático modelo ISCO 6712 utilizado no monitoramento. 

 

A estrutura para a instalação do amostrador automático foi construída para evitar 

possíveis danos ou perda do equipamento. Dentro da estação, o amostrador foi 

enterrado a aproximadamente 1 metro do nível do solo. A cavidade teve as laterais 

revestidas com alvenaria e para fechá-la usou-se uma tampa feita em concreto. Nessa 

cavidade, existe uma saída para os cabos das sondas utilizadas para medição da 

qualidade da água em tempo real, os cabos do sensor de nível e o tubo de sucção do 

amostrador.  Fora da estação, todos esses cabos foram direcionados ao corpo d’água 

através de um tubo de PVC de modo que oferecesse sua proteção. 

Cabe salientar que apesar do material da estrutura construída para a instalação 

do amostrador automático contribuir para o aumento de temperatura no ambiente, 

principalmente em dias mais quentes, o fato de as amostras permanecerem dentro do 

amostrador por alguns dias após a coleta, e este estar dentro do solo, a temperatura das 

amostras não ultrapassou os 23° C, o que pôde ser conferido através dos dados de 

temperatura registrados por um Hobo datalogger para temperatura da Onset. 
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Devido às condições de logística e, consequentemente, ao tempo necessário 

entre a coleta das amostras e o seu encaminhamento ao laboratório, não foi possível 

manter as amostras sob constante refrigeração em campo. Assim como não foi possível 

a preservação das amostras com uso de ácido, por exemplo, pois segundo CETESB 

(2011) a maioria dos parâmetros analisados nesse trabalho não demandam este tipo de 

procedimento. Sendo assim, para minimizar os efeitos do tempo prolongado das 

amostras em campo, da ausência de refrigeração e de preservação, foram realizadas, 

paralelamente, análises de decaimento dos parâmetros nitrito (NO2
-
), nitrato (NO3

-
), 

ortofosfato (PO4
3-

) e fósforo total (PT). 

Para isso, amostras de água do local de monitoramento no rio das Antas foram 

coletadas manualmente, no período chuvoso para realização do experimento de 

decaimento dos nutrientes (SILVA e FORMIGA, 2017). Os autores descrevem que as 

amostras não receberam nenhum tipo de conservante e foram submetidas às condições 

ambientais, como temperatura e luminosidade, semelhantes às da estação de 

monitoramento. As análises decorreram em dez dias, sendo realizadas no dia da coleta, 

no segundo, no quinto, no sétimo e no décimo dia, com repetições em triplicata, 

seguindo os métodos preconizados no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA; 2012). A partir desse experimento, as concentrações dos 

parâmetros analisados em laboratório puderam ser aproximadas, através das equações 

de decaimento, ao valor das concentrações referentes ao dia da coleta realizada pelo 

amostrador automático.  

2.3 Análise dos dados  

O monitoramento ocorreu entre outubro de 2017 e abril de 2018, onde foram 

monitorados um total de 17 eventos, dos quais 15 foram selecionados para análise dos 

dados, tabela 3. Os outros três eventos não foram analisados porque não foram obtidas 

amostras de todo o evento devido o limite de garrafas do amostrador automático, seja 

porque se tratou de um evento de maior duração ou um evento que sucedeu um evento 

anterior, não tendo garrafas suficientes para a amostragem completa do evento seguinte. 

Foram coletadas um total de 273 amostras, referente aos 15 eventos analisados.  

Todos os eventos foram analisados quanto à correlação linear, CME, PSA e first 

flush. A descrição das análises empregadas nos eventos é feita a seguir. 
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Tabela 3 

Eventos analisados. 

Evento Data do evento 
Qmáx 

(m
3
/s) 

Qméd 

(m
3
/s) 

Qmín 

(m
3
/s) 

Amostras 

coletadas 

Ev1 29/10/2017 18,8 5,2 0,5 24 

Ev2 01/11/2017 17,9 4,0 0,9 19 

Ev3 09/12/2017 10,9 6,8 2,7 10 

Ev4 12/12/2017 2,9 2,3 1,4 23 

Ev5 13/12/2017 8,6 4,4 1,3 24 

Ev6 21/12/2017 15,3 4,9 0,8 24 

Ev7 30/12/2017 9,4 4,5 1,0 24 

Ev8 24/01/2018 39,6 17,4 1,4 24 

Ev9 19/02/2018 23,3 11,4 0,7 20 

Ev10 21/02/2018 9,6 3,2 0,2 18 

Ev11 17/03/2018 29,4 13,4 1,1 14 

Ev12 20/03/2018 4,5 2,4 1,3 10 

Ev13 02/04/2018 17,5 8,0 0,5 15 

Ev14 04/04/2018 2,1 1,7 1,9 12 

Ev15 05/04/2018 2,0 1,2 0,7 12 

2.3.1 CME e First Flush 

Foram calculadas as CMEs de cada evento para realização de análises de 

correlação com o respectivo PSA. 

A CME de cada evento foi calculada para cada evento, onde o produto entre a 

carga total de poluentes e a vazão total variando no tempo é dividida pela vazão total de 

escoamento variando no tempo, como mostra a equação 2, (LEE e BANG, 2000). 

                                    (2) 

onde, Q(t) é a vazão variável no tempo, C(t) é a concentração do poluente variável 

no tempo e a CME é o valor da concentração média de poluentes no evento. 

Todos os eventos foram coletados em intervalos de tempo iguais de 10 minutos 

e, portanto, todos eles foram analisados quanto a ocorrência do fenômeno first flush 

através da contrução das curvas acumulativas adimensionais M(V), conforme as 

metodologias propostas por: Lee e Bang (2000), Deletic (1998) e Li et al. (2007). 

Para Lee e Bang (2000), o first flush ocorre quando a carga de poluentes e o 

volume de escoamento acumulados no evento é superior a 1 (equações 3 e 4), e assim, a 

curva plotada se posiciona acima da bissetriz.  
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                                                   (3) 

   
                                                                 (4) 

Pela classificação de Deletic (1998) e Li et al. (2007), respectivamente, o first 

flush ocorre quando o percentual de remoção de massa de poluentes é superior a 20% 

nos primeiros 20% de volume escoado e a 30%  nos primeiros 30% de volume escoado 

(FF20 e FF30).  

Além das curvas M(V), o first flush foi avaliado em todos os eventos a partir da 

sobreposição do polutograma pelo hidrograma, que indica a ocorrência do fenômeno 

quando o pico da concentração de poluentes antecede o pico da vazão (CHUI, 1997; 

LEE e BANG; 2000; HATHAWAY e HUNT, 2011).  

Os métodos para análise de first flush anteriomente citados são denominados 

nessa pesquisa como método 1: Lee e Bang (2000), método 2: Deletic (1998) , método 

3: Li et al. (2007), e método 4: Chui (1997); Lee e Bang (2000); Hathaway e Hunt 

(2011), respectivamente. 

2.3.2 Correlações lineares de Pearson 

As correlações lineares foram realizadas no software R para todos os eventos a 

partir dos dados hidrológicos obtidos com o monitoramento: Precipitação total (Pt) 

(mm), Intensidade máxima (Imáx) (mm h
-1

), Intensidade média (Iméd) (mm h
-1

), Volume 

escoado (Ve) (m
3
), Vazão máxima (Qmáx) (m

3
 s

-1
), cargas totais, em kg, de nitrito (NO2

-

t), nitrato (NO3
-
t), ortofosfato (PO4

3-
t), Fósforo Total (PTt), em ton, Sólidos Totais, (STt), 

Sólidos Suspensos Totais (SSTt), Sólidos Dissolvidos Totais (SDTt) e concentrações 

máximas em mg l
-1

 de nitrito (NO2
-
máx), nitrato (NO3

-
máx), ortofosfato (PO4

3-
máx), 

Fósforo Total (PTmáx), Sólidos Totais (Stmáx), Sólidos Suspensos Totais (SSTmáx), 

Sólidos Dissolvidos (SDTmáx), Turbidez (UNT) (Turbmáx), Condutividade Elétrica 

(CEmáx) (µS/cm)  e pH (pHmáx). 

