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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) - por meio do Contrato 488/PGE-2018, em conformidade ao 
resultado da Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO - tendo como objeto a 
“Contratação de empresa especializada para elaborar os estudos técnicos e documento 
consolidado do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS para o Estado de Rondônia 
(Produtos 3, 4, 5 e 6 deste Projeto Básico), nos termos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei 
Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.704, de 23 de 
dezembro de 2010”. 

O presente relatório, integrante do Produto 3 – Estudos de Prospecção e escolha do cenário de 
referência, consiste na apresentação do Subproduto 3.1 - Elaboração dos Estudos de Prospecção 
e Escolha do Cenário de Referência.  

Apresenta-se uma breve análise histórica de forma a quantificar e compreender o contexto dos 
processos que possam subsidiar a análise de tendências de desenvolvimento socioeconômico 
para o estado de Rondônia. A partir destas análises são projetados cenários de referência 
divergentes nos quais serão formuladas e desenvolvidas as políticas públicas de gestão integrada 
de resíduos sólidos em Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento na geração dos resíduos sólidos acompanhou a evolução da civilização ao longo do 
tempo, sendo que, a partir da época em que o homem mudou sua forma de vida nômade para 
predominantemente sedentário, a quantidade dos resíduos sólidos gerados pelas comunidades 
começou a aumentar, bem como sua composição, variando conforme os aspectos sociais e 
culturais de uma população. Portanto, a geração e a característica dos resíduos sólidos variam em 
função do desenvolvimento socioeconômico e ambiental de uma cidade, evidenciados 
principalmente pelo crescimento populacional aliado à forma de vida e aos hábitos de consumo da 
população. 

O processo de industrialização pode ser considerado um dos grandes geradores de impactos 
ambientais negativos. Os produtos que eram fabricados de forma artesanal foram substituídos 
pelos industrializados, tendo como consequência o aumento exponencial da demanda por 
diferentes quantidades e variedade de matérias primas oriundas de várias partes do mundo. A 
intensificação do processo de geração de resíduos sólidos originou-se justamente nesta 
massificação da produção desencadeada pelo processo de industrialização. Além disso, a 
ausência de um planejamento de curto, médio e longo prazo, levando em consideração a projeção 
de cenários, colaborou decisivamente para a degradação socioambiental associada à geração 
dos resíduos sólidos.  

A projeção de cenários não deve ser confundida com a previsão de um futuro estático, mas como 
instrumento que visa antecipar situações futuras e, consequentemente, planejar ações de curto, 
médio e longo prazo, buscando contornar situações adversas. 

É relevante a importância da projeção de cenários como mecanismos para balizar o planejamento. 
Embora não seja garantia da eficácia de uma ação, o planejamento baseado em cenários de 
desenvolvimento certamente permite aos gestores tomar decisões tecnicamente mais embasadas 
e ter um maior controle dos riscos. 

A realização de estudos prospectivos como ferramenta de projeção de cenários de 
desenvolvimento tem sido aplicada no processo de planejamento público e privado, buscando, 
desta forma, prever riscos e adotar medidas de gestão conceitualmente solidificadas. No Brasil, a 
partir da década de 80 é que a demanda de ações com visão de longo prazo passou a fazer parte 
da agenda de planejamento. 

O planejamento consolidou-se como requisito para subsidiar programas de saneamento ambiental 
mediante a publicação da lei nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico.  

O Governo Federal apresentou a versão atualizada do Plano Nacional de Saneamento Básico em 
2013. Por sua vez, a versão mais atual do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi apresentada 
em 2012, embora ainda seja considerada em versão preliminar. Como parte do processo de 
elaboração destes planos, repousa a projeção de cenários de desenvolvimento, norteados 
principalmente por aspectos macroeconômicos. De fato, a partir do século XX, a história 
econômica brasileira é repleta de diferentes exemplos de como política macroeconômica pode 
refletir na dinâmica de desenvolvimento, bem como nas variações de produto, renda e preços. 

Neste sentido, a projeção de cenários torna-se um referencial para promover uma reflexão sobre 
as alternativas de futuro, e, ao equacionar as diferentes percepções entre as partes interessadas, 
favorece que sejam tomadas as melhores decisões estratégicas por partes dos gestores de 
resíduos sólidos. 

Ao se considerar o estabelecimento de cenários para a dimensão resíduos sólidos, busca-se 
balizar medidas de planejamento e ações para orientar a gestão socialmente justa, 
ambientalmente correta e economicamente viável para o manejo dos resíduos sólidos. 
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2 METODOLOGIA 

A construção dos cenários de desenvolvimento socioeconômico foi elaborada para um horizonte 
de 20 anos, ou seja, até 2038, tendo em vista que o PERS foi elaborado em 2018. Sua construção 
levou em consideração os cenários de desenvolvimento para ações de saneamento referenciadas 
no Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, que por sua vez, correspondem às 
mesmas definidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.   

Foram considerados três cenários de desenvolvimento, que se diferenciam entre si no que diz 
respeito aos desafios e às estratégias incorporadas às dinâmicas de estruturas das atividades 
econômicas e às características de organização socioambiental.  

Através da análise das características dos cenários definiu-se o Cenário de Referência, que irá 
nortear as ações presentes e será levado em consideração para a desenvolvimento e 
implementação do PERS/RO.   

2.1 Síntese dos aspectos socioeconômicos do estado de Rondônia 

No panorama dos resíduos sólidos de Rondônia foram levantadas informações a respeito das 
características socioeconômicas do estado com o objetivo de que as mesmas fossem fatores a 
ser levados em conta no processo de planejamento da gestão de resíduos sólidos deste estado.  

Em Rondônia a história de ocupação do seu território teve início com as missões jesuíticas ao 
longo do rio Madeira e com as descobertas de ouro nos afluentes do rio Guaporé, a partir de 
1732. No final do século XIX, a exploração da borracha e a construção de ferrovias trouxe para a 
região um grande fluxo de imigrantes, consolidando a ocupação da bacia do rio Madeira e 
fortalecendo a navegação. O maior índice de imigrantes e ocupação de terras ocorreu entre 1960 
e meados da década de 80, quando famílias de todas as regiões brasileiras buscavam novas 
áreas para agricultura. Toda essa ocupação fez surgir inúmeros povoados e pequenos vilarejos ao 
longo dos rios navegáveis (Guaporé, Mamoré e Madeira), atraindo cada vez mais pessoas em 
busca de melhores condições de vida e agravando as condições sociais e econômicas. 

De acordo com o censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, Rondônia possuía 1.562.409 
habitantes, o que correspondia a aproximadamente 9,85% da população da região Norte e 0,82% 
da população brasileira. Considerando os períodos 1991–2000 e 2000 – 2010, a taxa de 
crescimento geométrico da população foi de 2,23 e 1,24%, respectivamente. Em relação a 2010, a 
taxa de crescimento geométrico da população do estado seria de 1,18%. Em 2018 o IBGE 
publicou a projeção populacional de Rondônia, que alcançou 1.757.589 habitantes (Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 – Evolução da população residente e taxa de crescimento geométrico para o estado de 
Rondônia 

Variável 
Ano 

1991 2000 2010 2018 

População residente (Pessoas) 1.132.692 1.380.952 1.562.409 1.757.589 

Taxa média geométrica de crescimento anual - 2,23% 1,24% 1,18% 

Fonte: IBGE  (2010/2018) 

Ainda segundo o IBGE (2010), a população do estado era predominantemente urbana, com taxa 
de urbanização de aproximadamente 73,65%. No mesmo ano, a taxa de urbanização do Brasil foi 
de 84,37% e da região Norte de 73,55%. O predomínio da população residente em áreas urbanas 
acompanha a tendência do país e da região Norte, em função do acelerado processo de êxodo 
rural intensificado nas últimas décadas e de melhores condições de qualidade de vida no meio 
urbano. 

