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PMSB - Plano municipal de saneamento básico

PNDR - Política nacional de desenvolvimento regional

PNRH - Política nacional de recursos hídricos

PNRS - Política nacional de resíduos sólidos

PPA - Plano plurianual

RAIS - Relatório anual de informações setoriais

RDO - Resíduos sólidos domiciliares

REBIO - Reserva biológica

REMAR - Rede de estações meteorológicas automáticas de Rondônia

RESEX - Reserva extrativista

RIMAS - Rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas

RPPN - Reserva particular do patrimônio natural

RSS - Resíduos de serviço de saúde

RSU - Resíduos sólidos urbanos

SAP - Sistema aquífero Parecis

SCI - Sistema de classificação de intervenções

SEAGRI - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

SEDAR - Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia

SEDUC - Secretaria de Estado da Educação

SEPOG - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas

SIDRA - Sistema IBGE de recuperação automática

SIN - Sistema interligado nacional

SNIS - Sistema nacional de informações sobre saneamento

SNUC - Sistema nacional de conservação da natureza

TI - Terra indígena



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

23 

UC - Unidade de conservação

UFAC - Universidade Federal do Acre

UFPA - Universidade Federal do Pará

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UHG - Unidade hidrográfica de gestão

UNIR - Universidade Federal de Rondônia

UTE - Usina termelétrica

WMO - World meteorological organization

ZEE/RO - Zoneamento econômico-ecológico do Estado de Rondônia
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APRESENTAÇÃO 

A Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela apresenta 

como um dos instrumentos da PNRH os Planos de Recursos Hídricos, planos diretores que visam 

fundamentar e orientar a implantação da Política Nacional e o gerenciamento dos Recursos Hídricos, e 

que devem ser elaborados por Bacia Hidrográfica, por Estado e para o País. A Lei Complementar 

Estadual nº 255, de 25 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 10.114, de 20 de 

setembro de 2002, institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e define 

como instrumentos de gestão dos recursos hídricos estaduais: i) o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

– PERH/RO; ii) os Planos de Bacias Hidrográficas; iii) a outorga dos direitos de uso das águas; iv) a 

cobrança pela utilização das águas; v) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os seus 

usos preponderantes; e vi) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental (SEDAM), no exercício de suas atribuições relacionadas à implantação dos instrumentos de 

gestão dos recursos hídricos estaduais, contratou a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Estado de Rondônia (PERH/RO), executado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda.  

Baseado em diagnóstico das bacias hidrográficas, produzido a partir de dados secundários 

disponíveis, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos devem apresentar, principalmente, diretrizes ou 

propostas de ações estratégicas, gerais e estaduais, bem como identificar as necessidades de aquisição 

de informações (dados primários) ao longo de sua vigência, capazes de suprir as deficiências constatadas 

e possibilitar uma melhor compreensão da realidade das bacias hidrográficas por ocasião da elaboração 

dos Planos de Bacias Hidrográficas. 

Como instrumento de planejamento contínuo e dinâmico, numa visão de longo prazo, o 

PERH/RO integra ações diversificadas em torno do uso racional da água, da proteção da biodiversidade 

e da gestão compartilhada do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

de forma a gerar sustentabilidade hídrica nas unidades territoriais estaduais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o art. 7º da Lei Federal  nº 9.433/1997, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado de Rondônia é de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas, projetos, ações e atividades,  contemplando o seguinte conteúdo 

mínimo: i) diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; ii) análise de alternativas de crescimento 

demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

iii) balanço entre disponibilidades e demandas atuais e futuras dos recursos hídricos, em quantidade e

qualidade, com identificações de conflitos potenciais; vi) metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; v) medidas a serem tomadas, 

programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento de metas 

previstas; vi) prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; vii) diretrizes e critérios 

para cobrança pelo uso dos recursos hídricos e viii) propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição 

de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

A elaboração do PERH/RO está estruturada de acordo com as três etapas descritas a seguir. 

Primeiramente, cabe observar que a Etapa Inicial do PERH/RO, foge ao objeto do Contrato nº 

356/PGE-2016, tendo sido elaborada pela SEDAM, e apresentada no Relatório 01: “Norteadores 

Metodológicos para Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia”. Este 

relatório contém parte do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico do Estado e a definição 

das bases metodológicas para a construção do PERH/RO, subsidiando a elaboração das etapas e 

produtos subsequentes. 

No contexto do Contrato nº 356/PGE-2016, estabelecido entre a SEDAM e a RHA Engenharia 

e Consultoria, a 1ª Etapa do PERH/RO diz respeito ao Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos 

Hídricos. O Diagnóstico aborda as disponibilidades e demandas hídricas superficiais e subterrâneas, 

qualidade das águas, bem como a complementação de alguns itens relacionados aos meios físico, 

socioeconômico e cultural levantados na Etapa Inicial. Em geral, esta etapa concerne aos fatores ligados 

à ação antrópica e a relação com os recursos hídricos, variáveis por natureza, mutáveis e que exigem a 

apreciação de sua evolução no tempo. O Prognóstico é realizado com a elaboração de projeções e 

cenários, compreendendo o consenso estabelecido sobre a realidade presente e suas tendências nos 

horizontes de planejamento fixados. Assim, é construída a visão de futuro para as Bacias Hidrográficas, 

segundo diferentes conjunturas, dando origem a diferentes cenários. O processo de construção do 

diagnóstico, prognóstico e cenários dos recursos hídricos de Rondônia é concretizado mediante a 

participação pública, através do encaminhamento de formulários e realização de eventos. 

A 2ª Etapa contempla a definição de Diretrizes, Programas e Projetos do PERH/RO, a partir 

do cruzamento entre a visão de futuro (realidade desejada), a realidade existente e sua tendência de 

evolução no cenário considerado mais provável, determinando a necessidade de ação/intervenção nos 
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processos em andamento, para reorientar o curso dos acontecimentos e/ou promover as transformações 

necessárias de forma a implantar a proposição desejada. Complementando, a 2ª Etapa consta da 

proposição das diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão das bacias hidrográficas, tais 

como: i) Prioridades de Outorga, ii) Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos, iii) Cobrança pelo 

Uso dos Recursos Hídricos, iv) Proposta de Enquadramento dos Corpos d’Água e v) Recomendações 

no Gerenciamento de Recursos Hídricos. O processo de construção das diretrizes, programas e projetos 

consolida-se com a agregação das demandas recomendadas para o PERH/RO, identificadas junto à 

sociedade civil com a realização de eventos públicos.  

A 3ª Etapa diz respeito à Consolidação do PERH/RO a partir da apresentação do documento 

final, anteprojeto de lei do PERH/RO e legitimação social dos estudos realizados, por meio de uma 

efetiva participação pública, objetivando promover uma ampla discussão junto à sociedade e aos setores 

usuários da região. Portanto, eventuais complementações das intervenções propostas podem ainda ser 

realizadas.  

Apresenta-se neste relatório – Relatório Final RF – a síntese das principais informações 

referentes aos estudos realizados, descritos com maior detalhe e aprofundamento nos Relatórios de Etapa 

entregues à SEDAM ao longo do Projeto. O Relatório Final é parte integrante da 3ª Etapa do PERH/RO, 

e tem por objetivo destacar os principais resultados e oferecer uma visão geral do Projeto. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo do PERH/RO é subsidiar a SEDAM, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 

Rondônia e demais órgãos gestores e componentes do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, na administração efetiva dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de 

Rondônia. 

A elaboração do PERH/RO ainda visa o atendimento às diretrizes estabelecidas no Decreto 

Regulamentador nº 10.114/2002: 

• A adequação ao Plano Nacional de Recursos Hídricos;

• O balanço hídrico por meio da avaliação das disponibilidades hídricas, superficiais e

subterrâneas do Estado, considerados os aspectos qualitativos e a estimativa das demandas

hídricas para usos múltiplos com avaliação prospectiva, de médio e longo prazos, considerados

os usos consuntivos e não consuntivos, e os respectivos potenciais de desenvolvimento;

• O estabelecimento de diretrizes, normas e procedimentos para distribuição equitativa dos

recursos hídricos entre usos e usuários;

• A identificação de áreas críticas, com sua respectiva caracterização na(s) bacia(s)

hidrográfica(s);

• O estabelecimento da interdependência entre o aproveitamento e o controle racional dos

recursos hídricos com outros recursos ambientais multifuncionais.



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

27 

3 SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE RONDÔNIA 

A área de abrangência do PERH/RO compreende todo o território do Estado de Rondônia, cuja 

extensão total é de 237.765 km², na qual estão inseridos 52 municípios e uma população estimada de 

1.787.279 habitantes (IBGE, 2016).   

No Estado de Rondônia, a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei 

Complementar nº 255/2002, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 10.114/2002.  

O Decreto nº 10.114/2002 ainda estabelece a Divisão Hidrográfica do Estado de Rondônia em 

sete bacias hidrográficas, sendo elas (FIGURA 3.1): 

I – Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé; 

II – Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré; 

III – Bacia Hidrográfica do Rio Abunã; 

IV – Bacia Hidrográfica do Rio Madeira; 

V - Bacia Hidrográfica do Rio Jamari; 

VI - Bacia Hidrográfica do Rio Machado; e 

VII - Bacia Hidrográfica do Rio Roosevelt. 

