
 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1 

ESTUDO DO PLANEJAMENTO DE FONTES DE PRODUÇÃO DE 
ÁGUA SUBTERRÂNEA EM ÁREA COM ALTA INCIDÊNCIA DE 

FLÚOR NATURAL 
 

Fernando Marinho de Oliveira1  Guilherme Fernandes Marques2 Leila Nunes Menegasse 
Velasquez3  

 
RESUMO   Este trabalho aborda o planejamento de fontes de produção de água em 
comunidades rurais do município de São Francisco – MG, abastecidas 
predominantemente por água subterrânea com uso de poços tubulares profundos 
perfurados em rochas do Grupo Bambuí. A forte incidência de fluoreto no sistema 
aqüífero é responsável por problemas de saúde pública envolvendo a fluorose dentária na 
região. Dados locais caracterizando o sistema foram empregadas na simulação de 
cenários operacionais com a ferramenta de suporte à decisão WEAP, buscando identificar 
arranjos capazes de manter  a concentração de Flúor na água dentro dos padrões de saúde 
pública. Resultados indicam deficiências no sistema atual de abastecimento com 
tratamento por osmose reversa, devido à ineficiência operacional que limita a capacidade 
de tratamento, e destacam o potencial da água de chuva como alternativa de aumentar a 
oferta mesmo com restrição ao limite de fluoreto. O atendimento pleno em quantidade e 
qualidade só foi possível com contribuição de outros poços com baixa incidência de 
fluoreto, entretanto verificou-se a possibilidade de operar o sistema de forma flexível, 
utilizando fontes com alta e baixa concentração de flúor reduzindo os custos no 
abastecimento e contribuindo para a operação sustentável do sistema a longo prazo. 

 
ABSTRACT   This paper presents a study on water supply planning for rural 
communities in the São Francisco municipality, MG. The communities are supplied with 
high fluoride concentration groundwater from an aquifer located in the Bambuí group, 
which has led to public health problems involving dental fluorosis. Local data about the 
water supply system and its operation was used to build simulation scenarios with the 
decision support system WEAP, in order to identify operations able to maintain the 
fluoride concentration within public health standards. Results indicate deficiencies in the 
current water supply system, based on reversal osmosis, due to operational inefficiency, 
and point out to the potential of rainwater storage in contributing to improve water 
supply. Current and future demands could only be fully met with contribution of other 
wells with low concentration of fluoride, however flexible operations were identified, 
using both low and high fluoride concentration water, to reduce water supply costs and 
contribute to sustainable operation in the long run. 
 
Palavras chave: abastecimento rural, fluorose dentária, planejamento de recursos 
hídricos 
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1. INTRODUÇÃO 

A água subterrânea é a principal fonte de água para atendimento de comunidades 

rurais no estado de Minas Gerais, participando de aproximadamente 80% de todo 

abastecimento (comunicação verbal, Gonçalves, 2005). Contribui para este cenário a 

disponibilidade do recurso frente a pequenas demandas de água e os reduzidos custos de 

tratamento e abastecimento, quase sempre dispensando elaboradas instalações de 

captação, adução e tratamento.  

No município de São Francisco, estima-se que 70% da população rural depende da 

água subterrânea para abastecimento devido a fatores como a limitada disponibilidade de 

mananciais com boa qualidade sanitária e bacia preservada, a ausência de mananciais 

superficiais perenes e os custos inferiores de implantação e operação de sistemas com 

poços tubulares. 

Entretanto, constata-se o registro de vários poços tubulares com ocorrência de água 

com teores elevados do íon fluoreto, especialmente na região norte do Estado de Minas 

Gerais, onde o substrato de rochas pertence ao Grupo Bambuí, formação geológica 

metassedimentar predominantemente de calcários e metapelitos. 