Em relação ao Produto Interno Bruto, Rondônia evoluiu de R$ 7.467.630.000,00 em 2002 para R$ 
36.562.837.000,00 em 2015, o que correspondeu a uma taxa de crescimento médio de 13% ao 
ano.  
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Em 2016 o PIB da capital Porto Velho correspondeu a 37,37% do PIB de todo o Estado de 
Rondônia, seguido por Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal. O Quadro 2.2 apresenta o ranking 
dos 15 maiores PIB’s municipais do Estado em 2016. 

Quadro 2.2 – Ranking dos maiores PIB’s municipais no estado de Rondônia em 2016 

Município PIB (x R$1.000,00) Posição no Ranking 

Porto Velho             14.741.744,00  1º 

Ji-Paraná                2.991.592,00  2º 

Vilhena                2.420.745,00  3º 

Ariquemes                2.183.383,00  4º 

Cacoal                1.944.787,00  5º 

Jaru                1.311.875,00  6º 

Rolim de Moura                1.201.504,00  7º 

Pimenta Bueno                1.001.086,00  8º 

Guajará-Mirim                   740.160,00  9º 

Ouro Preto  do Oeste                   708.915,00  10º 

Buritis                   581.510,00  11º 

Espigão D'Oeste                   544.664,00  12º 

São Miguel do Guaporé                   514.512,00  13º 

Machadinho D'Oeste                   512.540,00  14º 

Alta Floresta D'Oeste                   477.783,00  15º 

Fonte IBGE 2018 

2.2 Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Em 2007 os 52 municípios de Rondônia foram divididos em dez Regiões de Planejamento e 
Gestão pela Lei Complementar n° 414, de 28/12/2007 (Quadro 2.3 e Figura 2.1 ). Esta 
regionalização foi realizada a partir de estudos que estabeleceram regiões com identidades e 
características comuns, facilitando o processo de planejamento e de territorialização das políticas 
públicas. A Região I – Porto Velho é a maior em área, com 4.486.573,23 ha, que correspondem a 
18,94% do território, seguida pela Região X - Guajará-Mirim e região VIII - Rolim de Moura. A 
menor delas é a região IV – Ouro Preto do Oeste, com área equivalente a 2,06% do total. 

Quadro 2.3 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Região de Planejamento  Município Área total (ha)  % 

Região I - Porto Velho  

Candeias do Jamari 

4.486.573,23 18,94 Itapuã do Oeste 

Porto Velho 

Região II - Ariquemes  

Monte Negro 

2.317.988,31 9,79 

Campo Novo de Rondônia 

Cacaulândia 

Cujubim 

Alto Paraíso 

Buritis 

Rio Crespo 

Ariquemes 

Região III - Jaru  

Vale do Anari 

2.175.807,34 9,19 

Theobroma 

Governador Jorge Teixeira 

Machadinho d'Oeste 

Jaru 
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Quadro 2.3 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Região de Planejamento  Município Área total (ha)  % 

Região IV - Ouro Preto do Oeste  

Nova União 

488.454,41 2,06 
Vale do Paraíso 

Mirante da Serra 

Ouro Preto do Oeste 

Região V - Ji-Paraná  

Urupá 

2.766.399,91 11,68 

Teixeirópolis 

Alvorada d'Oeste 

Ji-Paraná 

Presidente Médici 

Região VI - Cacoal  

Parecis 

1.292.401,18 5,46 

Primavera de Rondônia 

Ministro Andreazza 

São Felipe d'Oeste 

Pimenta Bueno 

Cacoal 

Espigão d'Oeste 

Região VII - Vilhena  

Pimenteiras do Oeste 

1.903.013,45 8,03 

Vilhena 

Chupinguaia 

Colorado do Oeste 

Cabixi 

Cerejeiras 

Corumbiara 

Região VIII - Rolim de Moura  

Santa Luzia d'Oeste 

3.119.901,37 13,17 

Castanheiras 

Novo Horizonte do Oeste 

Rolim de Moura 

Alto Alegre dos Parecis 

Nova Brasilândia d'Oeste 

Alta Floresta d'Oeste 

Região IX - São Francisco do Guaporé  

São Miguel do Guaporé 

1.657.779,82 7,00 
São Francisco do Guaporé 

Seringueiras 

Costa Marques 

Região X – Guajará-Mirim  
Nova Mamoré 

3.478.875,89 14,69 
Guajará-Mirim 

Fonte: SEPOG (2007); IBGE (2010) 
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Figura 2.1 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Fonte: IBGE 2018. 

 

Figura 2.2 - Participação das regiões de planejamento e gestão na composição do PIB estadual em 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.1 Região I - Porto Velho 

A região I é formada por três municípios: Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Porto Velho, 
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sendo este último o município mais populoso, seguido de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste 
(IBGE, 2010).  

Na região I a soma dos PIB’s municipais referentes ao ano de 2016 correspondeu a 38,77% do 
PIB do estado de Rondônia (Figura 2.2), com destaque para Porto Velho, que ocupou também o 
1º lugar no ranking do PIB estadual (Quadro 2.2). 

Em 2016 o setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB nos municípios da 
região I (Figura 2.3) e também no estado (60,56%). Os dados do IBGE mostram ainda que no 
setor de serviços, as maiores participações no valor adicionado ficaram a cargo da administração 
pública nos municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. 

O setor de indústria, de modo geral, ocupou o 2º lugar na composição dos PIB’s municipais desta 
região, com exceção do município de Itapuã do Oeste, onde o setor da agropecuária aparece em 
2º lugar, com 27,53%. 

 

Figura 2.3 - Composição do PIB da Região I – Porto Velho no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

No que diz respeito à renda per capita dos três municípios da região I, Porto Velho apresentou a 
maior renda per capita entre 1991 e 2010. O município de Itapuã do Oeste obteve o maior 
incremento da renda per capita entre 1991 e 2000, correspondente a 61,04%. Entre 2000 e 2010 
Porto Velho obteve um incremento de 51,43%, o que equivaleu a um aumento de R$ 315,58 na 
renda per capita. 

A população total dos municípios da região I correspondia, no ano de 1991, a 287.534 habitantes 
e representava 25,39% da população do estado. Em 2010 a população alcançou um total de 
456.872 habitantes, o que representou 29,24% da população estadual. O crescimento 
populacional total nesta região entre os anos de 1991 a 2010 foi de 169.338 habitantes, 
resultando numa taxa de crescimento populacional total de 58,89% neste período. Na projeção 
populacional divulgada pelo IBGE, em 2018 a região I chegou a 555.786 habitantes. O município 
mais populoso da região é Porto Velho, com projeção de população de 519.531 habitantes em 
2018 e o menos populoso é Itapuã do Oeste, com projeção de 10.272 habitantes no mesmo ano.    

Em relação à dinâmica demográfica, no período 1991 a 2010 a população dos municípios da 
região I era predominantemente urbana. Em 2010, a população urbana da região somava 408.842 
habitantes enquanto que a rural era de 48.030 habitantes.  

2.2.2 Região II - Ariquemes 

A região II é formada pelos municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo 
Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo. Segundo o Censo do IBGE realizado em 
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2010, Ariquemes era o município mais populoso desta região e Rio Crespo era o menos populoso, 
mantendo estas posições na projeção populacional de 2018. 

A população total da região II correspondia no ano de 1991 a 83.684 habitantes, representando 
7,39% da população do estado. Em 2010 a população alcançou 191.533 habitantes e representou 
12,26% da população do estado. O crescimento populacional neste período na região foi de 
107.849 habitantes, resultando em uma taxa de crescimento populacional de 128,88% no período. 
Em 2018 a projeção da população da região II alcançou 229.947 habitantes.  

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região II era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região era de 127.786 habitantes e a rural somava 
63.747 habitantes.   

O PIB da região no ano de 2016 correspondeu a 10,28% do PIB estadual (Figura 2.2Figura 2.1), 
com destaque para Ariquemes, cujo PIB representou 5,53% do PIB estadual e ocupou o 4º lugar 
no ranking (Quadro 2.2). 

Em 2016 o setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB nos municípios da 
região II, com 61,52% (Figura 2.4). As maiores participações no valor adicionado ficaram a cargo 
da administração pública, com exceção de Ariquemes, cuja prestação de serviços não vinculados 
ao serviço público representou 40,30% do PIB municipal. 