FIGURA 3.1– DIVISÃO HIDROGRÁFICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Além da divisão em bacias hidrográficas, é prevista também a criação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH). Os CBHs são órgãos colegiados integrantes do Sistema de Gerenciamento de 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Rondônia (2012)  
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Recursos Hídricos, com atribuições consultivas e deliberativas, possuindo como área de atuação uma 

determinada bacia hidrográfica ou sub bacia hidrográfica, ou ainda um grupo de bacias hidrográficas ou 

sub bacias hidrográficas contíguas. Os CBHs devem desenvolver suas ações com base nos fundamentos 

na Lei nº 9.433/1997 e na Lei Complementar nº 255/2002, bem como nos critérios contidos no Decreto 

Regulamentador nº 10.114/2002, em especial no que se refere à gestão descentralizada e participativa 

entre o poder público, os usuários e a sociedade civil.  

No ano de 2014 foi aprovada a implantação de cinco CBHs no Estado de Rondônia, a saber: i) 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari (CBH-JAMARI-RO), instituído pela Resolução CRH/RO 

nº 05, de 11 de junho de 2014; ii) Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Jaru e Baixo Machado (CBH-

JBM-RO), instituído pela Resolução CRH/RO nº 06, de 11 de junho de 2014; iii) Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Rios Alto e Médio Machado (CBH-AMMA-RO), instituído pela Resolução CRH/RO 

nº 07, de 11 de junho de 2014; iv) Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e Colorado (CBH-

RBC-RO), instituído pela Resolução CRH/RO nº 08, de 11 de junho de 2014; e v) Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Rios São Miguel e Vale do Guaporé (CBH-RSBVG-RO), instituído pela Resolução 

CRH/RO nº 09, de 11 de junho de 2014. A delimitação das áreas de atuação dos CBHs do Estado de 

Rondônia é ilustrada na FIGURA 3.2. 

FIGURA 3.2 – COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

De acordo com informações do Governo do Estado de Rondônia, dos cinco CBHs criados 

legalmente, os CBHs dos Rios São Miguel - Vale do Guaporé e do Rio Jamari encontram-se 

Fonte: Adaptado de CRH/RO (2014)CR
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implantados, com diretoria já eleita e empossada, enquanto os CBHs dos Rios Branco e Colorado, Rio 

Alto e Médio Machado e Rio Jaru - Baixo Machado ainda não foram implantados, permanecendo até o 

momento da entrega final do PERH/RO com suas diretorias provisórias. 

3.1 SEGMENTAÇÃO HIDROGRÁFICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Conforme mencionado anteriormente, a Divisão Hidrográfica do Estado de Rondônia é 

composta por sete bacias hidrográficas. Entretanto, a divisão de bacias hidrográficas em Unidades 

Hidrográficas de Gestão (UHG) é uma prática usual em processos de planejamento de recursos hídricos, 

visto a necessidade de possibilitar o entendimento geral (do todo), a partir do conhecimento específico 

(das partes).  

Dessa maneira, a delimitação de UHGs, em um plano de recursos hídricos, tem por objetivo a 

criação de grupos homogêneos no que se refere à gestão do uso dos recursos hídricos, servindo como 

elemento de entrada para estudos mais detalhados e facilitando posteriormente a implementação e o 

monitoramento das intervenções a serem propostas em cada UHG. 

Para o Estado de Rondônia, as UHGs foram definidas com base na Divisão Hidrográfica 

(Decreto nº 10.114/2002) do Estado de Rondônia, nas sub-bacias hidrográficas, nos CBHs (Decretos nº 

19.057/2014, nº 19.058/2014, nº19.059/2014, nº 19.060/2014 e nº 19.061/2014) e nas zonas de 

ordenamento territorial e direcionamento de políticas públicas do Estado de Rondônia (Lei 

Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000), respeitando-se ainda as particularidades do espaço 

territorial, os principais condicionantes ambientais e antrópicos e heterogeneidades de uso e ocupação 

do solo. 

Assim, para a gestão dos recursos hídricos, o Estado de Rondônia foi dividido em 19 (dezenove) 

UHGs, conforme descrição a seguir e ilustração do MAPA 1 em anexo. 

- Alto Rio Madeira - Rio Jaru - Rio Roosevelt

- Margem Esquerda do Rio Madeira - Baixo Rio Machado - Baixo Rio Guaporé

- Médio Rio Madeira - Alto Rio Jamari - Rios Branco e Colorado

- Baixo Rio Madeira - Margem Direita do Rio Jamari - Médio Rio Guaporé

- Alto Rio Machado - Margem Esquerda do Rio Jamari - Alto Rio Guaporé

- Médio Rio Machado - Baixo Rio Jamari - Rio Mamoré

- Rio Abunã

3.2 DOMÍNIO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS DE RONDÔNIA 

A Portaria nº 707, de 17 de outubro de 1994, do antigo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), hoje sucedida pela Agência Nacional das Águas (ANA), estabelece os 

critérios para a classificação dos cursos d’água brasileiros em relação ao domínio jurídico. São de 

domínio federal, segundo tal portaria, os rios, lagos ou quaisquer correntes de águas que: i) banhem mais 
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de um Estado; ii) sirvam de limites, iii) estendam-se ou provenham de outros países; e iv) estejam 

situados totalmente dentro de terrenos de domínio da União. 

Os principais objetos em análise do presente projeto são os recursos hídricos de jurisdição 

estadual. Segundo a portaria supracitada, são de domínio estadual os rios não classificados como federais 

e as águas subterrâneas. A FIGURA 3.3 apresenta os rios de domínio federal e do Estado de Rondônia. 

FIGURA 3.3 – DOMÍNIO DOS RIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  

4 DIAGNÓSTICO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUPERFICIAIS 

O conhecimento da situação atual da qualidade e quantidade dos recursos hídricos é primordial 

para a elaboração de um plano de gestão. Nesse sentido, o presente capítulo analisa aspectos 

quantitativos e qualitativos da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais no Estado de Rondônia. 

De forma complementar, é apresentada uma avaliação da rede de monitoramento hidrometeorológico 

existente e uma proposta de adensamento. 

4.1 REDE DE MONITORAMENTO HIDROCLIMATOLÓGICA 

4.1.1 Rede de Monitoramento Existente 

A rede de monitoramento das variáveis climáticas e hidrológicas superficiais do Estado de 

Rondônia é formada por estações pluviométricas, fluviométricas, climatológicas, sedimentométricas e 

Fonte: Adaptado de ANA (2016)
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de qualidade da água. A TABELA 4.1 lista as estações em operação e com dados disponíveis, as quais 

são apresentadas, espacialmente, na FIGURA 4.1.  

Além das estações convencionais, o Estado possui a Rede de Estações Meteorológicas 

Automáticas de Rondônia (REMAR). A REMAR, hoje composta por 15 estações meteorológicas 

automáticas, tem possibilitado ao longo do tempo a geração de uma série de dados meteorológicos, 

contínuos e consistentes, que têm contribuído para uma melhor caracterização climática do Estado, bem 

como apoiado as atividades de previsão do tempo, clima, monitoramento ambiental, hidrológico e o 

planejamento agropecuário, em especial o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. A REMAR tem 

operado de forma satisfatória, porém, faz-se necessário buscar a sua atualização e ampliação, para suprir 

as lacunas ainda existentes no Estado de Rondônia, bem como manutenções preventivas e corretivas 

periódicas. As estações meteorológicas automáticas de superfície que compõem a REMAR estão 

distribuídas geograficamente como mostra a FIGURA 4.1 e localizadas em áreas de instituições 

parceiras da SEDAM (TABELA 4.2).   

FIGURA 4.1 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO 

Fonte: Adaptado de ANA (2016); SEDAM (2017)
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TABELA 4.1 – ESTAÇÕES EM OPERAÇÃO E COM DADOS DISPONÍVEIS 

Sub-bacia UHG 
Cód. 

estação 
Nome da estação Tipo Rio Fonte 

Rio 
Madeira 

Alto Rio Madeira 15320002 Abunã 
FCQ

S 
Rio Madeira ANA 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
15326010 UHE Jirau F Rio Jamari ONS 