O limite máximo de flúor recomendado na Portaria MS 635/BSB de 26/12/75, que 

estabelece os limites mínimo, ótimo e máximo para fluoretação da água de abastecimento 

público, depende da média das temperaturas máximas diárias do ar da localidade em 

apreço. No município de São Francisco, a ingestão de água acima de 0,8 mg/l, valor 

máximo regional segundo a portaria, tem provocado a endemia de fluorose dentária 

diagnosticada em quatro Distritos, por Velásquez et. al. (2003).   

De acordo com a autora (op. cit.), a origem do flúor no sistema aqüífero da região é 

complexa, mas já é comprovada sua relação com a dissolução do mineral fluorita (CaF2 – 

Fluoreto de cálcio, composição - 51,33 % Ca; 48,67 % F), presente, macroscopicamente, 

de forma disseminada em veios calcíticos dos calcarenitos inferiores do Grupo Bambuí. 

A fluorose dentária é uma doença provocada pela ingestão excessiva de flúor, que 

se manifesta no esmalte dos dentes. Problemas estéticos e funcionais estão associados à 

fluorose. A doença pode causar dor, atrapalha a mastigação e chega a provocar perda 

total dos dentes, além de criar um ambiente propício para o desenvolvimento da cárie. A 



 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3 

fluorose é irreversível começa a se manifestar durante a formação dos dentes 

permanentes, ou seja, em crianças de zero a cinco anos. 

Nos casos em que a concentração de flúor consumido supera 5 mg/l, podem ocorrer 

fragilização e deformação dos ossos, a chamada fluorose óssea (Velásquez, 2003). Outros 

problemas decorrentes do consumo diário de água com excesso de flúor incluem fluorose 

de tecidos (Gunnar et al, 2005) e fluorose em ligamentos e músculos descritos (Kharb e 

Susheela, 1994 ).  

O presente trabalho visa estudar o planejamento de recursos hídricos envolvendo 

fontes de produção de água nas comunidades rurais afetadas pela fluorose, buscando 

identificar alternativas de abastecimento de água e atuar na reversão do quadro de 

incidência da fluorose dentária. Foram coletados dados para identificação do sistema de 

abastecimento e demandas em visitas de campo, posteriormente utilizados no 

desenvolvimento de cenários de simulação de quantidade e qualidade da água com 

emprego do sistema de suporte à decisão WEAP (Water Evaluation and Planning 

System) (Sieber et al, 2005).  

 

2. A QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM COMUNIDADES RURAIS 

DE MINAS GERAIS 

Várias comunidades rurais e pequenos municípios passaram por grande expansão 

urbana após as obras de saneamento básico a partir da década de 1980. Embora em 

alguns casos a concessão dos sistemas tenha sido transferida para a COPASA MG - 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a grande parte passou a ser administrada por 

associações comunitárias ou Prefeituras, muitas vezes com limitado controle químico das 

águas de abastecimento. 

A operação de sistemas de abastecimento de água requer, conforme determinado 

pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004), monitoramento da 

qualidade da água bruta e tratada comprovando a potabilidade da água distribuída. A 

água subterrânea explorada através de poços tubulares apresenta na maioria dos casos 

ausência ou baixa incidência de coliformes. Entretanto, problemas de contaminação 

bacteriológica em poços tubulares podem ocorrer em casos com posicionamento de 

filtros junto a lençol freático contaminado, desativação sem a devida proteção e vedação, 
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manejo de tubulações, bombas e demais equipamentos submersos contaminados e 

desenvolvimento de ferro bactérias devido a condições construtivas e/ou operacionais 

impróprias. Outro problema referente à potabilidade da água subterrânea explorada por 

poços tubulares é de natureza química, resultado de intervenções antrópicas ou mesmo 

processos geoquímicos naturais que determinam a composição química da interação 

água-rocha (Velásquez et al., 2003). Algumas regiões do Estado de Minas Gerais 

apresentam água subterrânea com anomalias de ferro e manganês, especialmente na 

região leste e Vale do Aço. No extremo nordeste, são marcantes índices elevados de 

dureza total e salinidade.  