Para uma análise mais discretizada do evento, foram feitas correlações lineares 

entre os parâmetros de qualidade para cada evento, a fim de verificar possíveis 

interações no transporte de materiais suspensos e dissolvidos. 
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3. Resultados e discussão 

O levantamento dos dados do monitoramento realizado nesse estudo permitiu  a 

caracterização dos eventos chuvosos ocorridos na bacia no período de outubro de 2017 

a abril de 2018. 

3.1 Caracterização dos eventos 

Os eventos analisados ocorreram, em sua maioria, em dezembro de 2017, com 

cinco eventos monitorados, seguidos de abril de 2018, com três, março e fevereiro de 

2018 com dois, e janeiro de 2018, outubro e novembro de 2017 com um, cada. Os dados 

da caracterização dos eventos podem ser observados na tabela 4. 

 

Tabela 4 

 Características dos eventos monitorados. 

Parâmetro Unidade Máx. Méd. Mín. Desvio padrão 

Duração (min) 382 141,6 57 168,61 

Pt  (mm) 29,0 9,5 1,1 14,3 

Imáx  (mm h
-1

) 31,2 12,5 1,2 7,8 

Iméd  (mm h
-1

) 15,7 4,5 0,8 30,9 

Ve  (m
3
)  244552,3 64732,4 8090,4 123462,4 

Qmáx  (m
3
 s

-1
) 39,6 13,8 2,0 19,2 

NO2
-
t  (kg) 6,122 1,257 0,056 3,18 

NO3
-
t  (kg) 316,80 75,40 9,30 161,86 

PO4
3-

t  (kg) 18,90 4,45 0,60 9,65 

PTt  (kg) 221,70 63,14 6,60 111,51 

STt  (ton) 1019,10 133,97 3,10 552,70 

SSTt  (ton) 382,30 73,85 0,60 202,57 

SDTt  (ton) 636,80 59,95 1,30 351,20 

NO2
-
máx  (mg l

-1
) 0,11 0,04 0,01 0,05 

NO3
-
máx  (mg l

-1
) 2,00 1,41 0,80 0,60 

PO4
3-

máx  (mg l
-1

) 0,13 0,09 0,04 0,05 

PTmáx  (mg l
-1

) 3,51 1,33 0,53 1,54 

STmáx  (mg l
-1

) 37378,35 4999,72 307,50 20185,15 

SSTmáx  (mg l
-1

) 7759,00 2507,73 138,00 3900,24 

SDTmáx  (mg l
-1

) 32277,75 3053,20 203,25 17752,79 

Turbmáx  (NTU) 7384,00 1562,27 74,00 3863,15 

CEmáx  (µS cm
-1

) 983,30 268,88 96,50 470,20 

pHmáx  - 7,65 7,20 6,67 0,49 

Amostras  unid. 24 18,2 10 0,49 

A duração média dos eventos foi de 141,6 min, a maior duração foi de 382 min 

(Ev4) e a menor duração foi de 57 min (Ev11). 
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A precipitação total dos eventos observados apresentou uma média de 9,5 mm, 

onde a maior precipitação foi de 29 mm e ocorreu no Ev8 (em janeiro), e a menor 

precipitação foi de 1,1 mm para o Ev12 (em março). Apenas 13% dos eventos tiveram 

precipitação total acima de 20 mm. Cerca de 27% dos eventos estavam na faixa de 10 

mm a 20 mm, e os demais estavam abaixo dessa faixa. 

Os valores de Ve e Qmáx apresentaram máximos e mínimos para os eventos Ev8 

(244552,3 m
3
 e 39,6 m

3
 s

-1
) e Ev15  (8090,4 m

3
 e 2,0 m

3
 s

-1
), respectivamente. 

Embora o Ev15 não seja o evento que apresentou a menor precipitação total e 

intensidade, ele mostrou os menores valores de volume escoado e vazão máxima, isso 

porque boa parte da precipitação ocorreu em locais mais distantes do local de 

monitoramento. 

A variação das cargas totais de nitrito (6,122 – 0,056 kg), nitrato (316,8 – 9,3 

kg), ortofostafo (18,9 kg – 0,6 kg) e PT (221,7 – 6,6 kg) ocorreram no Ev8 (máximas) e 

no Ev15 (mínimas), com exceção do nitrito que apresentou a carga mínima no Ev12. 

Quanto aos sólidos, a variação das cargas totais de ST, SST e SDT as cargas 

totais máximas ocorreram no Ev9 e as mínimas no Ev12, com exceção do SDT, cuja 

carga total mínima ocorreu no Ev15. 

Dessa forma, percebe-se uma relação entre as cargas mínimas de nutrientes e de 

sólidos, onde as cargas totais mínimas de nitrito, ST e SST ocorreram no Ev12, as de 

nitrato, ortofosfato e PT ocorreram juntamente com as de SDT, no Ev15. Já as cargas 

máximas apresentaram maior variação, uma vez que todas as cargas de nutrientes, 

exceto o ortofosfato, foram maiores no Ev1, e as de sólidos no Ev9, assim como as 

cargas totais.  

Os picos de cargas totais e concentrações máximas dos nutrientes ocorreram 

quando houve as maiores Qmáx e PSA registrados, respectivamente. Assim, pode-se 

observar que os nutrientes possuem uma maior relação com o PSA, em comparação 

com os sólidos que demonstram estar mais relacionados com as variáveis do evento. 

Cabe ressaltar que a prática de atividades antrópicas observadas na área de bacia é outro 

fator importante na geração de materiais sólidos presentes no Ev9 cuja discussão é 

apresentada no sub item 3.3. 
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3.2 Relações entre parâmetros de qualidade nos eventos 

Para análise das relações entre as variáveis hidrológicas e as cargas totais, bem 

como as concentrações máximas dos parâmetros de qualidade observados nos eventos, 

foi realizada a correlação de Pearson entre os mesmos. 

A análise confirmou uma forte relação entre as cargas totais de nutrientes e as 

variáveis hidrológicas nos eventos. O ortofosfato e o nitrato foram os que apresentaram 

as maiores correlações. Anexo 1 – (a). Nos eventos monitorados por Didonet (2017), no 

mesmo local, no qual foi avaliada a dinâmica dos SST e ST nos eventos, as cargas totais 

dos parâmetros citados foram correlacionadas significativamente com as variáveis 

hidrológicas estudadas, com exceção da intensidade de precipitação. 

As concentrações máximas dos parâmetros variaram bastante de evento para 

evento. Essas variações constantes demonstram que durante a ocorrência de um evento 

de cheia, as concentrações dos parâmetros analisados podem sofrer influências de 

diversos fatores. Os resultados das análises de correlação de Pearson demonstraram que 

as concentrações mais elevadas durante os eventos podem ser pouco ou muito pouco 

explicas pelas variações das variáveis hidrológicas, Anexo 1 – (b). Baixas explicações 

entre vazão máxima e turbidez máxima nos eventos analisados, também foram 

encontradas por Didonet (2017). 

Para avaliar o transporte de partículas sólidas e dissolvidas e como os 

parâmetros podem influenciar o pH do meio durante um evento, foram realizadas 

correlações entre os nutrientes, SST, turbidez, SDT, CE e pH com os demais 

parâmetros. A partir das correlações significativas (moderadas e fortes) foram realizadas 

regressões lineares, as quais são descritas a seguir. 