 

Figura 2.4 – Composição do PIB da Região II – Ariquemes no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.3 Região III - Jaru 

A região III é formada pelos municípios de Governador José Teixeira, Jaru, Machadinho D’Oeste, 
Theobroma e Vale do Anari. Segundo o Censo do IBGE de 2010 os municípios mais populosos 
são Jaru e Machadinho d’Oeste. 

A soma dos PIB’s dos municípios da região III em 2016, correspondeu a 5,81% do PIB do estado 
(Figura 2.2), com destaque para o município de Jaru, que ocupou também o 6º lugar no ranking 
estadual naquele ano (Quadro 2.2). 

O setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB da região III, impulsionado 
principalmente pela prestação de serviços públicos (Figura 2.5). Nos municípios de Governador 
José Teixeira e Theobroma a maior participação do PIB municipal foi da agropecuária, que 
representou respectivamente 51,41% e 46,51% na composição do PIB destes municípios. 

No que diz respeito à renda per capita dos municípios da região III, o município de Jaru 
apresentou a maior renda per capita entre 1991 e 2010. Ao analisar o incremento da renda per 
capita no mesmo período, destaca-se o município de Vale do Anari, que obteve um incremento de 
323,53%.  
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A população dos municípios da região III correspondia no ano de 1991 a 80.300 habitantes, 
equivalente a 7,09% da população de Rondônia. Em 2010 a população era de 103.173 habitantes, 
representando 7,28% da população do estado. A taxa de crescimento populacional total nesta 
região foi de 28,48% neste período. Segundo a projeção populacional publicada pelo IBGE, a 
região III chegou a 120.647 habitantes. 

A maior parte da população da região III encontrava-se na zona urbana. Em 2010, a população 
urbana da região era de 58.822 habitantes e a rural somava 54.863 habitantes. 

 

Figura 2.5 – Composição do PIB da Região III – Jaru no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.4 Região IV - Ouro Preto do Oeste 

A região IV é formada pelos municípios de Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste e 
Vale do Paraíso. O município mais populoso era Ouro Preto do Oeste, com 37.928 habitantes 
(IBGE, 2010) e o município de Nova União o menos populoso, com 7.493. 

A população total dos municípios que compõem a região IV correspondia no ano de 1991 a 
83.857 habitantes. Em 2010 a população teve um decréscimo de 18.348 habitantes, o que 
representou uma taxa de crescimento populacional total de -21,88% neste período. Em 2018, 
segundo a projeção populacional do IBGE, a região continuou a perder parte de sua população, 
chegando a 61.465 habitantes. De acordo com a projeção populacional de 2018, o município 
menos populoso passou a ser Vale do Paraíso, com 6.998 habitantes. 

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região IV era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região atingiu 38.441 habitantes e a rural somava 
27.068 habitantes.  

O PIB da região IV correspondeu a 2,89% do PIB de Rondônia em 2016 (Figura 2.2Figura 2.1), 
com destaque para de Ouro Preto do Oeste, que ocupou a 10ª posição no ranking estadual 
(Quadro 2.2). 

O setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB da região IV de forma geral 
(Figura 2.6), impulsionados pela prestação de serviços públicos. Em Nova União e Vale do 
Paraíso a maior participação do PIB municipal foi do setor agropecuário, com 42,55% e 46,17% 
respectivamente. 

No que diz respeito à renda per capita, o município de Ouro Preto do Oeste apresentou a maior 
renda per capita entre 1991 e 2010. 
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Figura 2.6 – Composição do PIB da Região IV - Ouro Preto do Oeste no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.5 Região V - Ji-Paraná 

A região V é formada pelos municípios de Alvorada d’Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, 
Teixeirópolis e Urupá. Segundo o IBGE (2010) o município mais populoso da região era Ji-Paraná, 
com 116.610 habitantes. Em 2018 a população projetada de Ji-Paraná alcançou 127.907 
habitantes.  

Em 2016 o PIB da região V correspondeu a 9,89% do PIB do estado (Figura 2.2Figura 2.1). O 
setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB em todos os municípios da 
região V (Figura 2.7), com destaque para Ji-Paraná, com o segundo maior PIB do estado e cujo 
setor de serviços correspondeu a 68,04%.   

O setor de agropecuária ocupou o 2º lugar na composição dos PIB’s municipais, com exceção de 
Ji-Paraná, onde a indústria ocupava a segunda posição na composição do PIB do município no 
período. 

No que diz respeito à renda per capita, o município de Ji-Paraná apresentou a maior renda per 
capita no período entre 1991 e 2010 dentre os municípios da região V.  

A população total da região V em 1991 era de 148.908 habitantes, representando 13,15% de toda 
população do estado. Em 2010 a população total era de 173.644 habitantes. A taxa de 
crescimento populacional total foi de 16,61% neste período. A projeção realizada pelo IBGE em 
2018 indicou uma população de 178.087 habitantes nesta região, com um pequeno decréscimo 
na população dos municípios, com exceção de Ji-Paraná. 

A população dos municípios da região V era predominantemente urbana, com exceção do 
município de Teixeirópolis que possuía uma população predominantemente rural. Em 2010, a 
população urbana da região V somava 133.838 habitantes e a rural 39.806 habitantes.  
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Figura 2.7 – Composição do PIB da Região V – Ji-Paraná no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.6 Região VI - Cacoal 

A região VI é formada pelos municípios de Cacoal, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, 
Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe d’Oeste. De acordo com o Censo (2010) e a 
projeção populacional do IBGE para 2018, o município mais populoso da região é Cacoal e o 
menos populoso é Primavera de Rondônia.   

No ano de 1991, a população total dos municípios da região VI somava 150.849 habitantes, 
representando 13,32% da população de Rondônia. Em 2010 a população alcançou 165.829 
habitantes, o equivalente a 10,61% da população do estado. A taxa de crescimento populacional 
total da região foi de 9,93% no período. Em 2018, a projeção do IBGE indica uma população de 
177.222 habitantes na região. 

A soma dos PIB’s dos municípios da região VI em 2016 correspondeu a 9,29% do PIB estadual 
(Figura 2.2Figura 2.1), com destaque para Cacoal e Pimenta Bueno, que ocuparam 
respectivamente a 5ª e a 8ª posição no PIB estadual (Quadro 2.2). 

Em 2016 o setor de serviços tinha a maior participação na composição do PIB em todos os 
municípios da região VI. Em Cacoal o setor de serviços correspondeu a 68,77% de todo o PIB 
naquele ano, impulsionado pela prestação de serviços não relacionados à administração 
municipal. O setor de agropecuária, de modo geral, ocupava o 2º lugar na composição dos PIB’s 
municipais, respondendo por 14,05% do PIB da região VI (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8  – Composição do PIB da Região VI – Cacoal no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018 
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2.2.7 Região VII - Vilhena 

A região VII é composta pelos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, 
Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Segundo o IBGE Vilhena era o município populoso 
desta região em 2010 e Pimenteiras do Oeste o menos populoso. 

A população total dos municípios da região VII em 1991 era de 108.038 habitantes, representando 
9,54% da população do estado. Em 2010 a população da região chegou a 137.534 habitantes, 
equivalente a 8,80% da população de Rondônia. A taxa de crescimento populacional total no 
período foi de 27,30%. Em 2018 a projeção da população feita pelo IBGE indicou que havia 
156.201 habitantes na região. 

Em 2016 a região VII representava 9,81% do PIB de Rondônia (Figura 2.2) e o setor de serviços 
tinha a maior participação na composição do PIB da região. No município de Vilhena, que tinha o 
3º maior PIB do estado (Quadro 2.2), os serviços não relacionados à prestação de serviços 
públicos representavam 41,73% do PIB municipal. Em Corumbiara e Pimenteira do Oeste, a 
agropecuária teve uma forte participação na composição do PIB municipal, representando 55,87% 
e 60,54% respectivamente (Figura 2.9 ). 

 

 

Figura 2.9 – Composição do PIB da Região VII – Vilhena no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.8 Região VIII - Rolim de Moura 

A região VIII engloba os municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 
Castanheiras, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia 
d’Oeste. O mais populoso deles, de acordo como o IBGE (2010), era Rolim de Moura, com 50.648 
habitantes e o menos populoso era Castanheiras, com 3.575 habitantes.  