Na região norte mineira, vem-se registrando várias anomalias do íon fluoreto na 

água subterrânea dos aqüíferos pelito-carbonáticos do Grupo Bambuí (Velásquez et al, 

2003). Como a água nas comunidades rurais é normalmente distribuída in natura sem o 

devido controle e correção de sua qualidade, usuários ficam vulneráveis aos eventuais 

problemas de contaminação natural ou de poluição físico-química ou orgânica. 

2.1 Problemas com Flúor na Água Subterrânea em São Francisco 

Em 1993/1995, foram diagnosticados casos de fluorose dentária em crianças no 

distrito de Mocambo, município de São Francisco, por odontólogos do município e da 

FUNASA. 

Velásquez et al. (2003) realizaram pesquisa multidisciplinar envolvendo geologia, 

epidemiologia/odontologia e hidrogeologia no município. Os resultados mostram a 

identificação de treze poços tubulares com concentrações de fluoreto acima de 0,8 mg/l e 

diagnosticaram quatro comunidades endêmicas de (Alto São João, Vaqueta, Novo 

Horizonte e Mocambo) em estágios severos de agravo, com mais de 90% de prevalência 

na amostra de crianças e jovens adultos (Figura 1). Em todas essas localidades, as 

concentrações de flúor das águas subterrâneas de abastecimento público foram elevadas 

(1,18 a 3,9 mg/l), e o histórico do consumo mostrava que os indivíduos ingeriram essas 

águas durante a fase de formação dos dentes permanentes (0 a 5 anos), demonstrando 

assim, a causa da endemia local. 

Tal estudo incluiu a identificação da fluorita disseminada em veios calcíticos 

(principalmente nos calcarenitos) como principal mineral fonte da contaminação das 
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águas subterrâneas nos distritos analisados e a associação com estruturas rúpteis e com a 

estratigrafia, possibilitando definir critérios de ação preventiva.  

 

Figura 1 – Fluorose dentária em crianças no município de São Francisco – MG 
Fonte: Foto E.F.Ferreira, 2002 

 
3. PLANEJAMENTO DAS FONTES DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 

O planejamento da fonte de produção de água frente a rápidas expansões urbanas é 

foco nas companhias de saneamento, muita vezes, explorando as potencialidades hídricas 

de cada contexto geológico-geográfico e a interligação de sistemas de abastecimento de 

água. Os limites políticos são transpostos como nas áreas metropolitanas e fontes 

distintas contribuem para o atendimento da demanda. 

O planejamento de fontes de produção de água deve ser subsidiado por um estudo 

mais amplo sobre o planejamento e gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica. O 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, do qual o Plano Diretor da bacia é um 

instrumento, deverá, entre outros aspectos, levantar as disponibilidades, demandas e 

alternativas de desenvolvimento, proteção e monitoramento dos recursos hídricos, 

segundo os anseios e expectativas dos usuários. Um planejamento de fontes de produção 

de água calcado nessas informações terá melhores condições de produzir bons resultados, 

na medida em que trará, desde a sua concepção, a integração com os outros usos e 

demandas da água na bacia. 
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3.1. METODOLOGIA  

A crescente demanda de água para fins diversos implica na necessidade de sua 

quantificação e da avaliação quantitativa e qualitativa dos mananciais. O planejamento 

dos recursos hídricos a nível regional envolve o estudo de fontes de produção de água 

para comunidades e a tomada de decisões operacionais considerando aspectos 

hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e sociais, mutáveis no tempo e 

associados a incertezas de difícil quantificação.  

A complexidade dos problemas envolvidos no planejamento dos recursos hídricos  

requer abordagens sistemáticas, capazes de representar um amplo espectro de variáveis 

de forma integrada, além de simular e avaliar o grande número de alternativas e suas 

conseqüências nos recursos hídricos sob aspectos quantitativos e qualitativos. Métodos de 

análise de sistemas permitem ampliar a capacidade de análise dos tomadores de decisão 

em sistemas complexos, incluindo a possibilidade de previsão de cenários futuros.  