- Nitrito: o nitrito apresentou correlação moderada a forte com SST em sete 

eventos, sendo que no Ev11, aproximadamente, 50% da variação das concentrações 

puderam ser explicadas, Anexo 2.1 – (a).  Com a turbidez, houve correlação moderada a 

forte (todas positivas) em seis eventos, onde 67% das variações foram explicadas no 

Ev13, Anexo 2.1 – (b). O nitrito mostrou correlação moderada com SDT em apenas um 

dos eventos observados, já com a CE foram seis eventos com correlações moderadas a 

forte sendo três negativas e três positivas, entretanto as maiores porcentagens de 

explicação foram obtidas para o Ev1 (67%), e para Ev14 (62%), Anexo 2.1 – (c) e (d), 
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respectivamente. Cinco eventos apresentaram correlação com o pH, sendo apenas uma 

positiva. No Ev1, 75% das variações foram explicadas, Anexo 2.1 – (e).  

- Nitrato: o nitrato apresentou correlação moderada a forte com SST em seis 

eventos, sendo quatro delas negativas e duas positivas. O maior ajuste obtido para essa 

correlação foi para o Ev11, onde a variação da concentração de nitrato foi explicada por 

80% da variação da concentração de SST, Anexo 2.2 – (a). Para a turbidez, houve 

correlação moderada a forte para seis eventos, dos quais cinco foram negativos. No 

Ev11, 87% das variações foram explicadas, Anexo 2.2 – (b). A correlação entre o 

nitrato e o SDT ocorreu em dois dos eventos observados, sendo uma moderada e uma 

forte, Anexo 2.2 – (c), explicando 61% das variações, no Ev12. A CE apresentou 

correlações moderada a forte em nove dos eventos observados, dos quais 82% das 

variações puderam ser explicadas no Ev12, Anexo 2.2 – (d). Sete eventos apresentaram 

correlação com o pH, sendo duas negativas. O maior R
2
 foi obtido para o Ev12, onde 

69% das variações das concentrações foram explicadas, Anexo 2.2 – (e).  

- Ortofosfato: em três dos eventos observados houve correlação moderada entre 

o ortofosfato e os SST, sendo uma positiva e duas negativas. No Ev13, 43% das 

variações das concentrações foram explicadas, Anexo 2.3 – (a). Houve apenas uma 

correlação moderada com a turbidez, no Ev13, onde aproximadamente, 41% das 

variações foram explicadas, Anexo 2.3 – (b). Para SDT e ortofosfato não foram obtidas 

nenhuma correlação, e para CE foram obtidas cinco correlações sendo três delas 

negativas, sendo que no Ev9, 59% das variações de ortofosfato explicadas pela CE, 

Anexo 2.3 – (c). Seis eventos apresentaram correlação com o pH, dos quais 67% da 

variação das concentrações foram explicadas no Ev5, Anexo 2.3 – (d). 

- PT: o PT apresentou correlação moderada a forte com SST em cinco dos 

eventos observados, sendo todas positivas. No Ev1, 88% das variações das 

concentrações de fósforo total foram explicadas pelas variações de SST, Anexo 2.4 – 

(a). Cinco eventos foram correlacionados com a turbidez, sendo uma correlação 

negativa. O maior R
2
 explicou 80% das variações no Ev2, Anexo 2.4 – (b). Houve 

apenas uma correlação moderada com o SDT. Já com a CE houve correlação em seis 

eventos, sendo duas negativas. No Ev14, 59% das variações das concentrações foram 

explicadas (correlação positiva), e no Ev12, foram explicadas 71% (correlação 

negativa), Anexo 2.4 – (c) e (d), respectivamente. Quatro eventos apresentaram 



 

  62 

 

correlação com o pH, sendo que no Ev12, 59% da variação da concentração foram 

explicadas, Anexo 2.4 – (e). 

- CE: além das correlações já mencionadas, a CE apresentou correlação para 

SST em oito dos eventos analisados, sendo três negativas. Os maiores R
2
 foram obtidos 

para Ev10 (correlação moderada positiva) e Ev3 (correlação moderada negativa), onde 

as variações da CE foram explicadas por 47% e 54% das variações de SST, 

respectivamente, Anexo 2.5 – (a) e (b), respectivamente. Houve correlação moderada e 

forte com os SDT para dois eventos, sendo que no Ev3 85% das variações foram 

explicadas, Anexo 2.5 – (c). O pH e a CE apresentaram correlação em nove dos eventos 

observados, sendo três negativas. No Ev1, 87% da variação das concentrações foram 

explicadas, Anexo 2.5 – (d). 

- Turbidez: a turbidez apresentou correlação moderada e forte com SST para 

quatorze dos quinzes eventos monitorados, ou seja, mais de 90% dos eventos. No Ev13, 

90% das variações das concentrações foram explicadas, Anexo 2.6 – (a).  Os SDT 

apresentaram correlação em dois eventos e a CE em sete dos eventos observados, no 

qual o maior R
2
 obtido entre CE e turbidez foi para o Ev8 onde 80% da variação das 

concentrações foram explicadas, Anexo 2.6 – (b). Houve correlação com o pH em cinco 

eventos, todas negativas, sendo que no Ev13 74% da variação das concentrações foram 

explicadas, Anexo 2.6 – (c).  

- pH: além dos parâmetros já mencionados, o pH apresentou correlações 

moderadas e fortes, positivas e negativas com SST, onde 87% das variações das 

respectivas concentrações foram explicadas para o Ev13, Anexo 2.7 – (a). Duas 

correlações fortes (positiva e negativa) foram obtidas para SDT, onde a maior variação 

explicada foi de 69% para correlação negativa no Ev3, Anexo 2.7 – (b).  

Portanto, ao analisar as correlações descritas acima, observa-se que o parâmetro 

que teve maior número de correlação com SST, ou seja, que pode estar na forma 

particulada e agregada às partículas de sólidos em suspensão, foi o nitrito, além da 

turbidez que apresentou correlação em praticamente todos os eventos. Apesar de o 

nitrito ter o maior número de correlações com SST, o PT apresentou os maiores ajustes, 

o que indica que este esteve fortemente presente nas partículas de sólidos em suspensão 
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durante alguns eventos. A variação do PT em associação aos SST está relacionada ao 

aumento da urbanização da bacia (NETO; FROEHNER; SANEZ, 2017). 

 A CE apresentou maior número de correlação com os parâmetros nitrato, 

ortofosfato e fósforo total, dos quais o nitrato além de apresentar maior número de 

correlações nos eventos, também apresentou o maior ajuste (82%) das variações 

explicadas. Já os SDT apresentaram um número de correlações muito baixo com os 

parâmetros nitrito, nitrato e fósforo total, o que demonstrou pouca representatividade. 

O pH apresentou correlações com todos os nutrientes em alguns dos eventos 

observados. No entanto, o nitrato foi o que apresentou maior número de correlações: 

cinco positivas e duas negativas. O maior ajuste entre todos os nutrientes foi obtido pelo 

nitrito. O processo de nitrificação depende de uma faixa ótima de pH (7,5 a 8,5) para o 

desempenho adequado dos microrganismos nitrificantes (EPA, 2003). O pH observado 

na grande maioria dos eventos esteve próximo à essa faixa e, essa relação de 

dependência entre o pH e o processo de nitrificação pode explicar o maior número de 

correlações com o nitrito e o nitrato. 