Em 1991, a população total dos municípios da região VIII correspondia a 119.857 habitantes, 
equivalente a 10,58% da população do estado. Em 2010 a população da região chegou a 130.431 
habitantes, representando 8,35% da população de Rondônia. A taxa de crescimento populacional 
total da região foi de 8,82% neste período. Segundo a projeção da população realizada pelo IBGE 
em 2018, a região possui atualmente 130.206 habitantes, ficando praticamente inalterado o 
número de habitantes na região no período de 2010 a 2018. 

O PIB da região VIII em 2016 correspondeu a 6,55% do PIB estadual (Figura 2.2), sendo que o 
município que mais se destacou foi Rolim de Moura, ocupando também o 7º lugar no ranking 
estadual (Quadro 2.2). O setor de serviços se destacava com a maior participação na composição 
do PIB desta região com 57,29%, seguido pela agropecuária, com 22,78% (Figura 2.10). 
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Em 2010 a maior da parte da população da região VIII encontrava-se na zona urbana, porém, 
historicamente verifica-se que a população rural era superior à urbana até o Censo de 2000, tendo 
sido superada nos anos seguintes. Em 2010, a população urbana desta região somava 74.530 
habitantes e a rural 55.901 habitantes. 

 

Figura 2.10 – Composição do PIB da Região VIII – Rolim de Moura no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.9 Região IX - São Francisco do Guaporé 

A região IX é formada pelos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São 
Miguel do Guaporé e Seringueiras. De acordo com os dados do IBGE (2010), o município mais 
populoso era São Miguel do Guaporé e o menos populoso era Seringueiras. Em 2018 a 
população projetada para a região foi de 72.488 habitantes. 

Em 1991 a população total da região IX correspondia a 29.834 habitantes, o que equivalia a 
2,63% da população do estado. Em 2010 a população era de 63.170 habitantes, representando 
4,04% da população estadual. A taxa de crescimento populacional total da região foi de 111,74% 
neste período. 

O PIB da região IX em 2016 correspondia a 3,14% do PIB estadual (Figura 2.2Figura 2.1), sendo 
que o município melhor colocado no ranking estadual era São Miguel do Guaporé, na 13ª posição 
(Quadro 2.2). 

O setor de serviços tinha a maior participação na composição do PIB da região, com destaque 
para Costa Marques, cujo setor de serviços correspondeu a 63,01% de todo seu PIB no ano de 
2016. A agropecuária ocupava o 2º lugar na composição do PIB da região, com 30,48% (Figura 
2.11).  

No que se refere à renda per capita da região IX, o município de São Francisco do Guaporé 
apresentou a maior renda per capita no período entre 1991 e 2010.  

Na região IX a maior da parte da população encontrava-se na zona rural no período ente 1991 e 
2010, porém a evolução da população urbana no mesmo período mostra uma crescente 
urbanização dos municípios da região, em consonância com o que vem ocorrendo no âmbito 
estadual. Em 2010, a população urbana da região somava 28.591 habitantes e a rural 34.579 
habitantes. 
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Figura 2.11 – Composição do PIB da Região IX – São Francisco do Guaporé no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.2.10 Região X - Guajará Mirim 

A região X é formada pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, sendo Guajará-Mirim o 
município mais populoso segundo o Censo do IBGE  2010 e a projeção populacional de 2018. 

Em 1991 a população da região X era de 39.831 habitantes e representava 3,52% da população 
do estado. Em 2010 a população alcançou 64.202 habitantes e representou 4,11% da população 
de Rondônia. O crescimento populacional nesta região foi de 24.371 habitantes, com uma taxa de 
crescimento populacional total de 61,19% neste período. Em 2018, segundo o IBGE, a população 
projetada da região seria de 75.540 habitantes. 

A soma do PIB dos municípios da região X em 2016 correspondeu a 2,94% do PIB estadual 
(Figura 2.2), com destaque para Guajará-Mirim, que ocupou também o 9º lugar no ranking 
estadual (Quadro 2.2). 

O setor de serviços, assim como ocorreu em todas as outras regiões do estado, se destacou com 
a maior participação na composição do PIB da região X (Figura 2.12). Em Guajará-Mirim, os 
serviços representaram 76,18% do PIB de 2016. A agropecuária ocupou o segundo lugar na 
composição do PIB da região X, com 17,41%. 

O município de Guajará-Mirim apresentou a maior renda per capita entre 1991 e 2010. O 
município de Nova Mamoré apresentou um incremento da renda per capita entre os anos de 1991 
a 2000 e de 2000 a 2010 mais significativo, com índices de 35,33% e 39,87%. 

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região X era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região somava 48.274 habitantes e a rural 15.928 
habitantes. 
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Figura 2.12 – Composição do PIB da Região X – Guajará-Mirim no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

2.3 Plano Nacional de Saneamento Básico e Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Em função do caráter integrador, que deve ser levado em conta na construção dos planos de 
resíduos, faz-se necessário considerar os cenários de referência definidos no Plano Nacional de 
Saneamento Básico - PLANSAB, o qual foi ratificado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos - 
PNRS.   

O PLANSAB estudou três cenários de desenvolvimento, denominados de Cenários 1, 2 e 3. O 
Cenário 1 foi adotado como referência para a Política de Saneamento Básico no país no período 
2011-2030, sendo também adotado como referência no PNRS. Assim, apresenta-se adiante uma 
síntese deste cenário de referência, extraído do PLANSAB. 

Cabe notar que o cenário de referência indica um futuro possível e até certo ponto, desejável, 
constituindo o ambiente para o qual se desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, 
metas, investimentos e procedimentos de caráter político-institucional, vislumbrados como 
necessários para alcançar o planejado. 

A concepção do Cenário 1 (Cenário de Referência) partiu da expectativa que a economia 
brasileira apresentará um crescimento razoável no período 2011-2020, a partir da realização das 
reformas estruturais necessárias e da superação de parte dos gargalos existentes na 
infraestrutura econômica, abrindo caminho para que no período de 2021 a 2030 haja um 
crescimento econômico maior. Com isso o Cenário 1 vislumbra que os investimentos em 
saneamento básico no país de 2010 a 2030 se estabilizem em um patamar elevado, se 
comparado com os recursos federais historicamente aplicados no setor. 

De acordo o Cenário 1 do PLANSAB (BRASIL, 2013), em 2030 o Brasil será um país saudável e 
sustentável. A taxa de crescimento econômico de 4% compatível com uma relação dívida/PIB 
decrescente. Espera-se forte integração externa e mercado interno em expansão, com 
significativos avanços do Estado na gestão de suas políticas e ações. Haverá desta forma, um 
aumento dos investimentos do setor público e do setor privado, com expressiva melhoria dos 
indicadores sociais, com redução das desigualdades urbanas e regionais e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

A manutenção da estabilidade da moeda brasileira (o Real) deverá ser mantida, bem como a 
austeridade na gestão da macroeconomia. O tripé formado pelo regime de metas de inflação, taxa 
de câmbio flexível e superávit primário permanece sendo adotado pela política macroeconômica. 
As taxas de juros nominal e real apresentam trajetória de queda gradual, em função da 
estabilidade do cenário macro e da manutenção da inflação ao redor da meta, o que permite a 
queda da relação dívida/PIB do setor público. O superávit primário é mantido próximo de 2% do 
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PIB. Dessa forma, o equilíbrio das finanças públicas é alcançado com aumento dos investimentos 
estruturadores e estratégicos que preparam o futuro da economia do Brasil. 

A taxa de investimento do setor público (Governo Federal, Estados, Municípios e Estatais) se 
amplia no período. A inflação permanece sob controle em função da calibragem da taxa de juros 
básica da economia no âmbito do regime de metas de inflação, bem como devido à estabilidade 
do grau de utilização da capacidade produtiva. 

No período 2021-2030 segue um novo ciclo de investimentos, com aumento na taxa de 
investimento, mas de forma moderada. Quanto à relação dívida/PIB, esta mantém sua trajetória 
de queda, alcançando 14,4% em 2030. 