Um exemplo de sistema desenvolvido para o planejamento de recursos hídricos é o 

WEAP (Water Evaluation and Planning) (Sieber et al, 2005), que constitui uma 

ferramenta computacional de simulação matemática para suporte a decisões da 

engenharia de recursos hídricos e ambiental. Este sistema emprega um algoritmo de 

programação matemática integrado a um sistema de banco de dados transparente e 

flexível e uma interface de visualização de resultados de fácil acesso e manipulação.  

A representação dos sistemas de recursos hídricos no WEAP é feita por arcos e nós, 

simulando pontos de demanda, reservatórios, estações de tratamento, rios, canais e outros 

elementos de infra-estrutura hídrica. As demandas podem ser desagregadas em vários 

subníveis, incluindo população, taxas de consumo per capita e tipo de instalações com 

diferentes eficiências no uso da água. Preferências e prioridades podem ser inseridas 

determinando formas distintas de atendimento aos usos ou demandas de água do sistema 

em estudo.  

A capacidade de simulação de qualidade da água inclui modelagem de constituintes 

conservativos (via mistura simples), constituintes com decaimento exponencial, oxigênio 

dissolvido (via Streeter-Phelps), demanda bioquímica de oxigênio e temperatura (via 

equação de balanço de calor com função de radiação de ondas curtas e ondas longas, 

perdas de calor resultantes de processos de convecção e evaporação). Limites de 
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concentrações e parâmetros físico-químicos, como potabilidade nos sistemas de 

abastecimento. Demandas industriais e agrícolas podem ser inseridos para simulação de 

alternativas de atendimento.  

A função objetivo é maximizar o atendimento às demandas diversas, sujeito a 

restrições físicas de balanço de massa, infra-estrutura, restrições hidrológicas de 

disponibilidade de água, restrições legais, institucionais e operacionais de prioridades de 

acesso à água,  preferências quanto a fontes de abastecimento, operação do sistema e 

limitações na concentração de constituintes. O sistema permite a elaboração de 

simulações para cenários de atendimento da situação corrente ou futura. A abordagem é 

integrada, podendo ser aplicada no planejamento dos sistemas de abastecimento 

envolvendo problemas de qualidade da água e preservação de ecossistemas. 

3.1.1 Caracterização do sistema modelado  

O WEAP foi empregado para simulação do sistema de abastecimento da 

comunidade de Vaqueta, localizada no município de são Francisco, MG. Vaqueta conta 

com um poço tubular perfurado em 1978 como como fonte de produção de água. O poço 

tem operação rotineira, de domingo a sexta-feira,  de 12 a 13 horas/dia. Em períodos de 

pico de consumo de água ocorrem dias de bombeamento contínuo. A vazão de teste foi 

de 8,65 m3/hora, com nível estático a 0,6m e teor de flúor de 1,92 mg/l. O sistema está 

equipado com tratamento de dessalinização da água por osmose reversa (Figura 2).  

Aos sábados, entre 6:00 h e 12:00 h, ocorre o tratamento da água, produzindo um 

total de16 m3 de água tratada. A água é distribuída para três subsistemas denominados de 

Vaqueta, Tabuleirinho e Águas Novas. O sistema é operado e administrado pela própria 

comunidade e com apoio da Prefeitura. O custo total médio é de R$1.700/mês e é rateado 

entre os usuários. 

A água tratada no dessalinizador é distribuída somente aos sábados após o 

enchimento do reservatório situado ao lado do equipamento, quando então, a população, 

ciente do horário de distribuição, se prepara para o recebimento da mesma e seu 

acondicionamento próprio para uso durante a semana, essencialmente para consumo 

humano. Esta operação limitada aos sábados decorre dos custos operacionais elevados 

para o padrão da comunidade, como a energia elétrica e troca de filtros ou membranas 

semipermeáveis.  
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Figura 2 – Equipamento de dessalinização de água por osmose reversa, comunidade de 
Vaqueta, município de São Francisco, MG 

 

A demanda do sistema é indicada na Tabela 1, representando os dados do mês de 

janeiro/2006. Os valores têm variação mensal proporcional ao número de dias de cada 

mês. A Tabela 1 foi obtida a partir de dados populacionais e de criação de animais 

levantados, multiplicado por consumo per capita encontrados na literatura (Palhares, 

2005).   