Quanto às correlações obtidas entre o pH e SST, pode-se inferir que quanto 

menor a concentração de SST, mais o pH tende a neutralidade. No caso do SDT, quanto 

menor sua concentração maior a alcalinidade do meio. Essa influência no pH pode ser 

provocada por partículas adsorvidas ao SST e/ou dissolvidas nos SDT. A neutralidade 

do pH pode ser resultado da influência da poeira de terras (DELETIC, 1998). 

Foi observado que não houve correlação entre as concentrações dos sólidos e 

dos nutrientes com a vazão durante o evento, o que significa que esses parâmetros 

podem estar desenvolvendo um comportamento de histerese no evento (DIDONET, 

2017). 

3.3 CME  

A CME foi calculada para cada evento analisado com o intuito de demonstrar a 

magnitude do transporte de massa dos eventos. O PSA também foi estimado em dias 

(d), conforme demonstrado na tabela 5, e correlacionado com a CME dos parâmetros de 

qualidade de água. Foi observada uma correlação forte  para o fósforo total (R
2
=0,627, 
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p=0,0004) e para o nitrito (R
2
=0,563, p=0,0012), e moderada para o nitrato (R

2
=0,537, 

p=0,0019).  

Sendo assim, cerca de 63% das variações das concentrações de fósforo total 

foram explicadas pelas variações do PSA, figura 3A. No caso do nitrito, essa mesma 

explicação foi de 56% e do nitrato 54%, figura 3B e C, respectivamente. 

 

Tabela 5 

 Concentração Média de Evento (CME) dos parâmetros de qualidade. 

 

A correlação entre o PT e o PSA foi maior do que o obtido por Righetto et al. 

(2017), que foi de cerca de 45%. Brezonik e Stadelmann (2002) também obtiveram 

valores que ficaram abaixo deste estudo, com cerca de 35% para PT e de 34% para 

nitrito e nitrato juntos. Ambas as pesquisas também foram desenvolvidas em bacias 

urbanas. 

 

 

Evento 
PSA 

(d) 
pH 

CE  

(µS cm
-1

) 

Turbidez 

(NTU) 

NO2
-
 

(mg l
-1

) 

NO3
-
 

(mg l
-1

) 

PO4
-3 

 (mg l
-1

) 

PT  

(mg l
-1

) 

ST  

(mg l
-1

) 

SST 

(mg l
-1

) 

SDT 

(mg l
-1

) 

Ev1 23,00 7,45 199,57 842 0,055 1,7 0,05 2,18 1128,34 938,03 190,32 

Ev2 0,88 7,07 92,65 482 0,032 1,0 0,09 1,27 815,02 711,05 129,53 

Ev3 0,64 7,51 202,91 1016 0,019 0,9 0,07 1,25 2116,15 1823,20 292,95 

Ev4 0,88 7,03 86,63 364 0,019 1,2 0,08 0,94 553,62 429,23 124,40 

Ev5 0,40 6,75 71,73 443 0,016 1,1 0,08 0,84 728,06 611,08 116,98 

Ev6 0,99 4,36 256,30 1423 0,030 1,3 0,05 1,12 2442,53 2339,02 106,25 

Ev7 4,19 6,90 221,8 968 0,009 1,1 0,07 1,09 2459,9 2255,0 205,0 

Ev8 9,40 7,38 215,5 537 0,026 1,3 0,08 0,90 1329,4 633,4 696,1 

Ev9 1,22 6,38 115,7 3894 0,011 0,9 0,06 0,72 10604,5 3920,8 6683,7 

Ev10 1,13 7,17 86,3 1351 0,010 1,3 0,08 0,93 1627,9 1307,6 320,3 

Ev11 2,31 6,99 279,0 102 0,005 1,1 0,07 0,70 447,2 189,8 257,5 

Ev12 0,76 6,87 212,9 37 0,004 1,0 0,07 0,68 232,9 52,6 180,3 

Ev13 0,96 6,87 249,2 29 0,005 0,7 0,04 0,59 248,4 30,0 218,5 

Ev14 0,95 7,31 201,4 461 0,009 1,2 0,06 0,86 575,0 394,3 180,8 

Ev15 0,63 7,28 213,1 324 0,008 1,1 0,07 0,82 429,7 260,3 169,3 

Média 3,22 6,89 180,3 818 0,017 1,1 0,07 0,99 1715,9 1059,7 658,1 

Mediana 0,96 7,03 202,9 482 0,011 1,1 0,07 0,90 815,0 633,4 190,3 

Desvio  5,93 0,76 69,7 957 0,014 0,2 0,01 0,39 2574,7 1093,0 1673,1 

Máximo 23,00 7,51 279,0 3894 0,055 1,7 0,09 2,18 10604,5 3920,8 6683,7 

Mínimo 0,40 4,36 71,7 29 0,004 0,7 0,04 0,59 232,9 30,0 106,3 

C. de 

variação 0,54 9,06 2,6 0,85 1,23 4,87 6,20 2,58 0,7 1,0 0,4 
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Fig. 3. Correlações entre PSA, (a) PT, (b) nitrito e (c) nitrato. 

 

Dessa forma, infere-se que o período de estiagem pode proporcionar o acúmulo 

desses nutrientes na bacia. Como a maior parte da bacia é ocupada por urbanização, 

esses nutrientes podem ser originados de esgotos domésticos ligados a drenagem 

pluvial, uma vez que o atual sistema de esgotamento sanitário, nessa bacia, é o 

separador absoluto, onde o fósforo está presente  na composição de detergentes e no 

lixiviado da decomposição de folhas. O nitrato e nitrito além de estarem presentes nos 

esgotos domésticos também podem ser provenientes de fertilizações de pequenas áreas 

verdes urbanas ou da parcela correspondente à pastagem (COSTA, 2013). 

Quando o nitrogênio predomina na forma de nitrogênio amoniacal ou orgânico 

significa que a poluição é recente, e em casos de predominância de nitrato, a poluição é 

considerada remota (VON SPERLING, 2014).  

  Apesar de a concentração de nitrogênio amoniacal não ser conhecida, pode-se 

observar que a CME de nitrato foi consideravelmente maior quando houve mais dias de 

estiagem, o que caracteriza uma poluição antiga. 

O monitoramento do nitrogênio realizado por Costa (2013) mostrou que nos 

primeiros três meses após um longo período de estiagem, ocorre a lavagem do nitrato 

que predomina devido às oxidações do nitrogênio amoniacal à nitrato que normalmente 

ocorrem durante o período de estiagem. Assim, nos eventos seguintes, a predominância 

passou a ser do nitrogênio amoniacal, que caracteriza uma fonte de poluição por esgoto 

doméstico, pois há uma continuidade no lançamento. No entanto, apenas a forma de 

nitrogênio sofre mudança devido a um período de estiagem mais curto. 

Nessa pesquisa, observa-se que passados os três primeiros meses com chuva, a 

CME e as concentrações de nitrito e nitrato ao longo dos eventos diminuiu pouco, 

principalmente nos eventos com menores escoamentos como Ev14 e Ev15 onde a 

diluição é menor. Assim como as CME e as concentrações de ortofosfato e PT 
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começaram a cair a partir do Ev11 (em março), como pode ser observado nos 

polutogramas do Anexos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, respectivamente. Segundo Costa (2013), as 

variações das concentrações de PT e ortofosfato foram pequenas, porém eventos do 

final do monitoramento (entre meados de janeiro e início de fevereiro) tiveram menores 

concentrações de fósforo do que no início do monitoramento (entre novembro e meados 

de janeiro).  

Com relação aos sólidos, apesar de as variações das CMEs dos mesmos não 

estarem correlacionadas com o PSA, a quantidade desse material transportada nos 

eventos foi bastante elevada, o que pode estar ligado às características da bacia como o 

uso e tipo de solo, que contribuem para os processos erosivos a montante do ponto de 

monitoramento. 