Médio Rio Madeira 

15380000 
UHE Santo Antônio Jusante 

R-7 
F Rio Madeira ANA 

15400000 Porto Velho 
FCQ

S 
Rio Madeira ANA 

15390000 UHE Santo Antônio F Rio Madeira ONS 

Baixo Rio Madeira - - - - - 

Rio 

Machado 

Alto Rio Machado 

15552600 Fazenda Flor do Campo 
FCQ

S 
Rio Comemoração ANA 

15558000 Pimenta Bueno 
FCQ

S 

Rio Apedia ou Pimenta 

Bueno 
ANA 

15559000 Sítio Bela Vista FCQ 
Rio Ji-Paraná (ou 

Machado) 
ANA 

15552580 UHE Rondon II F Rio Comemoração ONS 

Médio Rio Machado 

15558200 Cacoal CQ Rio Pirarara ANA 

15558500 Fazenda Apurã CQ Rio Urupa ANA 

15558700 Espigão d’Oeste CQ Rio Palmeiras ANA 

15560000 Ji-Paraná 
FCQ

S 
Rio Ji-Paraná (ou 

Machado) 
ANA 

15562000 Ouro Preto do Oeste CQ Igarapé Boa Vista ANA 

Rio Jaru 

15564000 Jaruaru CQ Rio Jaru ANA 

15565000 Jaru FCQ Rio Jaru ANA 

15575000 Piratininga 
FCQ

S 
Rio Machadinho ANA 

Baixo Rio Machado 
15580000 Tabajara 

FCQ

S 

Rio Ji-Paraná (ou 

Machado) 
ANA 

15590000 Mineração Jacundá FCQ Rio Jacundá ANA 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari - - - - - 

Margem Direita do Rio Jamari 

15430000 Ariquemes 
FCQ

S 
Rio Jamari ANA 

15431000 Fazenda Rio Branco FCQ Rio Branco ANA 

15432000 
Mineração Ponte 

Massangana 
FCQ Rio Massangana ANA 

15445000 
Ponte do Rio Preto do 

Crespo 
FCQ Rio Preto do Crespo ANA 

Margem Esquerda do Rio 

Jamari 

15490500 Buritis CQ Rio Candeias ANA 

15550000 Santa Isabel FCQ Rio Candeias ANA 

Baixo Rio Jamari 15459090 UHE Samuel F Rio Jamari ONS 

Rio 

Roosevelt 
Rio Roosevelt - 

- - - - 

Rio 

Guaporé 

Alto Rio Guaporé 

15124009 Cabixi FCQ Rio Cabixi ou Branco ANA 

15130000 Pimenteiras 
FCQ

S 
Rio Guaporé ANA 

Médio Rio Guaporé 15135000 Corumbiara CQ Rio Corumbiara Antigo ANA 

Rios Branco e Colorado 
15150000 Pedras Negras 

FCQ

S 
Rio Guaporé ANA 

15170000 Cachoeira do Cachimbo FCQ Rio Branco ANA 

Baixo Rio Guaporé 

15180000 São Miguel do Guaporé CQ Rio São Miguel ANA 

15190000 São Francisco do Guaporé FCQ Rio São Francisco ANA 

15200000 Principe da Beira FCQ Rio Guaporé ANA 

Rio 
Mamoré 

Rio Mamoré 

15248010 Boca do Pompeu - Jusante FCQ Rio Ouro Preto ANA 

15250000 Guajará-Mirim 
FCQ

S 
Rio Mamoré ANA 

Rio Abunã Rio Abunã 15326000 Morada Nova - Jusante FCQ Rio Abunã ANA 

F= Fluviométricas; C=Cotas; Q=Qualidade da água; S=Sedimentométricas 
Fonte: ANA (2016); ONS (2016) 
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TABELA 4.2 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS QUE COMPÕEM A REMAR 

Município Instituição Latitude (S) Longitude (O) Altitude (m) 

Ariquemes CEPLAC/EMARC 09º56’05’’ 62º57’42’’ 219 

Cacoal Escola Agrícola Alta Raupp 11º29’01’’ 61º22’46’’ 186 

Campo Novo* SEDAM (Distrito de Jacilândia) 10º26’27’’ 64º07’35’’ 110 

Costa Marques Quartel da Polícia Militar 12º25’52’’ 64º13’55’’ 145 

Guajará-Mirim Aeroporto de Guajará-Mirim 10º47’21’’ 65º16’50’’ 150 

Ji-Paraná** ULBRA/ILES 10º51’46’’ 61º57’24’’ 159 

Machadinho d’Oeste EMBRAPA/CPFAF-RO 09º23’49’’ 62º01’10’’ 198 

Porto Velho EMBRAPA/CPFAF-RO 08º47’42’’ 63º50’45’’ 95 

Alta Floresta d’Oeste Rolim de Moura do Guaporé 13º05’06’’ 62º16’41’’ 161 

São Miguel do Guaporé Sitio Vale de Queiron – BR-429, km 5 11º41’17’’ 62º43’09’’ 191 

Vilhena EMBRAPA/CPFAF-RO 12º46’12’’ 60º05’39’’ 612 

Porto Velho 

Calama 08º01’24’’ 62º52’10’’ 94,5 

UHE Santo Antonio (Vila Teotônio) 08º07’35,4’’ 64º05’53,6’’ 122 

UHE Jirau 09º17’62’’ 64º37’38’’ 94 

Extrema 09º46’26’’ 66º22’11’’ 188 

As estações da TABELA 4.2 seguiram o seguinte cronograma de instalação ao longo do tempo: 

• Outubro de 1997: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal e

Vilhena;

• Novembro de 2001: Machadinho d’Oeste e Costa Marques;

• Abril de 2004: Campo Novo de Rondônia, São Miguel do Guaporé e Alta Floresta do

Oeste (Rolim de Moura do Guaporé);

• Junho de 2010: Extrema, UHE Jirau, UHE Santo Antonio (Vila Teotônio) e Calama.

4.1.2 Rede de Monitoramento Complementar 

Para identificar a necessidade de estações de monitoramento hidroclimatológico 

complementares, para o Estado de Rondônia, seguiu-se as recomendações do World Meteorological 

Organization (WMO). A WMO é a agência das Nações Unidas especializada em assuntos relacionados

à meteorologia, hidrologia, clima e recursos hídricos e, por tratar-se de uma organização mundialmente 

reconhecida, apresenta uma metodologia para o adensamento da rede de monitoramento, bastante 

difundida, aplicada em diversos estudos. A WMO adota como critério simplificador a classificação de 

zonas, com base na variação de precipitação na região, e estabelece densidades mínimas em redes de 

monitoramento, com base em zonas climáticas e características fisiográficas da região de estudo.   

O tipo fisiográfico predominante no Estado de Rondônia foi determinado a partir do mapa de 

declividade do relevo brasileiro da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). As classes 

de declividade das formas de relevo, que compreendem faixas de valores percentuais, foram as indicadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), sendo: Plano 0 a 3%, Suave ondulado 3 a 8%, Ondulado 8 a 20%, Forte 

ondulado 20 a 45%, Montanhoso 45 a 75% e Escarpado > 75%.  

Os resultados demonstraram que aproximadamente 90% da área compreendida pelo Estado de 

Rondônia possui declividade igual ou inferior a 8%, sendo, portanto, constituída majoritariamente por 

Fonte: Adaptado de SEDAM (2017)
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planícies. Dessa maneira, a densidade mínima de estações recomendada pela WMO é de: uma estação 

pluviométrica em cada 5.750 km², uma estação climatológica em cada 5.000 km², uma estação 

fluviométrica em cada 1.875 km², uma estação sedimentométrica em cada 12.500 km² e uma estação de 

qualidade da água em cada 37.500 km². 

Com relação à rede de monitoramento existente de estações pluviométricas, verificou-se que 

somente as UHGs do Baixo Rio Machado, Rio Mamoré e Rio Roosevelt não atingem a densidade 

mínima recomendada de 5.750 km²/estação. No caso das estações climatológicas, apenas as UHGs Alto 

Rio Machado, Médio Rio Machado, Médio Rio Madeira e Margem Direita do Rio Jamari possuem 

estações, entretanto estas não cobrem a densidade mínima de 5.000 km²/estação. 

Com relação às estações fluviométricas, a única UHG que atende a densidade mínima de 1.875 

km²/estação é a UHG Médio Rio Madeira, sendo que as UHGs do Rio Roosevelt, Baixo Rio Madeira, 

Médio Rio Guaporé e Alto Rio Jamari não possuem estações em operação.  

As UHGs Alto Rio Jamari, Baixo Rio Jamari, Baixo Rio Madeira, Margem Esquerda do 

Madeira e Rio Roosevelt não contém estações de qualidade da água em sua área. As demais UHGs, que 

contém informações de qualidade da água, apresentam a densidade mínima indicada pelo WMO. Em 

relação às estações sedimentométricas, das 10 UHGs que contém estações, somente as dos Alto Rio 

Guaporé, Alto Rio Machado e Margem Direita do Rio Jamari possuem a densidade mínima indicada.  

A TABELA 4.3 indica o número mínimo de estações complementares, por tipo de dado gerado, 

que devem ser instaladas nas UHGs para atender a densidade mínima recomendada pela WMO. 

TABELA 4.3 – ESTAÇÕES COMPLEMENTARES A SEREM INSTALADAS POR UHG 

Quantidade de estações complementares recomendadas 

UHG Fluviométricas Qualidade d'água Sedimentométricas Climatológicas Pluviométricas 

Alto Rio Guaporé 1 1 

Alto Rio Jamari 2 1 1 1 

Alto Rio Machado 4 2 

Alto Rio Madeira 9 1 4 

Baixo Rio Guaporé 13 2 5 

Baixo Rio Jamari 1 1 1 1 

Baixo Rio Machado 5 1 3 1 

Baixo Rio Madeira 3 1 1 1 

Médio Rio Guaporé 7 2 3 

Médio Rio Machado 12 1 4 

Médio Rio Madeira 

Margem Direita do Rio Jamari 1 1 

Margem Esquerda do Rio Jamari 6 2 3 

Margem Esquerda do Rio Madeira 1 1 1 1 

Rio Abunã 2 1 1 

Rios Branco e Colorado 6 2 3 

Rio Jaru 10 1 4 

Rio Mamoré 10 1 5 1 

Rio Roosevelt 8 1 2 3 1 

Total 101 5 20 46 3 
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Adicionalmente, foi avaliada a quantidade de estações de monitoramento necessárias a partir de 

variáveis independentes que descrevem, hidrologicamente, as bacias hidrográficas, como a área de 

drenagem, precipitação, declividade, dentre outras.  

 Dessa maneira, tendo-se o conhecimento das variáveis que estão relacionadas com a vazão dos 

rios em diferentes locais, é possível agrupar as bacias hidrográficas com comportamento hidrológico 

semelhante, com um certo grau de confiança, e assim, transferir as informações de monitoramento de 

um local para o outro, com inexistência de dados. Esse procedimento minimiza os custos relacionados 

à instalação e monitoramento de novas estações. Nesse sentido, foi realizado um estudo específico para 

a identificação das UHGs que apresentam comportamento hidrológico homogêneo, através do método 

de agrupamentos K-means, estimando o número mínimo de estações fluviométricas para monitorar todas

as UHGs do Estado, segundo um critério de maior informação com menor número de pontos de 

observação. Os resultados são apresentados no item 11 “DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS DO 

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE RONDÔNIA” já na forma de proposições.  

