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Resumo:  

O Ribeirão Espírito Santo que pertence à Bacia Hidrográfica de denominação idêntica localiza-se 

no município de Juiz de Fora, MG, tem como principal finalidade o abastecimento de água potável 

de parte da população do município através de captação direta. Além do abastecimento público, o 

ribeirão atende também as indústrias do distrito industrial como às atividades de irrigação de 

pequenas culturas e atividades agropecuárias locais. O Ribeirão Espírito Santo é um manancial de 

uso consuntivo, ou seja, as águas que dele são captadas retornam apenas parcialmente ao seu 

escoamento. Ressalta-se ainda que os efluentes, domésticos e industriais, são despejados no 

Ribeirão Espírito Santo sem quaisquer tratamentos.   Ademais, o manancial recebe as águas de 

lavagem dos filtros e decantadores da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça (Sistema CDI) localizada nas proximidades da captação do mencionado manancial. Para 

determinação das vazões transitantes no ribeirão Espírito Santo foram utilizados UM molinete 
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hidrométrico e o equipamento Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP. Durante o período de 

amostragem foram verificadas as potenciais influências da precipitação sobre a vazão. Observou-se 

no trecho em estudo a existência de vários usuários, parte deles com a devida outorga para 

utilização da água, e, ainda, outros com usos de água classificados como insignificantes. Além da 

captação da água, observaram-se ainda vários lançamentos de efluentes no trecho que não 

necessariamente correspondem às vazões outorgadas, por serem de tipologias industriais distintas e 

terem diferentes usos. Assim, constatou-se que estudos relacionados à quantidade de água em 

trechos de rios caracterizados por múltiplos usuários, baixas vazões e grande variação de vazão são 

bastante complexos, pois esta última característica gera impactos na qualidade da água como pode 

ser observado neste estudo, bem como dificulta a realização de pesquisas referentes à sua 

autodepuração.  

 