A ocupação urbana não planejada da cidade de Anápolis levou a uma intensa 

impermeabilização do solo no entorno da nascente do rio das Antas e afluentes.  O 

relevo acentuado também contribui para que as águas pluviais escoem com altas 

velocidades, ocasionando em enchentes e processos erosivos durante os eventos de alta 

pluviosidade. Ao longo do trecho do rio estudado pode-se notar um intenso 

assoreamento, assim como em outras áreas do rio  (FERREIRA, 2009). 

Dessa forma, foi realizada uma breve busca para verificação in locu de possíveis 

fontes do material particulado encontrado nas amostras dos eventos que se 

concentraram na área de nascente e ao longo do rio onde o acesso foi possível. Foram 

detectados dois pontos importantes para a contribuição da grande quantidade de sólidos 

presente nos eventos. Ambos os pontos são galerias pluviais em más condições e estão 

localizados em avenidas próximas ao ponto de monitoramento, onde o declive 

acentuado e a impermeabilização do solo tendem a acelerar o escoamento superficial e 

intensificar os processos erosivos das margens do rio.    

De acordo com Santos (2017), ambas as localidades são consideradas áreas de 

inundação. Embora tenha-se verificado apenas os dois pontos de erosões citado, outros 

pontos de erosões foram levantados por Santos (2017). A figura 4 mostra as direções de 

fluxo d’água bem como a localização dos pontos de erosão detectados. 
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Fig. 4. Distribuição da direção de fluxo e localização dos pontos de erosão verificados próximos 

à estação de monitoramento; (a) e (b) lados opostos à via do ponto 1; (c) e (d) lados opostos à 

via do ponto 2. 

 

Além da detecção dos pontos de erosão, durante o período do monitoramento, 

também foi possível observar a presença de uma grande quantidade de materiais sólidos 

na calha do rio nas proximidades do local de coleta figura 5a, o que também pode 

significar que o material presente nas amostras seja proveniente da ressuspensão dos 

sólidos presentes no leito do rio durante o evento. Para remoção do material sólido 

depositado no canal, são efetuadas dragagens periodicamente, figura 5b. No entanto, 

durante o procedimento da mesma, a cobertura vegetal presente nas margens a montante 

do monitoramento cede lugar ao material sólido retirado do leito do canal, figura 5c.  

 

C A 

D B 

 

 

 

 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 
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 Fig. 5. Presença de material sólido no canal antes (a), durante (b) e após (c) a dragagem. 

O procedimento de dragagem ocorreu em torno de dez dias antecedentes ao Ev9, 

o que, ainda assim, pode explicar a grande concentração de ST, SST, SDT e turbidez 

observadas no mesmo. A Pt do Ev9 foi quatro vezes superior a do Ev10, e a intensidade 

da precipitação do Ev9 foi aproximadamente o dobro do Ev10. Essas condições também 

contribuíram para uma maior remoção de partículas no início do evento para o Ev9 em 

relação ao Ev10, Anexo 4. 

Não houve correlação significativa entre a CME dos parâmetros e as variáveis 

hidrológicas, assim como não houve correlação para as CMEs de SST estudadas por 

Didonet (2017). 

Deletic (1998) afirmou que analisar diferentes variáveis a partir de diferentes 

funções de regressão podem retornar melhores resultados para distintas bacias, ainda 

que possuam algumas similaridades. 

A partir do Ev11 (em março), observa-se que as CMEs de ST, SST, turbidez, 

nitrito, nitrato, ortofosfato e PT, começam a sofrer diminuições provocadas pela 

lavagem dos eventos anteriores, pelo número reduzido de dias secos antecedentes e 

pelas intensidades de precipitação menores. Não houve correlação significativa entre a 

CE e as variáveis hidrológicas, nem com os SDT e o PSA, como Costa (2013) sugeriu 

que houvesse.  

 Os valores de turbidez estiveram fortemente correlacionados com os valores de 

ST (R
2
=94%, p=0,000000002), SST (R

2
=86%, p=0,000001) e SDT (R

2
=79%, 

p=0,00001). Apesar de a turbidez e os SST demonstrarem forte correlação, não houve 

correlação entre esses parâmetros e a vazão, como observaram Costa (2013) e Didonet 

(2017), nos estudos com SST. Conforme apontou Didonet (2017), os SST podem não 

estar correlacionados linearmente com a vazão, ou seja, podem estar desenvolvendo um 

(a) (b) (c) 
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comportamento histerético, assim como os nutrientes (BUTTURINI et al., 2006; 

GONÇALVES et al., 2013). 

3.4 First Flush 

A ocorrência do fenômeno first flush ou primeira carga de lavagem foi 

verificada em cada evento conforme as metodologias propostas, cuja classificação dos 

eventos é apresentada na tabela 6. 

Os métodos empregados na análise de first flush demonstraram pouca diferença 

no número total de eventos com first flush para cada parâmetro, com exceção do método 

1. No entanto, nesse método estão incluídos eventos onde o afastamento da bissetriz 

com dados maiores que 1, foram visivelmente pequenos, os quais foram considerados 

first flush fraco (x*), conforme Lee e Bang (2000).  

Portanto, considerando os eventos mais significativos, pode-se afirmar que, para 

o total de first flush observado em todos os eventos, 21,9% dos mesmos corresponderam 

ao método 1, 25,0% ao método 2, 26,4% ao método 3 e 26,7% ao método 4. 

Percebe-se que a diferença entre os eventos classificados com first flush de 

acordo com as diferentes metodologias é estritamente pequena. Entre os métodos 2 e 4 

houve uma diferença de 1,7% e para os métodos 2 e 3 a diferença foi de 1,4%. Essa 

diferença pode ser observada nos valores médios calculados para FF20 e FF30 como 

mostram as tabelas 7 e 8, respectivamente. Os coeficientes de variação podem mostrar 

se os valores de FF20 e FF30 estiveram próximos da média nos eventos em geral. 

Assim, os quatro métodos demonstraram alta capacidade de representação do 

first flush nos eventos monitorados para a área de estudo analisada nessa pesquisa. O 

método 4 pode promover uma visualização gráfica mais rápida dos dados do evento, no 

entanto, os métodos 2 e 3 permitem quantificar a porcentagem de massa removida no 

início do evento.  
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Tabela 6 

Classificação dos eventos quanto aos métodos de first flush. 

Parâmetro Método Ev1 Ev2 Ev3 Ev4 Ev5 Ev6 Ev7 Ev8 Ev9 Ev10 Ev11 Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 

NO2
-
 

1 
 

x x* 
 

x x* x* x x x x x x x x* 

2 
 

x 
  

x 
  

x x x x x x x 
 

3 
 

x 
  

x 
  

x x x x x x x 
 

4 
   

x x 
  

x x 
 

x x x x 
 

NO3
-
 

1 x 
 

x* x x 
 

x x x* 
  

x* 
 

x* x* 

2 x 
  

x x 
 

x x 
     

x x 

3 x 
  

x x 
 

x x 
   

x 
 

x x 

4 x x x x x x x 
 

x 
 

x 
  

x x 

PO4
3-

 