4.2 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL 

Os estudos de disponibilidade hídrica objetivam definir a quantidade de água disponível nas 

bacias hidrográficas para atendimento aos usos múltiplos demandados. O conhecimento desta 

informação é essencial para a adequada implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 

como a outorga do direito de uso da água. Para isso, além do conhecimento das vazões médias, é 

necessária a avaliação das vazões nos períodos de estiagem, a partir do conhecimento e definição de 

uma vazão mínima de referência. Na prática, as vazões mínimas referem-se àquelas que ocorrem em 

cenários de estiagem. 

O diagnóstico da disponibilidade hídrica do PERH/RO foi dividido nas seguintes etapas: seleção 

das estações fluviométricas para caracterização do regime hídrico; consistência dos dados; avaliação da 

influência da sazonalidade da Q95% (vazão de 95% de permanência); avaliação do período de dados 

disponível; definição das curvas de permanência; e definição das vazões características. Além disso, foi 

realizado um levantamento dos reservatórios significativos contidos no Estado de Rondônia. 

4.2.1 Estações Fluviométricas Selecionadas 

As estações fluviométricas, para o diagnóstico do regime hídrico do Estado de Rondônia, foram 

selecionadas através da avaliação do diagrama de disponibilidade de dados e das suas localizações 

dentro de cada UHG. Foram filtradas as estações, em operação e desativadas, que possuíam pelo menos 

8 anos de dados históricos, totalizando 30 estações nestas condições. Além destas, foram consideradas 

as vazões naturalizadas, disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

correspondentes às usinas hidrelétricas Samuel, Santo Antônio e Rondon II, não sendo consideradas, 

portanto, as suas capacidades de regularização.  
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No total, foram selecionadas 33 estações fluviométricas para a avaliação da disponibilidade 

hídrica do Estado de Rondônia, sendo que destas, sete estão desativadas e três são referentes às vazões 

naturalizadas. A TABELA 4.4 apresenta a descrição das estações selecionadas para a caracterização do 

regime hídrico, apresentadas espacialmente na FIGURA 4.2.  

TABELA 4.4 – ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS SELECIONADAS POR UHG 

Sub-bacia UHG 
Código da 

estação 
Nome da estação Rio 

Rio Abunã Rio Abunã 15326000 Abunã Rio Abunã 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 
15124009 Cabixi Rio Cabixi ou Branco 

15130000 Pimenteiras Rio Guaporé 

Rios Branco e Colorado 
15150000 Corumbiara Rio Guaporé 

15170000 Pedras negras Rio Branco 

Baixo Rio Guaporé 15200000 Cachoeira do Cachimbo Rio Guaporé 

Rio Jamari 

Margem Direita do Rio 
Jamari 

15430000 Ariquemes Rio Jamari 

15431000 Fazenda Rio Branco Rio Branco 

15432000 
Mineração Ponte 

Massangana 
Rio Massangana 

15440000 
Ponte do Rio Preto do 

Crespo 
Rio Jamari 

15445000 Buritis Rio Preto do Crespo 

Baixo Rio Jamari 
15450000 Santa Isabel Rio Jamari 

15459090 Fazenda Flor do Campo Rio Jamari 

Margem Esquerda do Rio 

Jamari 
15550000 Pimenta Bueno Rio Candeias 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 

15552580 Cacoal Rio Comemoração 

15552600 Fazenda Apurã Rio Comemoração 

15553500 Espigão d’Oeste Rio Apedia ou Pimenta Bueno 

15556010 Sítio Bela Vista Rio Apedia ou Pimenta Bueno 

15558000 Ji-Paraná Rio Apedia ou Pimenta Bueno 

15559000 Ouro Preto do Oeste Rio Ji-Paraná (ou Machado) 

Médio Rio Machado 15560000 Jaruaru Rio Ji-Paraná (ou Machado) 

Rio Jaru 
15565000 Jaru Rio Jaru 

15575000 Piratininga Rio Machadinho 

Baixo Rio Machado 
15580000 Tabajara Rio Ji-Paraná (ou Machado) 

15590000 Mineração Jacundá Rio Jacundá 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 15320002 Guajará-Mirim Rio Madeira 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira/ Alto Rio Madeira 
15340000 Morada Nova - Jusante Rio Madeira 

Médio Rio Madeira 
15390000 

UHE Santo Antônio 
Jusante r-7 

Rio Madeira 

15400000 Porto Velho Rio Madeira 

Rio Mamoré Rio Mamoré 

15245000 São Miguel do Guaporé Rio Pacaás Novos 

15246000 São Francisco do Guaporé Rio Pacaás Novos 

15248010 Príncipe da Beira Rio Ouro Preto 

15250000 Boca do Pompeu - Jusante Rio Mamoré 
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FIGURA 4.2 –ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HÍDRICO 

As UHGs do Rio Roosevelt, Baixo Rio Madeira, Alto Rio Jamari e Médio Rio Guaporé 

não possuem estações fluviométricas inseridas em sua área de drenagem. 

4.2.2 Consistência dos Dados 

Das 33 estações fluviométricas, 23 encontram-se em operação e sete estão desativadas. Os dados 

destas estações foram objeto de consistência em projeto desenvolvido pela RHA Engenharia e 

Consultoria para a Agência Nacional de Águas (ANA), intitulado “Estudos de Análise de Consistência 

de Dados Fluviométricos de Estações de Monitoramento da ANA em Operação”1.  

A consistência dos dados realizada considerou as seguintes etapas: i) análise dos cotagramas; ii) 

traçado da curva de descarga e; iii) análise regional com demais estações na mesma bacia hidrográfica 

(RHA, 2015).   

A análise das cotas foi efetuada através da plotagem e análise comparativa entre os cotagramas 

de grupos de estações consideradas homogêneas, utilizando-se de ferramentas gráficas. 

A curva-chave utiliza os dados de medição de vazão para o ajuste de relações a partir de 

equações analíticas ou tabelas, visando a determinação da vazão referente a cada cota observada. No 

ajuste desta relação, que descreve o comportamento entre cota e vazão, a maior dificuldade encontra-se 

1 Contrato nº 010/ANA/2015: Estudos de Análise de Consistência de Dados Fluviométricos de Estações de Monitoramento da 

ANA em Operação. Realização: Agência Nacional de Águas. Execução: Consórcio RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. e 

Água & Solo Estudos e Projetos Ltda. 

Fonte: Adaptado de ANA (2016); ONS (2016)



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

38 

na extrapolação superior e inferior das referidas curvas. Com a definição das curvas de descarga e dos 

cotagramas consistidos preliminarmente, são geradas séries de vazões. Estas séries preliminares de cotas 

e vazões são analisadas no contexto da bacia hidrográfica, na etapa denominada análise regional. 

Para a análise regional das séries de cotas e vazões, as estações são divididas em grupos 

considerando-se a topologia e a proximidade das mesmas, os períodos em comum e a eventual influência 

de usinas de montante. As séries de vazões são analisadas por meio de fluviogramas simultâneos com 

controle de vazões incrementais mensais. Consideraram-se grupos das análises de 3 tipos: i) Estações 

pertencentes ao mesmo rio; ii) Estações com confluência e; iii) Estações em bacias hidrográficas 

diferentes. Ao total, foram criados 24 grupos para analisar regionalmente as estações fluviométricas 

selecionadas para a avaliação da disponibilidade hídrica do Estado de Rondônia.  

Ainda na etapa de análise regional é gerado um modelo de propagação de vazões com base nas 

estações do mesmo grupo de análise, para o preenchimento de falhas em escala diária e correção de 

períodos inconsistentes através da transferência das vazões, considerando-se o tempo de propagação 

estimado da onda de cheia de uma estação até a outra. 

TABELA 4.5 – ESTAÇÕES DESATIVADAS SELECIONADAS 

Código da Estação Nome da Estação Rio Período de dados Área de drenagem (km²) 

15440000 Ponte Do Rio Preto do Crespo Rio Jamari 1978/1989 9.750 

15450000 Santa Isabel Rio Jamari 1977/1988 13.600 

15553500 Espigão d’Oeste Rio Apedia ou Pimenta Bueno 1983/1997 3.610 

15556010 Sítio Bela Vista Rio Apedia ou Pimenta Bueno 1988/2005 9.600 

15340000 Morada Nova - Jusante Rio Madeira 1978/1986 958.000 

15245000 São Miguel do Guaporé Rio Pacaás Novos 1977/1988 1.050 

15246000 São Francisco do Guaporé Rio Pacaás Novos 1983/2005 5.480 

Analisando-se as usinas hidrelétricas com estações fluviométricas a jusante, foram montados 

grupos, do tipo 1, com as vazões naturalizadas provenientes do ONS para avaliar a influência das 

restrições operativas dos barramentos nos fluviogramas das estações. Quando verificadas as influências, 

e quando adequado, foram utilizados os modelos de propagação das vazões naturalizadas para a correção 

desses períodos.  

4.2.3 Avaliação da influência da sazonalidade na vazão de referência. 

No Estado de Rondônia não há critérios regulamentados que definam a vazão de referência para 

o cálculo da disponibilidade hídrica. A ANA adota, para os rios federais, a vazão Q95%, que é a vazão

que é igualada ou superada em 95% do tempo em uma série histórica de vazões, ou seja, a vazão de 95% 

de permanência. Dessa forma, o risco de não atendimento a demanda passa a ser de 5%, considerado 

valor médio tolerável pelos diversos setores usuários (ANA, 2013).  