Tabela 1 – Demandas da comunidade de Vaqueta e seus subsistemas 
COMUNIDADE DEMANDA (m3/mês)1 

Vaqueta  
Famílias 449,19 
Escola 38,75 
Criação de animais 661,85 

Subtotal 1149,79 
Tabuleirinho  
Famílias 742,14 
Criação de animais 1064,85 

Subtotal 1806,99 
Águas Novas  
Famílias 195,3 
Criação de animais 288,3 

Subtotal 483,6 
Total Geral 3.440,38 

     
1
 janeiro/2006. 

A análise do sistema permitiu a identificação preliminar de algumas alternativas de 

atendimento de água potável para a  comunidade de Vaqueta, apresentadas a seguir. 
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Manutenção do atual sistema com adequações 

Envolve avaliação das instalações existentes, principalmente nas condições do filtro 

interno do dessalinizador, qualidade da água produzida e periodicidade de futuras 

manutenções. Teste de dosagem para mistura da água tratada pelo sistema com a própria 

água bruta. Avaliação dos custos de operação e vida útil do equipamento. Reestruturação 

do sistema de abastecimento de água com adequações em rede de distribuição e 

reservatórios. 

Coleta de água de chuva 

Tem como exemplo exemplo a comunidade vizinha Novo Horizonte, que possui 

quatorze unidades de cisternas rurais de acumulação de água de chuva construídas pelo 

programa de convivência com o semi-árido – Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (Programa 1 Milhão de Cisternas). A fonte de água meteórica, 

normalmente com baixas concentrações de fluoreto, pode contribuir para redução de seus 

níveis na água de abastecimento quando misturada a esta.  

Interligação do sistemas de abastecimento de água à comunidade vizinha Arrozal 

A comunidade vizinha de Arrozal situa-se a 5 km de Vaqueta e possui um poço 

tubular perfurado pela CODEVASF em 1995, cuja vazão de teste foi de 264 m3/h (73 l/s), 

sendo a maior vazão já encontrada no município e flúor não detectado. Até agosto/2005 

este poço ainda não estava equipado. Para interligação dos sistemas, seria necessário o 

diagnóstico e recuperação do poço tubular de Arrozal envolvendo a limpeza, 

desenvolvimento do poço, teste de bombeamento, nova análise química da água, 

dimensionamento de equipamento e condições operacionais a serem implantadas, além 

de projeto de interligação dos sistemas com especificações de adutoras, reservatórios e 

redes, considerando a premissa de confirmação das condições originais do poço. 

3.1.2 Cenários de simulação 

Foram definidos quatro cenários para a comunidade de Vaqueta. Cada cenário foi 

simulado para um período de dois anos (jan/2006 a jan/2008), com intervalo de tempo 

mensal. O primeiro cenário refere-se à situação atual de demanda e operação do sistema, 

e os demais incluem restrições na qualidade da água em atendimento à Portaria MS 
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635/BSB de 26/12/75 e alternativas de abastecimento de água para as comunidades 

pesquisadas, descritas no item prévio. Foi considerada a remoção de 90% do teor de 

fluoreto no processo dessalinização por osmose reversa, produzindo água tratada com 

0,19 mg/l de fluoreto e um índice de perda de 60%. 

Cenário 1: Cenário Base   

Este cenário inclui representação da situação atual na região de acordo com os dados de 

disponibilidade e demanda de água, operação e custos do sistema coletados em visita de 

campo. O Flúor foi modelado como constituinte conservativo, com concentração 

variando no sistema conforme mistura simples. Cabe ressaltar que essa abordagem 

apresenta limitações uma vez que não considera outras reações químicas envolvendo o 

flúor. 

