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O QUE É QUALIÁGUA?

É o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de 
Qualidade de Água – QUALIÁGUA, uma iniciativa da 
Agência Nacional de Águas – ANA que visa estimular 
a divulgação da qualidade da água em todas as 
regiões do País, e que busca como objetivo contribuir 
para uma gestão sistemática dos recursos hídricos; 
estimular a padronização dos critérios e métodos de 
monitoramento da qualidade da água; contribuir para 
o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais 
gestores dos recursos hídricos e meio ambiente; e 
promover a implementação da Rede Nacional de 
Monitoramento da Qualidade das Águas (RNQA).
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 QUALIÁGUA EM 
RONDÔNIA

O Estado de Rondônia aderiu ao programa volunta-
riamente em 2016 após a assinatura do contrato no 
031/2016/ANA-QUALIAGUA com validade de 60 
meses.
Atualmente, Rondônia possui 26 pontos de monitora-
mento da qualidade da água. As campanhas são 
realizadas trimestralmente e incluem a coleta de 
dados e de amostras de água de modo¬¬ a gerar 
informações que possam ser utilizadas para a defini-
ção das condições presentes de qualidade da água 
e alimentar a base de dados do site da ANA. 

PROCEDIMENTO DE
CAMPO

Para a realização da coleta de dados em campo são 
realizados atualmente três procedimentos comuns a 
todos os pontos de monitoramento.
Primeiramente, com o auxílio da Sonda Multiparâmetri-
ca EXO são verificados os seguintes parâmetros: 
temperatura da água e do ar, oxigênio dissolvido, pH, 
condutividade e turbidez.
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O segundo passo é a verificação da transparência do 
corpo hídrico com o auxílio do Disco de Secchi.
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Por último, seguindo as instruções presentes no Guia 
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CE-
TESB-ANA, 2011), é recolhida duas amostras de cada 
ponto que são enviadas para o laboratório da 
SEDAM em Porto Velho/RO onde atualmente os parâ-
metros analisados são nitrato, cloreto e nitrogênio 
amoniacal.
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devidamente identificadas para 

envio ao laboratório

Existem ainda seis pontos de medição de vazão no 
Estado realizado com o equipamento ADCP RiverSur-
veyor M9. 
O monitoramento quali-quantitativo dos rios é muito 
importante para a tomada de decisões associada ao 
gerenciamento de recursos hídricos.
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