A ANA sugere que seja utilizada a vazão sazonal, sempre que possível, para flexibilizar a oferta 

hídrica especialmente nos períodos chuvosos. Entretanto, em geral, os Estados da União adotam um 
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valor constante como vazão mínima de referência nos critérios de outorga. Para as regiões cuja 

sazonalidade é bem definida, como é o caso de Rondônia, a adoção de um valor anual constante 

implicaria na concessão bastante restritiva em períodos de maior disponibilidade hídrica e menos 

restritiva em períodos de estiagem, reduzindo o potencial econômico e aumentando o risco ambiental 

(BOF et al., 2013). Nesse sentido, foi avaliada a influência da sazonalidade na vazão mínima de 

referência, no contexto da proposição dos critérios de outorga do direito de uso da água, de modo a 

fornecer à SEDAM e ao CRH/RO subsídios técnicos necessários para auxiliar na gestão dos recursos 

hídricos coerentes com a realidade da disponibilidade hídrica do Estado.  

Para esta avaliação foram utilizados os dados hidrológicos consistidos das estações 

fluviométricas selecionadas anteriormente. Primeiramente foram identificados os períodos sazonais. 

Para isso, foi adotada a vazão média mensal devido à alta variabilidade das vazões diárias e a 

sazonalidade bem definida na região. Os dados hidrológicos foram segregados em dois semestres, 

definidos como períodos seco e úmido, de acordo com o regime hidrológico. Para o período seco, foram 

agrupados os seis meses com as menores médias móveis de vazões médias mensais, enquanto os demais 

meses foram alocados no período úmido. Estabeleceu-se que o período seco vai de julho a dezembro e 

o úmido de janeiro a junho.

A influência da sazonalidade foi avaliada através da comparação dos valores da vazão mínima 

de referência constantes, obtidos a partir de toda a série de dados de cada estação (Q95% anual), e das 

vazões mínimas sazonais, obtidas para a série de dados do período úmido (Q95% úmido) e seco (Q95% 

seco). Os resultados foram avaliados através da Diferença Relativa (DR) entre as vazões Q95% anual e 

as vazões sazonais Q95% úmido e Q95% seco. A TABELA 4.6 apresenta os resultados obtidos para cada 

estação fluviométrica. 

TABELA 4.6 – COMPARAÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA DE REFERÊNCIA ANUAL E SAZONAL 

Código da estação Área de drenagem (km²) 
Vazão de referência Q95% (m³/s) Diferença relativa - DR (%) 

Anual Período seco Período úmido Período seco Período úmido 

15326000 31100 43,53 35,30 293,52 -18,91 574,29 

15124009 3600 31,33 29,34 49,14 -6,35 56,85 

15130000 54400 160,04 149,42 378,52 -6,64 136,52 

15150000 110000 183,18 172,20 695,42 -5,99 279,64 

15170000 1420 3,54 2,37 11,29 -33,05 218,93 

15200000 341000 291,47 261,70 1770,00 -10,21 507,27 

15430000 8140 7,54 5,56 72,55 -26,26 862,20 

15431000 988 2,43 1,96 12,52 -19,34 415,23 

15432000 852 1,15 0,80 7,46 -30,43 548,70 

15440000 9750 11,39 8,94 103,15 -21,51 805,62 

15445000 1110 4,84 4,39 17,40 -9,30 259,50 

15450000 13600 39,83 37,23 214,86 -6,53 439,44 

15550000 12700 43,28 38,59 210,67 -10,84 386,76 

15552600 4360 55,02 51,67 72,81 -6,09 32,33 

15553500 3610 34,29 33,20 53,76 -3,18 56,78 

15556010 9600 70,34 63,60 107,89 -9,58 53,38 

15558000 10100 70,61 66,31 110,71 -6,09 56,79 

15559000 16100 132,62 125,52 203,81 -5,35 53,68 

15560000 32800 162,05 145,92 329,93 -9,95 103,60 

15565000 3960 3,37 2,32 27,37 -31,16 712,17 
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Código da estação Área de drenagem (km²) 
Vazão de referência Q95% (m³/s) Diferença relativa - DR (%) 

Anual Período seco Período úmido Período seco Período úmido 

15575000 4650 25,6 22,24 93,73 -13,13 266,13 

15580000 60200 247,73 212,90 754,48 -14,06 204,56 

15590000 1200 1,4 1,13 17,14 -19,29 1124,29 

15320002 921000 3540,01 3113,06 13501,94 -12,06 281,41 

15340000 958000 3702,6 3264,83 14661,65 -11,82 295,98 

15400000 976000 3992,08 3529,95 13817,79 -11,58 246,13 

15245000 1050 2,27 2,12 8,47 -6,48 272,91 

15246000 5480 5,64 4,52 50,73 -19,86 799,47 

15248010 4390 5,1 4,42 33,37 -13,33 554,31 

15250000 609000 1232,37 1093,00 6233,33 -11,31 405,80 

Para o período seco foram encontradas DR que variaram de -3,18 a -33,18%, sendo que das 30 

estações analisadas, somente cinco apresentaram DR inferior a -20%. Os valores negativos indicam que 

o critério sazonal é mais restritivo nesses meses. Para o período úmido, definido de janeiro a junho,

foram encontradas DR consideravelmente mais altos, variando de 32 a 1124%, indicando um aumento 

expressivo nas vazões nesses meses. Além disso, das 30 estações analisadas, somente 6 apresentaram 

DR inferior a 100%. A DR média das vazões mínimas de referência sazonais em relação à vazão de 

referência anual das estações fluviométricas utilizadas no estudo foi de -13,65% para o período seco e 

367,02% para o período úmido. 

Constatou-se a expressiva influência da sazonalidade na determinação da vazão mínima de 

referência proposta nos critérios de outorga de direito de uso dos recursos hídricos no Estado de 

Rondônia. Destaca-se que os resultados obtidos apresentam uma ideia da grandeza das diferenças 

relativas para os períodos secos e úmidos em relação ao período anual, porém não são resultados 

precisos, dado que as análises estatísticas sofreram influência da diminuição do período de dados 

observados.  

A definição de um valor fixo anual implica na disponibilidade para a outorga de uma parcela 

inferior à real oferta hídrica nos meses do período úmido (janeiro a junho). Entretanto, embora os 

resultados indiquem que a utilização da vazão Q95% sazonal, como vazão de referência, pode flexibilizar 

a disponibilidade de água, a demanda hídrica de alguns setores é superior nos períodos de seca, como 

por exemplo na agricultura, tornando-se dificultosa a adequação dos usuários aos critérios de outorga 

propostos. Dessa maneira, neste primeiro momento da gestão de recursos hídricos no Estado de 

Rondônia, conclui-se que é mais adequada a utilização da Q95% anual como referência para a estimativa 

da disponibilidade hídrica do Estado. O eventual adensamento da rede de estações e a observação 

continuada por períodos maiores pode permitir, no futuro, a revisão desta proposição 

4.2.4 Avaliação do período de dados disponível 

Para estudos relacionados à disponibilidade hídrica é indicada a utilização do maior período 

comum de dados entre as estações fluviométricas selecionadas, sendo recomendado um mínimo de 10 

anos. Entretanto, verificou-se no diagrama da disponibilidade de dados das 33 estações selecionadas que 

não há período comum superior ao mínimo indicado. 
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Devido a isso, foi realizada uma análise da influência da utilização de diferentes períodos de 

dados para a obtenção da vazão mínima de referência, Q95%, das estações desativadas, cujas séries 

históricas são curtas. Se o resultado dessa avaliação demonstrar que a influência do período de dados é 

insignificante para este cenário, assume-se que a utilização do período completo de dados das 33 

estações fluviométricas permite a caracterização adequada do regime hídrico do Estado de Rondônia, 

permitindo o máximo aproveitamento das informações fluviométricas existentes.  

Para isso, primeiramente foi realizada uma análise da correlação do período comum dos dados 

diários das estações desativadas com “estações auxiliares”. Foram selecionadas e utilizadas como 

estações auxiliares as contidas na mesma bacia hidrográfica, rio e/ou com áreas de drenagem de mesma 

magnitude. Para todas as estações o coeficiente de correlação R² foi superior a 0,9, indicando que no 

mínimo 90% da variabilidade das vazões de uma estação, pode ser explicada pela série de vazões da 

outra estação. 

Posteriormente, foram comparados os valores das vazões Q95% obtidas para o período completo 

de dados e para o período comum, obtendo-se um fator de correção (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 (𝐸𝐴) =

𝑄95 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑄95 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚⁄ ). Esse fator foi utilizado para “corrigir” as vazões obtidas nos 

períodos comuns, quando a variação foi superior a 10%, visando a extensão com base nos dados da 

estação auxiliar de boa correlação e representatividade da série original. A TABELA 4.7 apresenta os 

resultados obtidos.  

TABELA 4.7- COMPARAÇÃO DAS VAZÕES Q95% 

Estações 

auxiliares 
Fator de correção 

Q95% (m³/s) 

Período completo 

Q95% (m³/s) 

Corrigida 
Variação (%) 

15440000 1,08 11,39 12,33 8,29 

15450000 1,04 39,83 41,41 3,98 

15553500 0,96 34,29 32,87 -4,16 

15556010 1,02 70,34 71,88 2,20 

15340000 0,77 4782,94 3702,60 -22,59 

15245000 0,87 2,62 2,27 -13,37 

15246000 1,03 5,64 5,81 3,03 

Dentre os resultados obtidos, entre os valores das vazões Q95% da série completa de dados em 

comparação com os valores corrigidos pelos fatores de correção, somente as estações 15245000 e 

15340000 apresentaram diferenças superiores a 10%. Nestes casos, foram utilizados os fatores para a 

correção das vazões. 