O Governo Federal consegue aprovar no Congresso Nacional reformas estruturais importantes 
que contribuem para melhorar o ambiente microeconômico. Entre 2021 e 2030, a taxa de 
consumo do Governo e a taxa de consumo privado se reduzem abrindo espaço para crescimento 
do investimento, que em contrapartida se manifesta no aumento da poupança pública e privada. 

Mudanças no marco regulatório dos segmentos mais concentrados da economia estabelecem o 
equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o estímulo ao investimento, reforçando as entidades 
reguladoras e viabilizando a ampliação dos investimentos em saneamento básico. 

O aumento no patamar de investimentos públicos por parte do Governo Federal em relação ao 
PIB (de 4,4% em 2012 para 6,0% em 2030) com recursos do Orçamento Geral da União, 
orçamento de investimento das estatais, emendas parlamentares, implementação do PAC e de 
outros programas de Governo, à medida que a economia registra elevadas taxas de crescimento. 
A combinação do aprofundamento do ajuste fiscal com as reformas microeconômicas e com o 
aumento do investimento público promove a reativação dos investimentos produtivos privados e 
permite maior atração de investimentos diretos estrangeiros. 

O Cenário 1 de referência admite que os investimentos federais anuais em saneamento básico se 
elevem para uma média anual de R$ 17,5 bilhões até 2023 e reduzindo-se para uma média de R$ 
13,3 bilhões nos anos seguintes, até 2033. Registra-se que esse montante de investimentos é 
compatível com a previsão de recursos federais para saneamento básico no âmbito do PAC 2 (R$ 
45 bilhões, em quatro anos) e corresponde ao cumprimento das metas do PLANSAB. Portanto, 
neste Cenário, os investimentos federais em saneamento básico, a preços constantes de 2012, 
corresponderiam a um valor total de R$ 300 bilhões, no período 2014-2033. Neste cenário, o país 
se qualifica como provedor dos serviços públicos e condutor de políticas públicas de saneamento 
básico. Paralelamente, o Estado Brasileiro consolida-se com avanços na capacidade de gestão de 
suas políticas e ações. Há o amadurecimento da capacidade de planejamento integrado e a 
criação de instrumentos capazes de orientar políticas, programas e projetos, favorecendo políticas 
de Estado, com continuidade entre mandatos governamentais nos diferentes níveis federativos. 
Existe forte cooperação, consorciamento e coordenação entre os entes federativos, com 
incentivos para melhoria das inter-relações. Fortalece-se a participação social nos três entes 
federados, com maior influência na formulação e implementação das políticas públicas, 
particularmente de desenvolvimento urbano. 

Com os avanços na educação ao longo dos próximos vinte anos, o Brasil registra importante 
redução da pobreza e das desigualdades sociais, acompanhada da melhoria dos indicadores 
sociais de saúde, saneamento e segurança, refletida no forte crescimento do IDH. 

Ocorrem grandes avanços no desenvolvimento tecnológico, com foco na baixa emissão de 
carbono e na adoção dos princípios orientadores da Lei nº 11.445/2007, especialmente a 
universalização dos serviços, a promoção da equidade social, o estímulo à adequada regulação 
dos serviços e o planejamento com base em critérios técnicos e sociais com vistas à melhoria da 
qualidade de vida e das condições ambientais e à proteção da saúde. 

Na Figura 2.13 é apresentada uma síntese com as principais características do cenário de 
referência adotado no PLANSAB e PNRS. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

                   30 

 

Figura 2.13 - Síntese com as principais características do Cenário de Referência adotado no Plano Nacional 
de Saneamento Básico e Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  

Fonte: PLANSAB 

3 PROJEÇÃO DE CENÁRIO PARA O PERS/RO 

A projeção dos cenários foi elaborada considerando um horizonte de 20 anos. Considerou-se a 
projeção de três cenários de desenvolvimento que apresentassem características distintas quanto 
ao ambiente econômico, às expectativas da sociedade, às demandas dos serviços públicos de 
saneamento básico, saúde, além de demandas do setor industrial e agrosilvopastoril e setor 
comercial.  

Estes cenários se divergem no que concerne aos desafios e estratégias de estruturação das 
atividades socioeconômicas, refletindo em diferentes formas de utilização dos recursos naturais e, 
consequentemente, na dinâmica dos resíduos sólidos, tanto nas dimensões de geração e gestão, 
planejamento e educação socioambiental. 

A partir da avaliação dos três cenários, será eleito o “Cenário Preferencial” para o qual serão 
dimensionadas as diretrizes estratégicas, proposições de metas, programas e ações para a 
gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia, observando-se as considerações já 
estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em uma abordagem mais ampla, pode-se afirmar que a caracterização dos resíduos sólidos e a 
geração per capita possuem uma relação com o desenvolvimento econômico de uma região, o 
poder aquisitivo e o correspondente consumo da população dessa região. Dessa forma, espera-se 
que os indicadores de geração per capita de resíduos sólidos das cidades mais ricas e maiores 
sejam superiores aos indicadores das cidades menores e mais pobres.  
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Para o desenvolvimento dos cenários foram considerados os problemas que apresentam relações 
mais diretas com a geração e gestão de resíduos sólidos, a saber: 

- Aspectos demográficos e populacionais; 

- Aspectos econômicos, em especial o PIB; 

- Demanda e qualidade por serviços públicos de saneamento; 

- Qualidade de vida;  

- Aplicação do PERS. 

Ao final da descrição do cenário foi realizada a prospecção das condições de gestão dos resíduos 
sólidos em face das condições previstas no cenário.  

Para os três cenários foi considerada a mesma taxa de crescimento populacional, cuja projeção 
foi baseada na regressão geométrica. 

3.1 Cenário 1 – Tendência 

O Cenário 1 para o PERS/RO foi projetado a partir das principais tendências de desenvolvimento 
socioeconômico observadas em Rondônia no passado recente, considerando, para o futuro, uma 
baixa influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, associados a algumas capacidades 
de modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano. 

A taxa de crescimento populacional para o período 2000-2010 foi de 1,24%, sendo esta taxa 
usada de referencial para o PERS. Em um horizonte de 20 anos, ou seja, em 2038, a população 
do estado de Rondônia será de 2.206.249 habitantes. A distribuição em horizontes de curto, 
médio e longo prazo, considerando a população do final do período, é apresentada no Quadro 
3.1.  

Quadro 3.1 – População total projetada para o estado de Rondônia, considerando os horizontes de curto, 
médio e longo prazo, segundo dados de projeção da população por regressão geométrica. 

Horizontes População 

Curto prazo 2019 -2023 1.833.887 

Médio prazo 2024 – 2029 1.974.628 

Longo prazo - 2030-2038 2.206.249  

  

Neste cenário, restam poucas opções para o Governo Estadual dinamizar a economia no interior 
do estado, reflexo de uma política de austeridade fiscal e controle dos gastos públicos. Tal política 
refletirá na manutenção da tendência de êxodo rural, com movimentos imigratórios voltados 
principalmente para Porto Velho. 

Com relação ao PIB, espera-se uma estagnação na taxa de crescimento médio anual, partindo do 
pressuposto que os investimentos em infraestrutura, por parte do Estado e do Governo Federal, 
serão consideravelmente reduzidos, refletindo desta forma, no desenvolvimento das regiões. Para 
o período de curto prazo, projeta-se uma taxa de crescimento médio do PIB próximo de 2%, indo 
a 3,5% a partir de 2024 e permanecendo neste patamar, com pequenas oscilações até 2038. 

Em relação à distribuição do PIB pelas regiões do estado de Rondônia, haverá poucas mudanças, 
sendo que em decorrência do aumento da taxa de urbanização em Porto Velho, a participação do 
PIB da região metropolitana será de 50% no curto e médio prazo, alcançando os 60% no longo 
prazo. A contribuição dos setores no PIB se manterá a mesma observada atualmente, com o setor 
de serviços apresentando os maiores valores de contribuição proporcional. 