Cenário 2: Concentração máxima de fluoreto  na água de abastecimento igual a 0,8 mg/l 

O Cenário 2 representa o mesmo sistema modelado no cenário 1, porém com uma 

restrição de qualidade da água com concentração máxima de fluoreto de 0,8 mg/l na água 

distribuída a partir do segundo ano de simulação. 

Cenário 3 – Abastecimento Complementado com Coleta de Água de Chuva 

Este cenário inclui a mesma representação do cenário 2, adicionando-se a 

contribuição de água captada de chuva nas unidades residenciais, a do programa - P1MC 

(Brasil, 2006). O volume mensal captado foi calculado conforme a equação (1). As 

cisternas têm capacidade de 10,5 m3 considerando-se uma área de telhados média de 40 

m2. 

RPmAVm **=         (1) 

A: Área dos telhados de cada unidade residencial - igual  (m2);  

Pm: Pluviometria média mensal na região (mm) 

R: Total de residências por subcomunidades de Vaqueta 

Cenário 4 – Substituição do Sistema de Tratamento de Água por Transferência de Água 

de Poço em Comunidade Vizinha de Arrozal 

No cenário 4 é representada a transferência de água do sistema de Arrozal a partir 

de jan/2006, via bombeamento de água subterrânea de poço tubular isenta de fluoreto e 
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mistura com a água do poço de Vaqueta, esta com teor de 1,9 mg/l . A coleta de água de 

chuva foi desativada nesse cenário. Foi considerada a transferência de até 50 m3/h do 

poço da comunidade de Arrozal, valor bem inferior à capacidade de (264 m3/h) por 

razões de segurança. Nesse cenário foi aplicada a restrição de fluoreto máximo de 0,8 

mg/l a partir do segundo ano da simulação (jan/2007). A Tabela 2 resume os cenários 

simulados. 

Tabela 2 – Sumário dos cenários simulados 

Cenário 
Demanda 
(m3/mês ) 

Restrição em 
concentração 
de flúoreto 
(0,8 mg/l) 

Tratamento por 
Osmose reversa 

Fontes de 
abastecimento 

Período de 
simulação 

Cenário 1 3.440,38 Não Sim Poço vaqueta 2006-2007 

Cenário 2 3.440,38 Sim Sim Poço vaqueta 2006-2007 

Cenário 3 3.440,38 Sim Sim 
Poço Vaqueta e 
água de chuva 

2006-2007 

Cenário 4 3.440,38 Sim Não 
Poço Vaqueta e 

poço Arrozal 
2006-2007 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 3 e 4 apresentam volumes mensais de atendimento e o percentual do 

atendimento em relação à demanda total por sub-comunidades, para o cenário 1. As 

conexões entre os nós de demanda (círculos em vermelho) e de abastecimento são 

representadas por arcos de transmissão ou abastecimento (em verde). 

O WEAP não permite a conexão direta de estações de tratamento com fontes de 

abastecimento via arco de abastecimento (em verde). Para contornar esta limitação, foram 

adicionados dois nós de demanda simulando estações de bombeamento conectadas à 

fonte de abastecimento “poço Vaqueta P-01”. O nó de demanda artificial “bomba direto” 

se conecta diretamente à cada uma das comunidades via arcos de abastecimento, 

enquanto que o nó “bomba para tratamento” (Figura 3) se conecta à estação de tratamento 

por Osmose Reversa (nó “osmose”) via arcos de vazão de retorno (em vermelho) e da 

estação de tratamento para cada uma das comunidades via arcos de abastecimento (em 

verde). 
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Figura 3 - Cenário 1: volume mensal de atendimento (m3/mês), jan/2006. 

 

Observa-se nos resultados (Figura 4) que 2,1% da demanda é atendida com água 

tratada e 88,3% é atendida por água bruta com alto teor de fluoreto (1,92 mg/l) 

totalizando 90,3% de atendimento. Os 9,7% restantes representam o déficit de 

atendimento calculado pela simulação.  