1 
 

x* 
  

x x* x* x* 
 

x* 
 

x* 
   

2 
    

x 
          

3 
    

x 
      

x 
   

4 
     

x 
     

x x 
  

PT 

1 x x* x* x* x x* x* 
 

x x* x 
 

x x 
 

2 x 
   

x 
   

x x x 
 

x x 
 

3 x x 
  

x 
   

x x x 
 

x x 
 

4 x 
  

x x 
     

x 
 

x x 
 

ST 

1 x x x x* x x* x* x* x x* x x x x 
 

2 x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x x x x 
 

3 x x x x 
  

x 
 

x 
 

x x x x 
 

4 x x x x 
  

x 
 

x 
 

x x 
  

x 

SST 

1 x x x x* x x* x* x* x x* x x x x 
 

2 x x x x x 
   

x 
 

x x x x 
 

3 x x x x x 
   

x 
 

x x x x 
 

4 x x x x 
  

x 
 

x 
 

x x x 
 

x 

SDT 

1 x* x x 
 

x x* x x* x x* x x x* x* x 

2 
 

x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x x 
 

x 

3 x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x x 
 

x 

4 
 

x x 
   

x 
 

x 
 

x x 
  

x 

pH 

1 
   

x* x x 
   

x 
 

x* 
  

x 

2 
         

x 
     

3 
         

x 
     

4 x x x x x x 
     

x 
   

CE 

1 x* x* 
 

x x x* x* x x x x* x* x* x x* 

2 x x 
 

x x 
  

x x x x x 
   

3 x x 
 

x x 
  

x x x x x 
 

x 
 

4 x 
  

x x 
  

x x 
    

x 
 

Turbidez 

1 x* x* x 
 

x x* x* 
 

x x* x x* x x 
 

2 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x x x 
 

3 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x x x 
 

4 x 
 

x x x 
  

x x 
 

x x x 
 

x 

Nota: x* significam first flush fraco. 
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Tabela 7 

Estatística dos valores de FF20 para os parâmetros analisados. 

  NO2
- NO3

- PO4
3- PT ST SST SDT pH CE Turbidez 

Média % 22 20 19 21 23 27 22 20 21 23 

Máximo % 26 22 23 24 37 57 35 21 27 44 

Mínimo % 14 18 15 19 11 15 6 19 19 13 

Desvio Padrão % 4,0 1,1 1,7 1,8 6,5 12,2 8,5 0,4 1,8 9,2 

Coeficiente de 

variação % 
5,4 18,7 11,0 11,3 3,6 2,2 2,6 52,9 11,5 2,5 

 

Tabela 8 

Estatística dos valores de FF30 para os parâmetros analisados. 

  NO2
- NO3

- PO4
3- PT ST SST SDT pH CE Turbidez 

Média % 32 30 29 31 33 38 32 30 32 33 

Máximo % 38 33 35 35 49 70 48 31 39 58 

Mínimo % 23 27 24 29 15 21 8 29 30 23 

Desvio Padrão % 4,9 1,6 2,3 2,0 8,1 14,1 11,2 0,4 2,3 10,9 

Coeficiente de 

variação % 
6,6 18,6 12,4 15,3 4,0 2,7 2,9 79,4 13,9 3,0 

 

Os valores das porcentagens de cargas removidas nos primeiros volumes 

escoados para os respectivos métodos estão dispostos no Anexo 4.  As curvas 

acumulativas adimensionais M(V) de cada parâmetro permitem uma comparação visual 

do comportamento dos parâmetros, em relação ao first flush, para cada evento, Anexo 

5.1 a 5.10. 

Nota-se através das curvas M(V) que os eventos Ev11 e Ev13 foram os que 

detiveram maiores magnitudes de first flush. Ou seja, o first flush dos SST e da turbidez 

foi mais evidente nesses eventos, quando o percentual de remoção de partículas foi 

superior a 40% para FF20, enquanto em uma das bacias estudadas por Deletic (1998) um 

terço dos eventos apresentaram esses valores para SST. De acordo com estudos de 

Didonet (2017), houve FF20 para os SST em quatro dos oito eventos monitorados. 

A turbidez e os sólidos, assim como o nitrito, o PT e a condutividade 

apresentaram first flush para a maior parte dos eventos, em seguida o nitrato e o 

ortofosfato. As ocorrências dos first flush nos eventos observados podem ser explicadas 

pela alta taxa de impermeabilização da área urbana da bacia (83,98%) (LEE e BANG, 

2000; LI et al., 2007; NETO; FROEHNER; SANEZ, 2017). 
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Quanto ao pH, Deletic (1998) verificou em seu estudo que o first flush desse 

parâmetro é muito raro, principalmente pelo fato dos valores de pH terem sido próximo 

da neutralidade, ou seja, em torno de 7, o que também foi observado nos valores de pH 

levantados nessa pesquisa na maior parte dos eventos. Apenas com exceção do Ev6 cujo 

pH variou entre 4 e 6 e a CME foi de 4,3, quando também não ocorreu first flush. 

 Apenas um FF20 ocorreu para o referido parâmetro no Ev10, quando pH caiu de 

7,3 para 6,7. Esse first flush pode ter sido provocado pela entrada de uma substância 

ácida no rio durante o evento que não condiz aos nutrientes, pois não houve um 

aumento significativo da concentração dos mesmos nesse evento em relação aos demais. 

Quanto aos padrões de first flush citados por Lee e Bang (2000), mesmo com 

algumas variações, observou-se que as partículas de nitrato, ortofosfato, o pH e, em 

alguns eventos, a condutividade, encontraram-se na forma dissolvida. Os demais se 

apresentaram na forma particulada. 

Assim posto, a partir dos eventos monitorados nessa pesquisa, pode-se inferir 

que as cargas de SST são um importante meio de transporte de nutrientes nos eventos de 

tempestade, com destaque para o PT, assim como a CE é uma forte condutora de cargas 

de eletricidade como o nitrato e o ortofosfato, de modo que possíveis meios de 

medições indiretas desses nutrientes possam ser implementados no futuro, como 

mencionou Costa (2013). 

4. Conclusão 

Tendo em vista a complexidade envolvida no monitoramento quali-quantitativo 

de uma bacia urbana em eventos chuvosos, essa pesquisa foi capaz de levantar 

importantes informações referentes à dinâmica de poluentes nos eventos e contribuir 

para uma melhor gestão da poluição transportada pelos escoamentos superficiais 

originados de tempestades. 

A amostragem automática foi satisfatória, pois permitiu a coleta de amostras 

logo no início do evento, o que contribuiu de forma positiva para a verificação da 

primeira carga de lavagem (first flush). 

As metodologias empregadas nas análises de first flush foram bem 

correspondidas para os eventos monitorados. Apesar de o first flush ser provocado por 
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diferentes características climáticas e do evento, a urbanização pode ser apontada como 

principal fator condicionante, além da vazão máxima e do PSA.  

Tanto os nutrientes quanto os sólidos analisados nesse estudo, apresentaram 

potencial de remoção de partículas nos eventos de tempestade. Portanto, é viável utilizar 

o first flush como ferramenta de gestão da poluição na bacia estudada, principalmente 

nos primeiros 20% de volume escoado. 

As correlações significativas obtidas para CE x nutrientes/sólidos/turbidez/pH e 

turbidez x nutrientes/SST/CE/pH são resultados que podem contribuir nos estudos de 

projetos de monitoramento automático, ou seja, a partir de sondas com medições in 

locu, como o condutivímetro, que quantificam os compostos capazes de transmitir 

eletricidade  como o nitrato, o nitrito e o ortofosfato. Assim a poluição por nitrato e 

nitrito pode identificar possíveis contaminações com esgotos, e também como o 

turbidímetro que quantificam a turbidez (altamente correlacionada com as partículas em 

suspensão). Assim, os custos, bem como os erros com amostragens e análises 

laboratoriais podem ser reduzidos. 
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ANEXO 1 – Matrizes de correlação linear de Pearson para parâmetros dos 

eventos. 

  



 

 

Anexo 1 – (a). Matriz de correlação linear de Pearson entre os parâmetros de precipitação, escoamento e cargas totais. 