As ações voltadas para concepção e melhoria dos serviços públicos são pouco significativas, em 
virtude principalmente do recuo dos investimentos governamentais. Com isto, embora 
empreendimentos de infraestrutura sanitária tenham sido viabilizados mediante aporte de recursos 
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federais, a ausência de integração de recursos entre os entes federativos para gestão dos 
equipamentos conduz ao seu sucateamento e à ineficiência operacional. Embora o Ministério 
Público mantenha a linha de fiscalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ausência de 
capacitação de mão de obra para operação dos sistemas de gestão integrada acaba 
enfraquecendo o manejo de resíduos sólidos.  

Os consórcios públicos existentes, embora estejam regularizados, seguem com suas atividades 
abaixo do ponto de equilíbrio financeiro, devido principalmente à inadimplência dos pequenos 
municípios. Com isto, os serviços de gestão de resíduos sólidos continuam sendo realizados de 
forma individualizada pela maior parte deles e em decorrência dos interesses políticos, continuam 
sendo realizados sem cobrança de taxas.  

As ações previstas e as diretrizes do PERS não são alcançadas, devido principalmente à 
ausência do Estado na aplicação das leis e metas previstas para a gestão de resíduos sólidos. O 
reflexo dessa ausência é o aparecimento de inúmeros lixões clandestinos nas periferias e 
comunidades rurais, atingindo diretamente as condições de saúde das populações mais 
vulneráveis. 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, em sua maioria, continuam ocorrendo de 
forma insalubre e com equipamentos defasados, inclusive nos municípios que integram os 
consórcios.  

Os resíduos de construção civil, principalmente nas cidades de menor porte continuam sendo 
descartados de forma irregular. O mesmo ocorre com os resíduos de saúde e de saneamento, em 
especial nos municípios com menos de 30 mil habitantes 

Os resíduos de saúde que são corretamente gerenciados limitam-se aos de origem hospitalar, 
ainda assim apenas nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Os demais resíduos são 
dispostos irregularmente e alguns ainda são coletados pelo próprio sistema de limpeza urbana. 
Este cenário se mantém pelos próximos 10 anos. A partir de então em decorrência do aumento de 
fiscalização, os municípios-polo das regiões iniciam um processo de fiscalização e cobrança pela 
coleta e destinação final de RSS coletado fora das unidades hospitalares.  

O manejo dos resíduos de saneamento se mantém inalterado no curto e médio prazo, com o 
lançamento do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) e nas Estações de 
Tratamento de Água (ETA’s), predominantemente em corpos hídricos. No horizonte de longo 
prazo, espera-se um aumento pontual na fiscalização, levando os grandes geradores a adequar 
sua gestão. 

As empresas e indústrias de grande porte realizam o descarte dos resíduos perigosos de forma 
adequada, o que não ocorre nas pequenas e médias empresas. A fiscalização torna-se um pouco 
mais efetiva apenas no médio prazo, contudo o descarte irregular ainda poderá ser encontrado 
nos municípios de pequeno porte. Devido também à falta de fiscalização, o inventário de resíduos 
industriais mantem-se defasado, ocorrendo apenas duas atualizações no horizonte de 20 anos do 
PERS. 

Os resíduos dos serviços de transporte também sofrem poucas mudanças na forma de sua gestão 
ao longo do horizonte do plano. Aqueles gerados nos portos da capital (Porto Velho) têm uma 
gestão mais eficiente. Nos terminais rodoviários, embora sejam mantidos equipamentos para 
coleta seletiva, a ausência de uma política efetiva de educação ambiental faz com que a 
segregação seja pouco significativa e a maioria dos resíduos continuam sendo encaminhados 
para os aterros sanitários, sem qualquer tipo de segregação ou recuperação.  

Os resíduos de mineração continuam com geração pouco significativa no estado de Rondônia no 
curto e médio prazo e grande parte dos pequenos geradores não cumprem seus planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos, em especial os extratores de areia e cascalho.   

A coleta dos resíduos de logística reversa funciona parcialmente, para equipamentos eletrônicos e 
embalagens de agrotóxicos no curto prazo, havendo uma alteração no médio prazo. No que tange 
às embalagens de agrotóxicos, a cobrança e a fiscalização sobre pequenos geradores ganha 
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impulso apenas no horizonte de 10 anos, porém, ela ainda ocorrerá de forma pontual, tendo em 
vista que apenas a fiscalização do estado se mantém atuante. 

No que diz respeito à coleta seletiva e à reciclagem, em decorrência da estagnação econômica, o 
custo dos materiais desestimula a atividade de catação, principalmente de forma cooperada e/ou 
associativa, levando a perda de força das classes dos catadores.  

A ausência de publicação de normas legais, principalmente as legislações suplementares pelos 
municípios, contribui para um cenário de insegurança jurídica quanto aos procedimentos e normas 
de gestão. A fiscalização ambiental ocorre de forma pontual pela SEDAM, pelo Ministério Público 
e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, em razão da extensão das áreas e serviços a 
serem fiscalizados. 

Nesse cenário, a interferência privada restringe-se ao mero cumprimento da legislação aplicável, 
que mesmo assim é pouco efetiva em decorrência da fragilidade do sistema de fiscalização do 
estado e municípios. Por sua vez, a iniciativa pública não prioriza o saneamento como item 
estratégico ao desenvolvimento, levando, consequentemente, à estagnação e à perda de 
investimentos realizados no componente de resíduos sólidos no período de horizonte de 20 anos 
do PERS/RO. 

3.2 Cenário 2 – Possível 

A projeção do Cenário 2 é resultado das principais tendências de desenvolvimento 
socioeconômico ocorridas no estado de Rondônia nos últimos 10 anos, considerando para o 
horizonte do PERS/RO, uma moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, 
associados à capacidade de modernização socioeconômica, por parte do governo estadual. 

A taxa de crescimento populacional analisada é a mesma para os três cenários aqui projetados, 
sendo que no período de 2000 a 2010 foi de 1,24%. Esta taxa será usada como referencial para o 
PERS/RO. Em um horizonte de 20 anos, ou seja, em 2038, a população do estado de Rondônia 
será de 2.206.249 habitantes. A redução dos gastos públicos e a reação positiva do mercado 
financeiro ao novo Governo Federal contribuem para a economia reencontrar o caminho do 
crescimento, porém, o número de desempregados continua alto, mantendo uma alta ociosidade 
da capacidade instalada dos meios de produção. O Produto Interno Bruto cresce em uma taxa 
média anual de 3% no curto prazo, evolui para 4% no médio prazo e estabiliza-se em 5,5% a 
partir de 2029.   

O fluxo migratório das áreas rurais para os maiores centros estabiliza-se a partir de 2024, com o 
fortalecimento do agronegócio e a recuperação econômica dos pequenos municípios. 

Os investimentos do Governo Federal no estado de Rondônia se concentram no curto prazo na 
melhoria dos modais de transporte e isso reduz os custos de escoamento de grãos até Porto 
Velho. No médio prazo tem início as obras de melhoria dos sistemas de abastecimento de água 
nos municípios de pequeno porte e implantação de sistema de tratamento de esgoto e manejo de 
resíduos sólidos nos municípios de médio e grande porte, alcançando todo o estado no longo 
prazo.  

Os consórcios públicos de gestão integrada de resíduos sólidos se consolidam como opção viável 
para os municípios realizarem a gestão de seus resíduos, apesar da inadimplência financeira 
ainda ocorrer no curto prazo. A partir do médio prazo, 70% dos municípios do estado de Rondônia 
estão consorciados para a gestão dos resíduos, subindo gradualmente até alcançar todos os 
municípios, no longo prazo. 

As ações previstas e as diretrizes do PERS/RO são alcançadas no longo prazo, com o 
atingimento das metas previstas para a gestão de resíduos sólidos. As ações de fiscalização 
conjunta do Ministério Público e estado levam ao encerramento dos lixões a partir do médio prazo, 
favorecendo o surgimento de novos consórcios municipais e a melhoria no manejo dos resíduos. 
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Os resíduos de construção civil, ainda são descartados de forma irregular nos pequenos 
municípios. Este quadro muda no médio prazo, com o aumento da fiscalização em todos os 
municípios por parte do poder público local e a publicação de legislação específica. O mesmo 
ocorre com os resíduos de saúde e de saneamento, que passam a ser fiscalizados com mais 
frequência. 