 

Figura 4 - Cenário 1: percentual da demanda atendida, jan/2006 
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O atendimento de maior parte da demanda é feito por água não tratada (alto teor de 

fluor) por meio dos arcos ligando o nó “bomba direto” aos nós de demanda de Vaqueta, 

Tabuleirinho e Aguas Novas. Uma pequena parte do abastecimento é água tratada via 

osmose reversa, por meio do arco ligando o nó “osmose” aos nós de demanda. 

Comparando a distribuição da água apresentada para o cenário 1 com o número de 

habitantes chega-se ao abastecimento per capita de água dessalinizada (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Abastecimento per capita de água dessalinizada na comunidade de Vaqueta 

Comunidade 
Água 

dessalinizada 
(m3/mês ) 

Número de 
pessoas1 

Consumo per 
capita 

L/hab/dia) 
 

Vaqueta 23,6 97 8 
Tabuleirinho 37,1 160 7,6 
Águas Novas 10 42 7,8 

Total 70,7 299 - 
     1 

Considerando 4,2 hab/domicílio. 
 

O consumo per capita  estimado de água dessalinizada na comunidade de Vaqueta 

entre 7,6 e 8 l/habitante/dia representa uma disponibilidade de água apenas para 

atendimento ao consumo essencial de beber e preparar alimentos, segundo distribuição 

das necessidades mínimas diárias de água para o abastecimento da população rural difusa 

na bacia do rio São Francisco apresentada em ANA/GEF/PNUMA/OEA. (2004). 

Na simulação do cenário 2 foi aplicada restrição na concentração de fluoreto na 

água distribuída de 0,8 mg/l, atendendo a Portaria MS 635/BSB de 26/12/75. A Figura 5 

apresenta os resultados de volumes mensais de atendimento. Houve a drástica redução de 

90,4% para 3,17% de atendimento da demanda (mês de janeiro), comparando com o 

Cenário 1. Nota-se uma redução significativa no volume de água bruta com alto teor de 

fluor (1,92 mg/l) abastecido (de 1015,2 m3 para 11,57 m3, mês de janeiro) devido à 

restrição agora imposta de valor limite de 0,8 mg/l na concentração final. 

A concentração final do contaminante em cada nó de demanda (comunidades) é 

calculada considerando-se as vazões e concentrações de cada fonte de abastecimento. 

Como agora existe uma restrição de concentração máxima, foi necessária uma redução no 
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volume de água sem tratamento (1,92 mg/l de fluoreto) de modo a atingir a meta de 0,8 

mg/l quando combinada com a água tratata (0,19 mg/l de fluoreto). 

 

 

Figura 5 - Cenário 2: volume mensal de atendimento (m3/mês), jan/2006. 
 

O Cenário 3 (coleta de água de chuva) é apresentado a seguir com destaque para os 

resultados relativos aos meses de fevereiro/2007 (Figura 6), novembro/2007 e 

junho/2007, considerando a construção de cisternas em todas as unidades residenciais da 

comunidade.  Para o mês de fev/2007 são abastecidos 145,3 m3 com água de chuva na 

comunidade de Vaqueta, elevando o percentual de atendimento a 27,8%, bastante 

superior aos 3,17% de atendimento da demanda do cenário 2, quando sujeito a mistura da 

água dessalinizada e bruta do poço Vaqueta. 

Para o mês de nov/2007 (maior pluviosidade), o volume de água de chuva utilizado 

por cada comunidade supera a soma dos volumes das outras fontes (chegando a  458,3 m3 

em Tabuleirinho, 115,4 m3 em Águas Novas e 265,4 m3 em Vaqueta)  e o percentual de 

atendimento chega a 45,2% da demanda nas três comunidades. 
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Figura 6 - Cenário 3: volume mensal de atendimento (m3/mês), fev/2006. 
 