 
Pt Imáx Iméd Ve Qmáx NO2

-
t NO3

-
t PO4

3-
t PTt STt SSTt SDTt 

Pt 1,00 0,0140 1,45E-04 8,07E-05 0,0058 0,0033 0,0002 0,0005 0,0013 0,0670 0,0246 0,1350 

Imáx 0,6184 1,00 1,58E-04 0,0036 0,0011 0,0540 0,0055 0,0105 0,019 0,8977 0,8576 0,9211 

Iméd 0,8266 0,82414 1,00 2,28E-05 0,0005 0,0078 3,42E-05 6,58E-05 0,0014 0,4478 0,4066 0,5032 

Ve 0,8425 0,70088 0,8719 1,00 2,09E-06 0,0003 1,04E-09 3,40E-11 6,17E-06 0,1267 0,0983 0,1718 

Qmáx 0,6741 0,75466 0,7879 0,9126 1,00 0,0038 3,67E-05 1,66E-05 0,0001 0,1197 0,1401 0,1297 

NO2
-
t 0,7053 0,50657 0,6571 0,8007 0,6976 1,00 6,69E-06 0,0004 3,23E-08 0,4293 0,2597 0,5815 

NO3
-
t 0,8255 0,67727 0,8631 0,9735 0,8615 0,8948 1,00 3,16E-09 4,13E-08 0,2581 0,1746 0,3503 

PO4
3-

t 0,7852 0,63805 0,8477 0,9844 0,8782 0,797 0,9685 1,00 1,85E-05 0,1884 0,1543 0,2392 

PTt 0,7494 0,59469 0,7469 0,8961 0,8264 0,9547 0,9529 0,876 1,00 0,2850 0,1550 0,4213 

STt 0,4848 
-

0,03635 0,2122 0,4123 0,4194 0,2207 0,3117 0,3593 0,2955 1,00 4,74E-08 8,69E-11 

SSTt 0,5761 
-

0,05071 0,2314 0,4428 0,3995 0,3107 0,3700 0,3869 0,3863 0,95193 1,00 1,78E-05 

SDTt 0,4043 
-

0,02799 0,1876 0,3723 0,4094 0,1549 0,2595 0,3237 0,2244 0,98197 0,87687 1,00 

Nota: Dados em com preenchimento em cinza escuro representam significância (p<0,05); em cinza claro representam significância (p<0,01); em 

azul escuro e negrito representam correlação forte (entre 0,75 e 1,0); em azul claro representam correlação moderada (entre 0,50 e 0,74). 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 – (b). Matriz de correlação linear entre os parâmetros de precipitação, escoamento e concentrações máximas. 

 
Pt Imáx Iméd Ve Qmáx NO2

-
máx NO3

-
máx PO4

3-
máx PTmáx STmáx SSTmáx SDTmáx Turbmáx CEmáx pHmáx 

Pt 1,00 0,0140 0,0001 0,0001 0,0058 0,7763 0,5723 0,9781 0,3609 0,1575 0,1250 0,1789 0,2382 0,0499 0,6079 

Imáx 0,6184 1,00 1,58E-04 3,60E-03 1,15E-03 0,2757 0,7658 0,6194 0,9883 0,7916 0,9601 0,7988 0,6474 0,3276 0,9011 

Iméd 0,8266 0,8241 1,00 2,28E-05 4,86E-04 0,9952 0,9197 0,9078 0,7414 0,5678 0,3622 0,6124 0,8486 0,2509 0,7272 

Ve 0,8425 0,7009 0,8719 1,00 2,09E-06 0,6291 0,9541 0,4699 0,4370 0,2140 0,1535 0,2300 0,4647 0,5392 0,6816 

Qmáx 0,6742 0,7547 0,7879 0,9126 1,00 0,3525 0,8953 0,5191 0,4594 0,1524 0,1051 0,1744 0,3275 0,5852 0,6365 

NO2
-
máx 0,0802 0,3010 -0,0017 0,1359 0,2583 1,00 0,3430 0,2493 0,0132 0,5894 0,3450 0,6855 0,5372 0,9930 0,6162 

NO3
-
máx 0,1586 -0,0841 -0,0285 -0,0163 -0,0372 0,2633 1,00 0,1028 0,0696 0,7775 0,6339 0,8350 0,2239 0,3683 0,5654 

PO4
3-

máx 0,0078 -0,1398 0,0327 0,2022 0,1808 -0,3172 0,4376 1,00 0,6540 0,4368 0,3693 0,4468 0,2707 0,3150 0,2650 

PTmáx 0,2541 0,0041 0,0931 0,2171 0,2069 0,6224 0,4809 -0,1262 1,00 0,9696 0,4973 0,8336 0,8338 0,5170 0,4859 

STmáx 0,3841 -0,0746 0,1605 0,3407 0,3885 -0,1517 0,0798 0,2172 -0,0108 1,00 0,0004 1,05E-11 9,75E-07 0,5623 0,4525 

SSTmáx 0,4140 -0,0141 0,2534 0,3876 0,4351 -0,2623 0,1340 0,2498 0,1902 0,7955 1,00 0,0044 0,0001 0,1122 0,4211 

SDTmáx 0,3666 -0,0720 0,1425 0,3298 0,3702 -0,1141 0,0588 0,2126 -0,0594 0,9870 0,6906 1,00 1,85E-05 0,8000 0,5244 

Turbmáx 0,3244 -0,1288 0,0539 0,2045 0,2716 -0,1731 0,3339 0,3040 0,0593 0,9226 0,8525 0,8761 1,00 0,2629 0,3637 

CEmáx 0,5142 0,2715 0,3162 0,1723 0,1534 0,0025 0,2503 -0,2784 0,1817 0,1627 0,4273 0,0715 0,3087 1,00 0,0419 

pHmáx -0,1443 0,0351 0,0984 0,1156 0,1330 0,1410 0,1615 0,3075 0,1951 -0,2100 -0,2245 -0,1785 -0,2526 -0,5305 1,00 

Nota: Dados em com preenchimento em cinza escuro representam significância (p<0,05); em cinza claro representam significância (p<0,01); em 

azul escuro e negrito representam correlação forte (entre 0,75 e 1,0); em azul claro representam correlação moderada (entre 0,50 e 0,74). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – Regressões lineares entre parâmetros dos eventos. 

 

 



 

 

Anexo 2.1. Regressões lineares do nitrito. 

 
 

 

Anexo 2.2. Regressões lineares do nitrato. 

 
  



 

 

Anexo 2.3. Regressões lineares do ortofosfato. 

 
 

 

 

Anexo 2.4. Regressões lineares do PT. 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.5. Regressões lineares da CE. 

 
 

 

 

Anexo 2.6. Regressões lineares da turbidez. 

 
 

 

 

Anexo 2.7. Regressões lineares do pH. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – Hidrogramas e polutogramas dos eventos 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3.1 Hidrogramas e polutogramas do nitrito. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.2 Hidrogramas e polutogramas do nitrato. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.3 Hidrogramas e polutogramas do ortofosfato. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.4 Hidrogramas e polutogramas do PT. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.5 Hidrogramas e polutogramas dos ST. 

 
 

 
 

  



 

 

Anexo 3.6 Hidrogramas e polutogramas dos SST. 

 
 

 
 

 

  



 

 

Anexo 3.7 Hidrogramas e polutogramas dos SDT. 

 
 

 
 

  



 

 

Anexo 3.8 Hidrogramas e polutogramas do pH. 

 
 

 
 

  



 

 

Anexo 3.9 Hidrogramas e polutogramas da CE. 