Os resíduos de saúde coletados por empresas especializadas são corretamente gerenciados. A 
falta de fiscalização facilita o descarte irregular, que decresce no médio prazo em todo o estado. 
Nos municípios acima de 50 mil habitantes a regularização da coleta já ocorre no curto prazo. 

O manejo dos resíduos de saneamento se mantém inalterado no curto prazo, com o lançamento 
diretamente em corpos hídricos, nos pequenos e médios municípios. A implantação de obras de 
saneamento nos municípios pelo Governo Federal e o aumento da fiscalização reduz o descarte 
irregular no médio prazo.   

Os resíduos industriais são descartados da forma adequada pelos grandes geradores, no curto 
prazo. No médio prazo, as pequenas e médias empresas passam a se adequar com o aumento 
da fiscalização. O descarte irregular continua pontualmente nos municípios menores até o longo 
prazo.  

Em relação aos resíduos de mineração, a fiscalização por parte do estado e dos municípios torna-
se mais atuante no curto e médio prazo, com a abertura de novas jazidas de extração de diversos 
minérios no estado. Os grandes geradores atendem aos respectivos PGRS, postura que não é 
seguida pelos pequenos geradores, em especial as empresas de extração de areia e cascalho.   

No curto e médio prazo os resíduos dos serviços de transporte fiscalizados com frequência são 
aqueles gerados nos portos, em Porto Velho. Nos terminais rodoviários, o descarte não faz 
nenhuma diferenciação quanto aos demais resíduos sólidos urbanos, sendo encaminhados para 
os aterros e lixões municipais. No médio prazo, a realização de campanhas de educação 
ambiental e a instalação de equipamentos para coleta seletiva faz com que a segregação seja um 
pouco mais significativa nos terminais de passageiros, alcançando melhores resultados apenas no 
longo prazo. 

O valor de venda dos materiais reciclados tem uma pequena recuperação, que estimula o 
mercado de materiais recicláveis. Com isso a atividade de catação, principalmente através de 
cooperativas e associações de catadores tem um novo impulso e se expande no estado de 
Rondônia, ainda no curto prazo.   

Os resíduos de logística reversa que são coletados com maior eficácia no curto prazo são as 
embalagens de agrotóxicos e baterias (veicular e de celulares). A realização de campanhas de 
conscientização e a aplicação mais rígida da legislação melhoram este quadro, no médio prazo. 
Os comerciantes e fabricantes de defensivos agrícolas intensificam campanhas de 
conscientização quanto à devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, aumentando o 
percentual de descarte correto destas embalagens.    

As legislações suplementares que dão respaldo à gestão e manejo dos resíduos começam a ser 
publicadas pelos municípios, já no curto prazo. A fiscalização ambiental ocorre com maior 
frequência pela SEDAM, pelo Ministério Público e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 
porém, ainda enfrenta dificuldade de logística em razão da extensão territorial a ser fiscalizada e 
da estrutura de apoio disponibilizada. 

3.3 Cenário 3 – Desejável 

O Cenário 3 se desenvolve a partir de uma projeção otimista das principais tendências de 
desenvolvimento social e econômico ocorridas em Rondônia na última década, considerando para 
o horizonte do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/RO), uma influência positiva de 
vetores estratégicos de desenvolvimento, aliados à capacidade de modernização socioeconômica 
por parte do governo estadual de Rondônia. 
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Assim como observado nos cenários 1 e 2, a projeção da população é calculada com base na 
regressão geométrica. A escolha baseia-se na taxa de crescimento anual de 1,24% no período 
2000-2010. No período ocorreu um incremento na taxa de urbanização de 9,59% até 2010, 
atingindo uma taxa de 73,66%. Em um horizonte de 20 anos a população de Rondônia alcançaria 
2.206.249 habitantes em 2038 (Quadro 3.2).  

Quadro 3.2 - População total projetada para o estado de Rondônia considerando os horizontes de curto, 
médio e longo prazo, segundo dados de projeção da população por regressão geométrica 

Horizontes População 

Curto prazo 2019 -2023 1.833.887 

Médio prazo 2024 – 2029 1.974.628 

Longo prazo - 2030-2038 2.206.249  

No curto prazo, as ações do Governo Federal em Rondônia priorizam a melhoria dos modais de 
transporte para escoamento de soja e milho até o porto graneleiro de Porto Velho. Os resultados 
no médio prazo englobam a viabilização da produção agrícola e das agroindústrias, contribuindo 
de forma significativa na geração de emprego e renda. Ainda no médio prazo, tem início inúmeras 
obras de saneamento em diversas cidades, estendendo-se por todo o estado no longo prazo. 

No que tange ao Produto Interno Bruto, há uma melhoria na taxa de crescimento já no curto 
prazo. Este cenário se mantém alinhado às projeções nacionais que preveem um crescimento do 
PIB no período de médio a longo prazo. Assim, as projeções do PIB para o curto prazo são de 
crescimento médio de 3,5%, subindo para 5% no médio prazo e estabilizando em 7,5% em 2038.  

O setor de serviços continua com a maior participação do PIB, fruto do aumento dos investimentos 
públicos e, consequentemente, do investimento privado. Os investimentos em saneamento, 
fomentados pelas esferas Federal e Estadual também colaboram com a melhoria do PIB em 
decorrência da implantação das infraestruturas e operação dos sistemas. As próprias ações 
derivadas do PERS/RO também atuam como fomentadores do setor de serviços nos municípios 
do estado de Rondônia. No curto prazo, o orçamento da União ainda prioriza recursos de 
infraestrutura para transporte; porém, no médio prazo, os investimentos em saneamento são mais 
significativos quando comparados até o período de 2023, inclusive os provenientes de emendas 
parlamentares.  

Em termos de regionalização do PIB, Porto Velho continua sendo a principal força propulsora do 
estado de Rondônia, porém, as demais regiões aumentam sua contribuição em decorrência da 
dinamização da economia regional, em especial devido ao desenvolvimento do agronegócio 
(piscicultura, bovinocultura, suinocultura, soja e café). 

Os indicadores de qualidade de vida, dentre eles o IDH-M, apresentam melhoria em todas as 
regiões. Embora a Região I - Porto Velho continue com os valores mais altos do estado, haverá 
uma redução entre as desigualdades regionais, fruto da dinamização da economia de Rondônia. 
Assim, no horizonte de curto prazo, espera-se que todas as regiões estejam classificadas como 
IDH-M Médio. No horizonte de longo prazo, espera-se que a região VII - Vilhena e a região VI – 
Cacoal, alcancem valores de IDH-M Alto, conforme situação já existente para a Região I. 

Os consórcios públicos de gestão integrada de resíduos sólidos se consolidam como opção viável 
para os municípios realizarem a gestão de seus resíduos, apesar da inadimplência financeira 
ainda ocorrer no curto prazo. Em razão da efetividade destes consórcios, todos os municípios do 
estado optam pela criação e efetivação de novos consórcios, inclusive Porto Velho. A partir deste 
cenário, a gestão de resíduos sólidos urbanos torna-se mais eficiente e eficaz ao longo do tempo. 
As metas e diretrizes previstas no PERS/RO serão alcançadas e seguidas no longo prazo, sendo 
periodicamente revisadas.  

Este cenário econômico otimista favorece o aumento da geração de resíduos sólidos no horizonte 
de curto prazo, em função da melhoria do poder de compra da população rondoniense frente às 
mudanças socioeconômicas ocorridas no estado. Contudo, a partir do médio prazo, a taxa de 
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geração de resíduos se estabiliza devido aos resultados das políticas de gestão, em especial 
aquelas voltadas para a não geração e a reutilização dos resíduos.  

Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos passam por um processo de restruturação no 
curto prazo. Os futuros consórcios, e os atuais, assumem a demanda pela prestação do serviço 
de limpeza urbana, possibilitando a sistematização da forma de coleta e gestão dos resíduos.  

