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RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA
QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE MONJOLINHO, RIO PASSO
FUNDO, NONOAI/FAXINALZINHO - RS
RESUMO EXECUTIVO Nº 03/14
ATIVIDADE: Monitorar os padrões limnológicos nos rios Passo Fundo e Erechim, bem como
acompanhar a variação sazonal das águas e das comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas
na área de influência do reservatório da UHE Monjolinho.
COORDENADAS DOS PONTOPS AMOSTRAIS:
MJ1 – Rio Passo Fundo (Montante) - 0326950 E/ 6962850 S
MJ2 – Rio Erechim (Montante) - 0330503 E/6959893 S
ERLent – Rio Erechim (Reservatório) - 0329685 E/6963278 S
PFLent – Rio Passo Fundo (Reservatório) 0328612 E/6963925 S
MJ3 – Rio Passo Fundo (Próximo a Confluência com Rio Erechim) - 0328850 E/6965350 S
MJ4 – Rio Passo Fundo - 0328669 E/6970101 S
MJ5 – Montante do Barramento – 0328592 E/ 6973496 S
MJ6 – Jusante do Barramento – 0329050 E/ 6975496 S
TIG – Arroio Lajeado do Tigre – 0328381 E/ 6975337 S

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO: Resumo Executivo Semestral
referente ao Programa de Monitoramento Limnológico e da
Qualidade da Água Superficial na área de influência da UHE
Monjolinho, realizado em outubro de 2014.

Data: 16/10/2014

EXTRATO DO RELATÓRIO:
Em outubro de 2014 foi realizada a 27ª campanha do monitoramento limnológico e da qualidade
da água superficial na área de influência da UHE Monjolinho, sendo está a 3ª realizada pela
Aquática Consultoria. As amostras de água foram coletadas em nove (9) pontos distribuídos à
montante (reservatório, rios Passo Fundo e Erechim) e jusante do barramento a qual é
influenciada pela formação do reservatório da UHE Foz do Chapecó. Alguns parâmetros físicoquímicos foram aferidos “in loco”, sendo eles: profundidade total, transparência, temperatura da
água, oxigênio dissolvido (OD), saturação de oxigênio (%), condutividade elétrica e pH. Também
foram observadas a coloração da água, presença de material flutuante e existência de floração
de algas. Dentre estes não foram observados valores fora do estipulado pela legislação, sendo
que os ambientes apresentaram ótima oxigenação (> 8,58), pH neutro com tendência a
alcalinidade e a condutividade elétrica inferior a 44,6 µS/cm em todas as estações amostrais. Não
foram observadas florações de algas, em nenhum dos pontos de monitoramento. Estas análises
"in loco", demonstram que o ambiente, momentaneamente, apresenta boa qualidade da água,
não influenciando negativamente sobre a biota aquática. No ponto amostral MJ5 (Rio Passo
Fundo a Montante do Barramento) foram registrados os valores de temperatura da água e de

oxigênio dissolvido a cada cinco metros, a fim de obter dados comparativos do comportamento
das massas de água no reservatório, em que pouca variação ao longo da coluna d'água foi
evidenciada. Todas as amostras de água foram acondicionadas em frascos específicos, rotuladas
e preservadas para envio ao laboratório credenciado, a fim da obtenção dos ensaios analíticos
dos parâmetros físico, químicos e biológicos. Os resultados destas análises, juntamente com os
laudos, serão apresentados e discutidos em relatório consolidado.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Coleta das amostras de água superficial realizada com Coleta das amostras de água superficial realizada com
auxílio da jarra coletora no ponto MJ1.
auxílio da jarra coletora no ponto MJ2.

Coleta das amostras de água superficial realizada com Coleta das amostras de água superficial realizada com
auxílio da jarra coletora no rio Erechim (ERLent).
auxílio da jarra coletora no rio Passo Fundo (PFLent).

Amostra de água superficial coletada no ponto Coleta das amostras de água realizada com auxílio da
amostral MJ3.
jarra coletora no ponto amostral MJ4.

Coleta realizada com auxílio da Garrafa de Van Dorn
em diferentes profundidades - MJ5.

Coleta das amostras de água em diferentes
profundidades com auxílio da garrafa de Van Dorn na
estação de coleta MJ5.

Amostra coletada na estação de coleta MJ6.

Acondicionamento das amostras de água superficial
realizada com auxílio da jarra coletora no ponto
amostral TIG.