A melhoria no atendimento varia conforme a pluviometria. Essa variação é 

apresentada na Figura 7, comparando os percentuais de atendimento para os cenários 2 e 

3. Para o primeiro ano da simulação (2006) não há restrição de qualidade da água e o 

atendimento é alto (~90%) em ambos os cenários. No segundo ano a restrição entra em 

vigor e percebe-se a melhoria proporcionada pelo sistema de coleta de água de chuva no 

cenário 3. 

Apesar de contribuir para atenuar um resultado severo de escassez hídrica devido à 

qualidade, notadamente em usos domésticos da água, a coleta de água chuva ainda seria 

insuficiente para o completo atendimento das demandas. O cenário 4 investiga a 

possibilidade de transferência de água de um poço de alta vazão localizado na 

comunidade vizinha de Arrozal, cuja concentração de fluoreto é nula. Com a 

disponibilidade de grande quantidade de água, a estação de tratamento foi desativada 

nesse cenário. Os resultado são apresentados nas Figuras 8 e 9 para situações sem e com 

restrição de fluoreto. 
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Figura 7 – Comparativo entre percentuais de abastecimento para os cenários 2 (em verde) 
e 3 (em vermelho, com água de chuva). 

 

Sem a restrição de qualidade da água, o poço de Vaqueta é preferido devido ao 

menor custo operacional, sendo bombeados 3.241 m3 em jan/2006 (Figura 8). O poço de 

Arrozal contribui para complementar a demanda com 226,3 m3 adicionais resultando em 

um abastecimento de 100% da demanda. 

Assim que a restrição de qualidade da água entra em vigor (Figura 9), há uma 

inversão de uso nas fontes de abastecimento, e o poço de Arrozal passa a contribuir com 

2.006,9 m3/mes (jan/2007). É interessante notar que o poço de Vaqueta, embora com alto 

teor de flúor, continua contribuindo para o abastecimento com um volume significativo 

(1.433,5 m3/mês para jan/2007) de modo a produzir água com concentração final de 0,8 

mg/l de fluoreto. 
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Figura 8 - Cenário 4: volume mensal de atendimento (m3/mês), jan/2006. 
 

Tal resultado indica possível flexibilidade para operação do sistema de forma 

sustentável, buscando reduzir custos e também evitar que a explotação de água 

subterrânea se concentre em poços com baixa ou nula incidência de fluoreto. O último 

aspecto é de grande importância se considerarmos os riscos da migração de 

contaminantes devido à super explotação em determinadas áreas do aquífero e 

consequentes alterações em níveis potenciométricos e gradientes hidráulicos (Datta, 

2005; Das Gupta e Onta, 1997). Porém, conclusões e recomendações mais específicas 

nesse aspecto dependem de maior conhecimento sobre o comportamento dos fluxos 

subterrâneos na região estudada. 
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Figura 9 - Cenário 4: volume mensal de atendimento (m3/mês), jan/2007 (restrição de 
qualidade da água em vigor) 

 

CONCLUSÕES 

Um sistema  de abastecimento rural com problema de alta concentração de fluoreto 

e incidência de fluorose dentária foi estudado e modelado para identificação de operações 

de captação e distribuição de água capazes de atender aos padrões atuais de potabilidade 

segundo Ministério da Sáude. A ferramenta de análise de sistemas WEAP permitiu a 

configuração e investigação de diferentes cenários operacionais, contribuindo para 

ampliar a capacidade de análise e busca de soluções. Resultados das investigações 

permitiram identificar deficiências no abastecimento mesmo sem considerar restrição na 

qualidade da água, apontando para a necessidade de interligação com sistemas vizinhos. 

Tal necessidade se tornou mais evidente com a adequação ao padrão do Ministério da 

Sáude, que restringe a concentração de fluoreto na água de abastecimento a 0,8 mg/l e 

limita o uso das fontes com alta concentração de fluoreto. Nesses casos, verificou-se que 

ainda é possível utilizar fontes com alta concentração de fluoreto em combinação com 
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água sem contaminação, o que tem o potencial de reduzir os custos de abastecimento do 

sistema e contribuir para a sua sustentabilidade operacional a longo prazo. 
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