Na coleta domiciliar a mudança de hábito ocorre de forma mais lenta. No período de médio prazo, 
o percentual de participação da população na segregação dos resíduos é de 50%, alcançando 
valores de 80% até o final do horizonte de longo prazo. Em função dos incentivos da cadeia de 
reciclagem e da formalização das atividades dos catadores, o mercado dos recicláveis torna-se 
sustentável num horizonte de médio prazo. O pagamento pelos serviços de catação é absorvido 
pelo poder público nas cidades de maior porte, com sistema de coleta operado pelos consórcios 
de resíduos. A fiscalização da gestão dos resíduos no âmbito estadual e municipal torna-se mais 
eficiente e integrada.  

No curto prazo, a SEDAM reestrutura seu sistema de fiscalização e opera um sistema de 
informações sobre resíduos sólidos, que passa a ser requisito para manutenção e renovação das 
licenças ambientais. Na esfera municipal, em decorrência dos serviços de coleta estarem a cargo 
dos consórcios, as prefeituras podem realocar recursos nas áreas de fiscalização ambiental, 
aumentando a fiscalização sobre geradores particulares, por meio das Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente. As políticas de educação ambiental são incorporadas cada vez mais à rotina dos 
municípios, sendo pauta nas escolas e repartições públicas. Para tanto, o desenvolvimento de 
programas voltados para o consumo consciente, sistemas de coleta seletiva e práticas 
sustentáveis, são incorporados em 100% das escolas públicas até o final do período de médio 
prazo. 

A implantação da coleta seletiva permite que os resíduos comerciais passem a ter um retorno 
financeiro mais atrativo de mercado no longo prazo, sendo valorizado pela pouca ou inexistente 
contaminação.  

A geração de resíduos da construção civil (RCC) se mantém próxima aos padrões atuais até o 
curto prazo. A partir do longo prazo, a taxa de geração começa a decair em função do uso de 
insumos e processos mais eficazes e eficientes. A incorporação do uso dos materiais 
provenientes dos RCC ganha impulso a partir do médio prazo. A implantação de soluções locais 
para disponibilização e tratamento dos resíduos de construção civil tornam-se efetivas em médio 
prazo. Assim, espera-se que até o final do horizonte de longo prazo, as áreas com locais de 
disposição irregular sejam apenas pontuais, limitando-se aos municípios de grande porte. 

Quanto aos resíduos industriais, espera-se que a médio prazo ocorra uma redução nas taxas de 
geração e periculosidade dos resíduos, fruto dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 
Com a melhoria da fiscalização ambiental, tanto na esfera estadual como municipal, as indústrias 
de pequeno e médio porte terão seus processos produtivos pautados na gestão adequada dos 
resíduos, passando a cumprir os PGRS que elas apresentarão em seus processos de 
licenciamento ambiental.  

As taxas de geração de resíduos serviço de saúde (RSS) se mantêm próximas às atuais até o 
horizonte de curto prazo. A partir desse período, mudanças de hábito e procedimentos contribuem 
para redução da taxa de geração, que se manterá em queda ao longo de todo o restante do 
horizonte do plano. Quanto ao manejo de RSS, as melhorias já ocorrem no curto prazo, devido ao 
aumento da fiscalização municipal sobre os pequenos e médios geradores. Assim, até o horizonte 
de curto prazo, todos os geradores de RSS estarão devidamente cadastrados, sendo obrigados a 
realizar a disposição adequada destes resíduos. Para tanto, equipamentos para o tratamento e 
disposição final de RSS terão sua oferta aumentada no estado de Rondônia até o período de 
médio prazo.  

No que concerne aos resíduos de saneamento, as taxas de geração tendem a aumentar em 
função do próprio aumento da oferta de serviços de saneamento, em especial de tratamento de 
esgoto, sendo que no horizonte de 20 anos, espera-se um amento de 50% na geração dos lodos. 
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Contudo, em decorrência da maior fiscalização e conscientização dos operadores de estações de 
tratamento de água e esgoto, a gestão de resíduos e saneamento passa a ser adequadamente 
operacionalizada pelo Estado e pelos Sistemas Autônomos de Água e Esgoto. Em médio prazo 
espera-se que o desenvolvimento e a implantação de técnica de tratamento de lodo viabilizem seu 
aproveitamento, especialmente como fertilizante agrícola. 

Em relação aos resíduos de mineração, as taxas de geração mudam pouco em relação ao cenário 
atual. Contudo, com a melhoria da fiscalização, os pequenos geradores passam a executar os 
PGRS, reduzindo dessa forma a degradação de áreas decorrentes da exploração de areia e 
cascalho. As grandes mineradoras instaladas no estado se mantêm regularizadas quanto à gestão 
e ao atendimento da legislação de resíduos.  

Quanto aos resíduos de transporte, nos municípios-polo das regiões, são firmados, a curto prazo, 
acordos de cooperação com associações locais de catadores, que passam a realizar a coleta dos 
materiais recicláveis gerados nos terminais rodoviários. As campanhas de educação ambiental 
contribuem para que funcionários e usuários façam o consumo consciente e o descarte dos 
resíduos em locais adequados. Com isso, espera-se que até o final do horizonte de médio prazo, 
todos os municípios que disponham de terminal rodoviário já possuam um sistema em operação 
para a gestão dos resíduos sólidos. Os aeroportos regionais, devido a exigência de apresentação 
de PGRS e fiscalização mais efetiva, realizam a gestão adequada de seus resíduos, inclusive com 
soluções locais para tratamento de resíduos perigosos. Até o final do horizonte de longo prazo 
todos os aeroportos em operação estarão devidamente regularizados quanto à gestão de seus 
resíduos. No caso dos portos, não são esperadas mudanças significativas quando comparado ao 
cenário atual, tendo em vista que a manutenção de suas licenças ambientais (processo de 
renovação) exige as evidências de cumprimento do PGRS. 

As ações voltadas para logística reversa amadurecem no estado de Rondônia para todas as 
tipologias de resíduos que se aplicam, contudo, esta perspectiva é alcançada apenas de médio 
para longo prazo. A gestão dos resíduos recicláveis em Rondônia inicia sua estruturação e 
sistematização já no curto prazo, fruto das ações da SEDAM, em parceria com Ministério Público, 
com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e com os próprios consórcios de resíduos. Num 
primeiro instante, os resíduos de origem comercial são os que são melhor incorporados à cadeia 
de reciclagem.  

No âmbito jurídico, em função do fortalecimento da atuação dos consórcios em parceria com o 
estado e com os municípios, há a publicação de normas jurídicas para suplementar a legislação 
federal e estadual. São estabelecidos dispositivos legais regulamentando as responsabilidades e 
ações que devem ser tomadas por todos os atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos das 
diferentes tipologias. 

De forma geral, a participação do setor privado transcende o simples cumprimento da legislação, 
em decorrência do amadurecimento da consciência ambiental da sociedade e da estrutura de 
fiscalização dos órgãos ambientais. Assim, a iniciativa privada adota uma postura proativa em 
relação à gestão dos resíduos sólidos, inclusive com apoio ao poder público na gestão de 
resíduos sólidos urbanos, principalmente com pesquisas para o tratamento de resíduos e o uso de 
materiais recicláveis como insumos. 

Por sua vez, a administração pública, nos três entes federados, torna-se mais ativa quanto à 
gestão, execução e fiscalização de ações com manejo de resíduos sólidos. Além dos 
investimentos em infraestrutura, a inclusão da universalização do saneamento como eixo 
estratégico ao desenvolvimento colabora para a atuação mais presente e ativa do Estado. 

3.4 Escolha do cenário de referência 

Tendo em vista os cenários apresentados no presente estudo, será considerado para fins de 
planejamento da gestão de resíduos no Estado de Rondônia, o Cenário 2, o qual passa ser 
denominado de “Cenário de Referência”. Este cenário alinha-se ao Cenário de Referência 
adotado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  
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Cabe salientar que através das revisões do PERS, a intervalos de quatro anos, os cenários serão 
revistos de forma a adequar o planejamento de acordo com a realidade que tenha se desenhado 
no período. 
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