Com a verificação da baixa influência da utilização de diferentes períodos da série histórica (a 

exceção das estações 15245000 e 15340000), considerando o pior cenário para a obtenção da Q95%, 

optou-se pela utilização da série completa de dados das 33 estações fluviométricas selecionadas para a 

caracterização do regime hídrico. Esta decisão foi tomada visando o aproveitamento máximo das 

informações hidrológicas disponíveis na região, devido á carência de dados na região. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

42 

4.2.5 Curvas de Permanência 

As curvas de permanência diárias e mensais foram definidas para as 33 estações fluviométricas 

selecionadas para a avaliação do regime hídrico, considerando o período completo de dados. Os anos 

hidrológicos com mais de 15% de falhas foram descartados. Os valores obtidos para as permanências 

de 50% a 95% para as vazões diárias estão apresentados na TABELA 4.8. 

TABELA 4.8 – PERMANÊNCIA DAS VAZÕES DIÁRIAS 

Estação 
Permanência das vazões diárias (m³/s) 

95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 

15124009 31,33 33,85 36,2 38,97 41,6 44,57 48,31 53,13 58,64 67,48 

15130000 160,04 175,88 190,66 208,55 225,27 247,54 277,72 311,75 355,62 409,84 

15150000 183,18 203,75 231,01 258,19 283,58 323,64 380,95 472,92 604,71 756,47 

15170000 3,54 5,36 6,37 7,44 8,58 10,09 12,07 13,97 16,39 19,52 

15200000 291,47 356,9 410,7 488,87 593,09 735,07 933,14 1229,64 1622,7 2096,52 

15245000 2,27* 3,24 4,05 5,21 6,85 8,54 10,23 12,53 16,52 21,66 

15246000 5,64 7,64 10 12,25 16,11 21,5 28,99 37,92 47,09 55,79 

15248010 5,1 6,2 7,37 8,57 10,04 12,37 16,42 21,4 28,15 36,9 

15250000 1232,37 1558,83 1899,48 2266,81 2789,69 3458,82 4139,95 5011,82 6000,96 7143,12 

15320002 3540,01 4373,26 5201,21 6265,44 7328,58 8468,14 10107,37 12098,62 14152,53 16732,84 

15326000 43,53 59,53 75,24 91,66 115,09 145,27 182,56 230,17 299,79 380,64 

15340000 3702,60* 5788,45 7170,2 8334,8 9601,42 11145,12 12780,02 14870,97 18511,42 21014,58 

15390000 4164 4979 5770 6795 7938 9080 10554 12602 14734 17007 

15400000 3992,08 4848,62 5707,58 6625,86 7765,15 8901,14 10378,27 12475,66 14565,78 16972,72 

15430000 7,54 11,05 15,38 20,37 26,44 34,09 45,14 58,01 75,19 98,06 

15431000 2,43 3,2 3,9 4,62 5,46 6,75 8,33 10,34 12,97 16,02 

15432000 1,15 1,66 2,1 2,67 3,48 4,41 5,71 7,59 10,14 13,33 

15440000 11,39 15,81 21,08 27,8 35,57 43,22 55,73 70,43 88,19 114,77 

15445000 4,84 5,51 6,33 7,23 8,32 9,51 11,24 13,82 17,17 22,44 

15450000 39,83 48,61 58,42 69,28 82,14 97,04 113,08 136,07 165,26 208,85 

15459090 28 44 54 65 79 94 115 143 175 218 

15550000 43,28 51,32 60,28 70,68 81,44 98,61 121,05 145,6 178,36 220,74 

15552580 44 47 49 52 56 59 63 67 71 76 

15552600 55,02 58,44 61,23 65,36 69,12 72,81 77,52 82,33 89,23 95,4 

15553500 34,29 37,04 39,79 42,01 44,79 47,58 50,39 53,76 58,85 64,54 

15556010 70,34 76,22 80,49 84,87 90,03 95,35 103,62 112,25 124,32 138,45 

15558000 70,61 76,52 81,47 86,54 92,14 98,73 105,5 115,93 126,94 146,05 

15559000 132,62 144,18 153,01 161,97 172,59 183,37 199,04 219,9 242,93 273,37 

15560000 162,05 184,53 203,47 223,3 248,5 274,69 307,85 347,95 400,27 463,34 

15565000 3,37 5,77 7,88 10,11 12,77 16,57 21,4 27,75 35,66 45,62 

15575000 25,6 29,86 33,86 38,02 42,96 50,42 59,49 71,31 86,48 103,89 

15580000 247,73 298,29 346,56 393,17 440,69 504,67 587,86 695,66 816,13 977,29 

15590000 1,4 1,81 2,32 2,88 3,79 5,04 7,3 10,18 14,25 19,08 

*Valores corrigidos com base no fator de correção.

4.2.6 Vazões Características 

A disponibilidade hídrica superficial foi avaliada através da vazão QMLT, que é a vazão média 

de longo termo das séries históricas de dados, e a vazão Q95%, vazão que é igualada ou superada em 95% 

do tempo, proveniente da curva de permanência. Para a definição das vazões características, foi 

assumido que as séries históricas apresentam estacionariedade e homogeneidade. A TABELA 4.9 

apresenta a lista das estações selecionadas, a disponibilidade hídrica (Q95%) e a vazão média de longo 
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termo, sendo também estas apresentadas em termos de vazões específicas. O MAPA 2 em anexo 

apresenta a representação espacial da disponibilidade hídrica das estações.  

TABELA 4.9 – VAZÕES CARACTERÍSTICAS – DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Código da 

estação 
Rio 

Período de 

dados 

Área de 

drenagem (km²) 

Q95%  

(m³/s) 

QMLT 

(m³/s) 

q95% 

(L/s.km²) 

qMLT 

(L/s.km²) 

15326000 Rio Abunã 1988/2014 31100 43,53 586,41 1,40 18,86 

15124009 Rio Cabixi ou Branco 1988/2014 3600 31,33 78,27 8,70 21,74 

15130000 Rio Guaporé 1984/2013 54400 160,04 487,85 2,94 8,97 

15150000 Rio Guaporé 1981/2014 110000 183,18 891,65 1,67 8,11 

15170000 Rio Branco 1989/2014 1420 3,54 34,13 2,49 24,04 

15200000 Rio Guaporé 1984/2014 341000 291,47 2.505,18 0,85 7,35 

15430000 Rio Jamari 1971/2014 8140 7,54 184,16 0,93 22,62 

15431000 Rio Branco 1979/2014 988 2,43 26,01 2,46 26,33 

15432000 Rio Massangana 1981/2014 852 1,15 26,67 1,35 31,30 

15440000 Rio Jamari 1978/1989 9750 11,39 211,48 1,17 21,69 

15445000 Rio Preto do Crespo 1997/2014 1110 4,84 35,92 4,36 32,36 

15450000 Rio Jamari 1977/1988 13600 39,83 314,03 2,93 23,09 

15459090 Rio Jamari 1971/2014 14700 28,00 353,09 1,90 24,02 

15550000 Rio Candeias 1977/2014 12700 43,28 342,64 3,41 26,98 

15552580 Rio Comemoração 1983/2014 3230 44,00 84,47 13,62 26,15 

15552600 Rio Comemoração 1983/2014 4360 55,02 116,45 12,62 26,71 

15553500 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 1983/1997 3610 34,29 83,07 9,50 23,01 

15556010 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 1988/2005 9600 70,34 204,32 7,33 21,28 

15558000 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 1981/2014 10100 70,61 226,74 6,99 22,45 

15559000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 1984/2014 16100 132,62 382,61 8,24 23,76 

15560000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 1978/2014 32800 162,05 738,43 4,94 22,51 

15565000 Rio Jaru 1981/2014 3960 3,37 88,90 0,85 22,45 

15575000 Rio Machadinho 1984/2008 4650 25,60 131,62 5,51 28,31 

15580000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 1978/2014 60200 247,73 1.453,74 4,12 24,15 

15590000 Rio Jacundá 1983/2007 1200 1,40 30,95 1,17 25,79 

15320002 Rio Madeira 1976/2014 921000 3.540,01 17.867,42 3,84 19,40 

15340000 Rio Madeira 1978/1986 958000 3702,6 17.874,00 3,86 19,91 

15390000 Rio Madeira 1967/2014 988872 4.164,00 18.899,68 4,21 19,11 

15400000 Rio Madeira 1968/2014 976000 3.992,08 19.142,37 4,09 19,61 

15245000 Rio Pacaás Novos 1977/1988 1050 2,27 25,31 2,16 24,10 

15246000 Rio Pacaás Novos 1983/2005 5480 5,64 77,68 1,03 14,18 

15248010 Rio Ouro Preto 1982/2014 4390 5,10 86,43 1,16 19,69 

15250000 Rio Mamoré 1971/2014 609000 1.232,37 8.086,90 2,02 13,28 

A espacialização das vazões características foi realizada através da relação das vazões com a 

área de drenagem, no item 4.4 “Regionalização de Vazões”.  