 
 

 
 

  



 

 

Anexo 3.10 Hidrogramas e polutogramas da turbidez. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – Valores de FF20 e FF30 nos eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Classificação dos eventos quanto ao FF20 e FF30. 

Evento NO2
-
 NO3

-
 PO4

3-
 PT ST SST SDT pH CE Turbidez 

First 

Flush 

Ev1 
0,15 0,21 0,19 0,24 0,23 0,23 0,20 0,20 0,21 0,18 FF20 

0,25 0,32 0,29 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30 0,31 0,27 FF30 

Ev2 
0,22 0,19 0,20 0,20 0,27 0,27 0,31 0,20 0,21 0,19 FF20 

0,34 0,28 0,30 0,31 0,38 0,38 0,43 0,30 0,31 0,25 FF30 

Ev3 
0,18 0,20 0,19 0,19 0,28 0,29 0,35 0,20 0,20 0,26 FF20 

0,28 0,30 0,29 0,29 0,37 0,40 0,48 0,30 0,30 0,37 FF30 

Ev4 
0,14 0,22 0,18 0,20 0,21 0,22 0,17 0,20 0,21 0,16 FF20 

0,23 0,33 0,27 0,30 0,30 0,32 0,25 0,30 0,31 0,24 FF30 

Ev5 
0,26 0,21 0,23 0,21 0,27 0,28 0,22 0,20 0,22 0,25 FF20 

0,38 0,31 0,35 0,31 0,29 0,40 0,33 0,30 0,33 0,37 FF30 

Ev6 
0,19 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,18 0,20 0,19 0,15 FF20 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,26 0,26 0,28 0,30 0,30 0,24 FF30 

Ev7 
0,19 0,21 0,19 0,19 0,21 0,20 0,33 0,20 0,20 0,21 FF20 

0,29 0,31 0,30 0,30 0,32 0,30 0,47 0,30 0,30 0,32 FF30 

Ev8 
0,24 0,21 0,18 0,19 0,11 0,15 0,06 0,20 0,21 0,15 FF20 

0,35 0,31 0,28 0,29 0,15 0,21 0,08 0,30 0,32 0,23 FF30 

Ev9 
0,26 0,18 0,15 0,24 0,33 0,30 0,34 0,19 0,27 0,28 FF20 

0,38 0,27 0,24 0,35 0,46 0,44 0,46 0,29 0,39 0,41 FF30 

Ev10 
0,23 0,19 0,17 0,22 0,17 0,19 0,09 0,21 0,22 0,13 FF20 

0,34 0,29 0,27 0,32 0,27 0,30 0,15 0,31 0,32 0,23 FF30 

Ev11 
0,25 0,20 0,19 0,21 0,37 0,57 0,24 0,20 0,21 0,42 FF20 

0,36 0,30 0,29 0,31 0,49 0,70 0,34 0,30 0,32 0,54 FF30 

Ev12 
0,21 0,20 0,20 0,20 0,25 0,28 0,24 0,20 0,21 0,19 FF20 

0,31 0,31 0,31 0,30 0,36 0,40 0,35 0,30 0,31 0,29 FF30 

Ev13 
0,26 0,19 0,19 0,24 0,24 0,53 0,21 0,20 0,20 0,44 FF20 

0,38 0,29 0,29 0,34 0,34 0,69 0,30 0,30 0,30 0,58 FF30 

Ev14 
0,25 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,19 0,20 0,20 0,23 FF20 

0,37 0,31 0,29 0,31 0,32 0,34 0,28 0,30 0,31 0,34 FF30 

Ev15 
0,20 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,20 0,19 FF20 

0,30 0,32 0,30 0,30 0,29 0,28 0,32 0,30 0,30 0,28 FF30 

Nota: Valores em negrito significam que houve first flush. Valores com preenchimento 

em cinza significam remoção superior a 40% para FF20. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – Curvas M(V) dos parâmetros de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5.1 Curvas M(V) do nitrito. 

 



 

 

Anexo 5.2 Curvas M(V) do nitrato. 

 
 



 

 

Anexo 5.3 Curvas M(V) do ortofosfato. 

 
 



 

 

Anexo 5.4 Curvas M(V) do PT. 

 
 



 

 

Anexo 5.5 Curvas M(V) dos ST. 

 
 



 

 

Anexo 5.6 Curvas M(V) dos SST. 

 
 



 

 

Anexo 5.7 Curvas M(V) dos SDT. 

 
 



 

 

Anexo 5.8 Curvas M(V) do pH. 

 
 



 

 

Anexo 5.9 Curvas M(V) da CE. 

 
 



 

 

Anexo 5.10 Curvas M(V) do turbidez. 

 
 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa demonstrou que o monitoramento da qualidade da água com 

amostradores automáticos em eventos chuvosos pode ser mais preciso a partir das 

equações de decaimento obtidas nos experimentos realizados na primeira etapa dessa 

pesquisa. Os resultados permitiram uma aproximação dos valores das concentrações dos 

parâmetros analisados, com exceção da condutividade elétrica, visto que as amostras 

são sujeitas às condições ambientais que favorecem perdas nas concentrações dos 

parâmetros. 

Os experimentos contribuíram significativamente com a minimização de perdas, 

especialmente, para o fósforo, pois ainda não é possível a quantificação desse parâmetro 

através de sensores de qualidade e devido à alta capacidade de adsorção do mesmo nas 

paredes dos recipientes dos amostradores. 

Durante o monitoramento, a CME do nitrito variou entre 0,004 e 0,055 mg l
-1

, 

do nitrato entre 0,7 e 1,7 mg l
-1

, do ortofosfato entre 0,04 e 0,09 mg l
-1

, do PT entre 0,59 

e 2,18 mg l
-1

, do ST entre 232,9 e 10604,5 mg l
-1

, do SST entre 30,0 e 3920,8 mg l
-1

, do 

SDT entre 106,3 e 6683,7 mg l
-1

, da turbidez entre 29 e 3894 NTU, da CE entre 71,7 e 

279,0 µS/cm e do pH entre 4,36 e 7,51. 

Foram observadas correlações significativas entre os parâmetros de qualidade 

nos eventos, como os SST e os nutrientes, a turbidez e os nutrientes, a CE e os 

nutrientes, as quais demonstraram que os estudos envolvendo essas variáveis podem 

auxiliar na implantação do monitoramento automático, uma vez que o transporte das 

partículas sólidas em suspensão está correlacionado com a turbidez e dos nutrientes 

como o nitrato, nitrito e ortofosfato, que possuem capacidade de transmissão elétrica, 

estão correlacionados com a CE. 

As cargas totais dos nutrientes foram fortemente correlacionadas com as 

variáveis hidrológicas e os sólidos também apresentaram correlações moderadas. No 

entanto, as cargas máximas desses parâmetros apresentaram correlações fracas. Não 

houve correlação entre as concentrações dos sólidos e dos nutrientes com a vazão 

durante o evento, o que pode vir a ser estudado se esses parâmetros estão 

desenvolvendo um comportamento de histerese no evento. 

Houve first flush em todos os eventos, com variações entre os parâmetros, 

condicionadas principalmente pelo PSA e a vazão máxima. Os valores mais evidentes 



 

 

de first flush nos primeiros volumes escoados foram observados pelos SST e pela 

turbidez.  

Portanto, os escoamentos dos eventos chuvosos são veículos potenciais da 

poluição de rios urbanos, pois eles podem transportar cargas de diferentes poluentes. 

Por isso, o monitoramento da qualidade das águas receptoras de escoamentos da 

drenagem pluvial em áreas urbanas permite levantar informações importantes que 

contribuem para um planejamento estratégico da drenagem urbana e, 

consequentemente, com a minimização dos impactos causados aos recursos hídricos. 