4.2.7 Reservatórios 

De acordo com informações coletadas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

nos rios do Estado de Rondônia ou transfronteiriços há 28 aproveitamentos hidrelétricos (AHE) em 

operação, 3 em construção com outorga concedida e 16 em outros estágios de desenvolvimento. A 

TABELA 4.10, na sequência, apresenta as principais informações sobre os AHEs. Ainda, foram 

identificados através do cadastro de barragens da ANA outros reservatórios, cujas informações são 

apresentadas na TABELA 4.11. A localização destas barragens e dos AHEs estão apresentados na 

FIGURA 4.3. 
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FIGURA 4.3 - LOCALIZAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS E BARRAGENS DA ANA EM RONDÔNIA 

TABELA 4.10 – CARACTERÍSTICAS DOS APROVEITAMENTOS HIDRLÉTRICOS 

AHE Proprietário Estágio Rio 
Potência 

instalada (MW) 

Área máxima 

(km²) 

Capacidade 

reservação (hm³) 

Ângelo Cassol 
Hidroelétrica 

Ângelo Cassol 
Operação Branco 3,60 2,65 --- 

Alta Floresta 
Eletricidade de 

Rondônia 
Operação Branco 5,00 --- --- 

Altoé 1 
Hidroelétrica 

Altoé 
Operação Providência 0,74 --- --- 

Altoé II 
Hidroelétrica 

Altoé 
Revogado São João I 1,10 --- --- 

Apertadinho 
Centrais 

Elétricas Belém 
Construção com 

outorga 
Comemoração 30,00 2,87 3170 

Cabixi 
Cassol Centrais 

Elétricas 
Operação Cabixi 2,70 --- --- 

Cachoeira JFG Energia Operação Ávila 11,12 --- --- 

Cachoeira 

Cachimbo Alto 

Hidroelétrica 

Cachimbo Alto 

Construção com 

outorga 
Branco 9,80 --- --- 

Cachoeira do 

Cambará 

Cienge 

Engenharia e 

Comércio 

PB com aceite Cambará 1,44 --- --- 

Cachoeira 
Formosa 

Propower 

Geradora de 

Energia 

Construção não 
iniciada 

Candeias 12,30 2,13 2.130 

Cambarazinho Não identificado Eixo disponível Cambará 0,37 --- --- 

Canaã 
Canaã Geração 

de Energia. 
Operação Canaã 17,00 --- --- 

Cascata 

Chupinguaia 

Hidroelétrica 

Chupinguaia 
Operação Pimenta Bueno 9,60 --- --- 

Castaman I 

(Antiga 

Enganado) 

Adelino 
Castaman e Cia 

Operação Enganado 1,50 1,25 --- 

Castaman II 

Castaman 

Centrais 

Elétricas 

Operação Enganado 0,75 --- --- 

Castaman III 

Castaman 

Centrais 

Elétricas 

Operação Enganado 1,48 --- --- 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2016); ANA (2015)
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AHE Proprietário Estágio Rio 
Potência 

instalada (MW) 

Área máxima 

(km²) 

Capacidade 

reservação (hm³) 

Cesar Filho 

Centrais 

Elétricas Cesar 
Filho 

Operação Taboca 7,00 2,70 --- 

Chupinguaia 

Jurema Energia, 

Usina 
Hidrelétrica 

Cachoeira 

Operação Chupinguaia 1,26 --- --- 

Corgão ELETROGÓES Eixo disponível Comemoração 15,00 --- --- 

Espigão 

Indústria, 

Comércio e 
Exportação 

Operação Preto 0,90 --- --- 

Fazenda 

Figueirão 

Antônio Tavares 

da Silva 
Operação Saldanha 0,04 --- --- 

Figueira 

Centrais 

Elétricas 

Figueirão 

Construção com 
outorga 

Saldanha 1,40 9,12 --- 

Foz do ├üvila Não identificado Eixo disponível Comemoração 10,00 --- --- 

Jaburu 
Probo 

Engenharia 
Eixo disponível Machadinho 14,00 --- --- 

Jamari 
Canaã Geração 

de Energia 
Operação Jamari 20,00 --- --- 

Jirau 
Energia 

Sustentável do 

Brasil S 

Operação Madeira 3750,00 258,00 2746,7 

Machadinho I 
Propower 

Geradora de 

Energia 

Construção não 

iniciada 
Machadinho 10,50 12,70 18.91 

Marcol 
Madeireira Rio 

Colorado 
Operação Pimenta Bueno 2,50 --- --- 

Martinuv 

Central 

Hidrelétrica 
Martinuv 

Operação Pimenta Bueno 0,92 --- --- 

Monte Belo 
Centrais 

Elétricas Cassol 
Operação Saldanha 4,80 --- --- 

MU 2 Eixo disponível Pimenta Bueno 8,70 --- --- 

Poço 
Mário César 

Torres Mendes 
Operação Cabixi 0,50 --- --- 

Primavera 

Eletro Cesar 

Geração de 
Energia 

Operação Pimenta Bueno 25,70 3,00 8.4 

Rio Branco 

Hidrossol 

Hidroelétricas 
Cassol 

Operação Branco 6,90 --- --- 

Rondon I 

Solidária 

Participação em 
Empresas 

PB aprovado Comemoração 11,00 --- --- 

Rondon II Eletrogoes Operação Comemoração 73,50 83,83 478.29 

São Paulo do 

Pimenta Bueno 

Selt Energia 
Ltda., Selt 

Engenharia 

Construção não 

iniciada 
Pimenta Bueno 14,00 4,07 --- 

Saldanha 
Hidroluz 
Centrais 

Elétricas 

Operação Saldanha 5,28 --- --- 

Samuel 
Centrais 

Elétricas do 

Norte do Brasil 

Operação Jamari 216,75 655,60 3550 

Santa Cruz de 
Monte Negro 

Canaã Geração 
de Energia 

Operação Jamari 17,01 3,55 --- 

Santa Luzia 

d’Oeste 

Hidroelétrica 

Bergamin 
Operação Colorado 3,00 0,60 --- 

Santo Antônio 
Santo Antônio 

Energia 
Operação Madeira 3568,00 271,30 2075,1 

Tabajara 

Centrais 
Elétricas do 

Norte do Brasil, 

Construtora 
Queiroz Galvão, 

Furnas Centrais 
Elétricas e Anel 

Brasil 

VB com registro Ji-Paraná 350,00 --- --- 

Taboca I Eixo disponível Taboca 3,90 1,18 --- 
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AHE Proprietário Estágio Rio 
Potência 

instalada (MW) 

Área máxima 

(km²) 

Capacidade 

reservação (hm³) 

Taboca II 

CASSOL 

Centrais 
Elétricas 

Eixo disponível Taboca 1,75 2,42 --- 

Triunfo 
Candido João 

Negri 
Eixo disponível Cambará 0,11 --- --- 

Urubu 

Construtora 

Aterpa, 

Construtora 
Centro Minas 

Construção não 

iniciada 
Pimenta Bueno 21,00 12,75 --- 

Fonte: ANEEL (2016); ONS (2014) 

TABELA 4.11 – CADASTRO DE BARRAGENS DA ANA EM RONDÔNIA 

Nome Proprietário Uso Município 
Capacidade 

reservação (hm³) 

Represa Retiro Domingos ângelo Debarba Dessedentação animal Buritis 0,9743 

Barragem Fazenda Nova 
Esperança 

2JKW Empreendimentos 

Agricolas Ltda / Kleber 

Bernardes da Silva 

Piscicultura Cujubim 7,5000 

Barragem Fazenda Santa 

Carmem 
José Marcos Leite Junior Dessedentação animal Porto Velho 10,0080 

Piscicultura Sol 
Nascente 

Tony Massararu Kubotani Piscicultura Rio Crespo 0,5738 

Fazenda Kajussol Ivo Narciso Cassol Lazer Santa Luzia d'Oeste 1,9348 

Fazenda Tarumã Vilmar José Cavalli Dessedentação animal Rolim de Moura 2,7000 

Fazenda Alto Capim Eudomar Vidigal Dessedentação animal Alto Paraíso 1,1400 

Sitio Paraíso 
Francedmilson Pereira de 

Paula 
Dessedentação animal Guajará-Mirim 1,0825 

Piscicultura Atalaia Gustavo Nakai Magalhâes Piscicultura Porto Velho 0,4500 

Piscicultura Chamego 
Rural 

Ricardo Henrique Rocha 
Almeida 

Piscicultura Castanheira 0,5066 

Piscicultura Boa 

Esperança 
Marcelo Yokorama Piscicultura 

Primavera de 

Rondônia 
0,2681 

Piscicultura Corbélia Lerson Werno Sapiras Piscicultura Theobroma 0,4480 

Piscicultura Marajú Magrid KrUHGer Piscicultura Theobroma 0,8064 

Barragem Lagoa Bonita Eronâ Oliveira Lopes Dessedentação animal 
Novo Horizonte do 

Oeste 
1,1497 

Barragem Bom Retiro Evilásio May Dessedentação animal 
Nova Brasilândia d’ 

Oeste 
0,5520 

Barragem Uirapuru Jadir Lira Dessedentação animal Alta Floresta d'Oeste 0,5401 

Piscicultura Marajuara Mirovaldo José dos Santos Piscicultura Ariquemes 0,3522 

Piscicultura Canaã 
Josenici Carrapeiro 

Moracapeme de Assis 
Piscicultura Ariquemes 0,6624 

Piscicultura Fabel 
Sérgio Miranda Camargo 

Fabel 
Piscicultura Ariquemes 0,4800 

Piscicultura Topázio 
Euclides Carlos de Sousa 

Neto 
Piscicultura Ariquemes 0,8972 

Piscicultura Clarão da 

Lua 
Pedro Zirondi Piscicultura Ariquemes 1,7850 

Piscicultura Água Boa Lourival Ribeiro de Amorim Piscicultura Ariquemes 0,9000 

Piscicultura Yamagishi Mauro Shigueo Yamagishi Piscicultura Ariquemes 0,3914 

Barragem Bela Vista Ananias Barragem Porto Velho 5,1540 

Piscicultura Seiko Edson Lourenço Sichinel Barragem/ Piscicultura Rio Crespo 1,9220 

Piscicultura Resende José Luiz Resende Aquicultura Ariquemes 0,6435 

Piscicultura Abrolhos Gilson Cabral de Carvalho Aquicultura Ariquemes 0,9716 

Piscicultura sol Nascente 
Eunice Etsuko Marutani 

Chiai 
Aquicultura Rio Crespo 0,4032 

Piscicultura Nova 
Querência 

Liro Antônio Ost/WVS 

Administração e Participação 

Ltda 

Aquicultura Cacaulândia 0,2608 

Piscicultura Madrios José Antônio Vieira Agropecuário Ariquemes 0,0991 

Piscicultura Madrios José Antônio Vieira Aquicultura Ariquemes 0,5262 

Piscicultura SAPEC Sapec Agropecuária Aquicultura Ariquemes 1,2282 

Piscicultura Cunhataí 
José Francisco de Barros 

Mello Filho 
Aquicultura Ariquemes 0,1834 

Piscicultura Nova Era Luiz Gastaldi Júnior Aquicultura Rio Crespo 0,5689 

Piscicultura Tapajos José Carlos Rodrigues Agropecuário Ariquemes 0,7160 
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Nome Proprietário Uso Município 
Capacidade 

reservação (hm³) 

Piscicultura Ferreira Rildo Ferreira Filho Aquicultura 
Tarilândia/ Distrito 

de Jaru 
0,5317 

Piscicultura Rio Alto 

Wania Cristina 

Barbosa/Arrendado Wilson 

Guerino Bertoli 

Aquicultura Buritis 0,2179 

Piscicultura Rio Alto 

Wania Cristina 

Barbosa/Arrendado Wilson 

Guerino Bertoli 

Aquicultura Buritis 0,7532 

Piscicultura Zona da 

Mata 
Daniel Constance Martins Aquicultura 

Alto Alegre dos 

Parecis 
0,4804 

Piscicultura Joana Darc Cornélio Pereira dos Santos Aquicultura Rolim de Moura 0,9946 

Piscicultura Mocotó 
Luiz Vanderlei Borges 

Cheffer 
Aquicultura Alta Floresta d'Oeste 0,1107 

Barragem Triângulo Ramiro Fogiatto Agropecuário Ji-Paraná 0,4092 

Mineração Cassiterita Sem Informação Itapuã do Oeste 

Espelho 17304 Sem Informação Itapuã do Oeste 

Espelho 17308 Sem Informação Itapuã do Oeste 

Espelho 17309 Sem Informação Itapuã do Oeste 

Mineração Cassiterita Sem Informação Itapuã do Oeste 

Mineração Cassiterita 

Santa Maria 
Sem Informação Itapuã do Oeste 

Barragem Mineração 

Cassiterita 
Sem Informação Itapuã do Oeste 

Mineração Pedra Branca Sem Informação Itapuã do Oeste 

Campo Novo 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito 

Campo Novo de 

Rondônia 
0,0432 

Seringal 01 
Rio Madeira Com. Imp e Exp 

de Minerios Ltda 
Barragem de Rejeito Espigão d'Oeste 0,0300 

Barragem de Rejeito do 
Taboquinha 3 

Estanho de Rondonia S A Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 2,7848 

Barragem de Rejeito do 

Taboquinha 1 
Estanho de Rondonia S A Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 2,8753 

Barragem de Rejeito do 

Taboquinha 2 
Estanho de Rondonia S A Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 2,1205 

Barragem de Decantação 
e Recirculação de Água 

4 

Estanho de Rondonia S A Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 2,5234 

Monte Negro 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Rio Crespo 0,0400 

Queimada 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 0,0430 

CA 02 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 0,0432 

CA 01 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 0,1120 

Mamao 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 0,0420 

Oriente Novo 2 6000/65 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Machadinho d'Oeste 0,0420 

Nova era 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Rio Crespo 0,0300 

Oriente Novo 530/53 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Machadinho d'Oeste 0,0432 

Barragem de Rejeito 
White Solder Metalurgia e 

Mineração Ltda 
Barragem de Rejeito Rio Crespo 0,5280 

Lagoa Azul 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Itapuã do Oeste 0,0430 

IG Relogio 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Rio Crespo 0,0432 

Barragem do Igarapé 

Mutum 

Cooperativa de Garimpeiros 

de Santa Cruz Ltda 
Barragem de Rejeito Ariquemes 23,5000 

Barragem do Rio Santa 
Cruz 

Cooperativa de Garimpeiros 
de Santa Cruz Ltda 

Barragem de Rejeito Ariquemes 3,3600 

Rio Branco 
Minerais & Metais Comércio 

e Indústria Ltda 
Barragem de Rejeito Rio Crespo 3,0000 

Barragem Jacaré 

Superior 

Cooperativa de Garimpeiros 

de Santa Cruz Ltda 
Barragem de Rejeito Ariquemes 2,6600 

IG Manteiga 
Metalmig Mineração 

Indústria e Comércio Ltda 
Barragem de Rejeito Ariquemes 0,0480 

Fonte: ANA (2015) 
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4.3 EVENTOS EXTREMOS 

4.3.1 Análise de Estudos Anteriores 

Neste subitem é realizada uma síntese dos estudos já elaborados relacionados a eventos 

extremos na região norte do país, em especial ao Estado de Rondônia. Muitos dos eventos extremos 

identificados estão relacionados aos anos de ocorrência dos fenômenos El Niño ou La Ninã, conforme 

pode ser visto a seguir. 

• Bacia Amazônica e Região Norte

Uma das secas mais significativas ocorreu em 1925-1926, na Amazônia, devido ao El Niño. A 

temperatura do ar registrada na região Norte do Brasil foi elevada, atingindo índices fora do normal, e 

isso levou a grande seca de 1926 (MARENGO et al., 2009). Devido às mesmas causas e a secas intensas, 

em 2005, o Brasil e outros países foram obrigados a declarar Estado de calamidade pública. Os níveis 

fluviais neste ano foram os mais baixos já registrados, e devido a isso, a navegação foi suspensa nos rios 

Madeira e Amazonas, afetando o turismo e as moradias (MARENGO et al., 2009). 

Já em 2009, uma enchente assolou as regiões Norte e Nordeste do Brasil, devido a dois 

fenômenos que atuaram conjuntamente: La Niña, que causa um resfriamento não natural da superfície 

do Pacífico e as águas superficiais anormalmente quentes do Oceano Atlântico tropical, ao sul do 

Equador, causando um cinturão de baixa pressão na Zona de Convergência Intertropical (ITCA). Esses 

fenômenos elevaram os níveis pluviais de 100 a 200 mm acima do normal (MARENGO et al., 2009). 

De acordo com Anuário de Desastres Naturais 2012, no ano de 2012 o Norte do Brasil registrou 

o maior número de inundações de todo o país, e do total de 5.185.018 afetados no Brasil, a região Norte

concentrou cerca de 90%. 

• Rondônia

 De acordo com a COGEO-SEDAM (2012), o comportamento pluviométrico do Estado de 

Rondônia pode ser caracterizado como bem definido, com média anual da precipitação pluviométrica 

variando entre 1.400 a 2.600 mm, com precipitação inferior a 20 mm nos meses de junho, julho e agosto. 

Segundo COGEO-SEDAM, (2012) é “possível observar na região, durante alguns dias dos meses de 

junho, julho e/ou agosto, fenômenos associados à influência de anticiclones, que se formam nas altas 

latitudes e atravessam a cordilheira dos Andes em direção ao sul do Chile. Alguns desses anticiclones 

são excepcionalmente intensos, condicionando a formação de aglomerados convectivos que 

intensificam a formação dos sistemas frontais na região sul do país. Esses aglomerados se deslocam 

em direção à região sul da Amazônia, causando o fenômeno denominado “friagem”.

De acordo com Martarole (2012), analisando-se a imagem orbital LANDSAT5 de 04/08/1987 

é possível notar que 33,91% da área em torno do rio Madeira e da rodovia BR-319 foi ocupada, o que 

corresponde a 54,2 km². Já a imagem orbital LANDSAT5 de 06/08/2011 mostra a ocupação humana 

mais expressiva, correspondendo a 44% da área de estudo, ou seja, 70,51 km², ocorrendo principalmente 
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em torno da rodovia BR-319. O desmatamento crescente aumenta o escoamento superficial, pois 

diminui a infiltração no solo, permitindo identificar as áreas mais suscetíveis ao alagamento.  

Em 2012, a bacia Amazônica, como um todo, observou cheias recordes e em Porto Velho, no 

rio Madeira, foi registrada a cota histórica, superando 18 m (Anuário de Desastres Naturais, 2012). Após 

este ocorrido, em março de 2014 foi observada nova cheia recorde, cuja cota atingida pelo rio Madeira 

foi de 19,72 m. Essa cheia provocou milhares de prejuízos sociais, econômicos, sanitários e ambientais 

em Rondônia, principalmente em Porto Velho e nos demais distritos localizados no eixo da BR-364, 

Baixo e Médio Rio Madeira, e na margem esquerda do rio, assim como nos municípios de Nova 

Mamoré, Guajará-Mirim e Candeias do Jamari.  

 Em fevereiro-março de 2014 houve uma inundação no rio Jamari, a maior já registrada no 

município de Ariquemes, chegando a cota de 19,24 m apontada pela régua hidrométrica instalada na 

margem esquerda do rio Jamari. Segundo CPRM (2015), “essas cheias anômalas ocorridas nos últimos 

anos são atribuídas as disfunções climáticas que ocorrem provocadas pelo El Niño, um raro evento de 

aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Com o aumento da temperatura, o oceano em questão 

evapora um maior aporte de água, formando nuvens mais carregadas. As movimentações dessas nuvens 

continentes adentram, sendo impedidas por uma frente quente estacionada a leste no continente, que 

faz com que precipitem sua maior carga na cabeceira dos rios que nascem a oeste do continente”.

Em Guajará-Mirim, assim como no município de Ariquemes, a cheia ocorrida em fevereiro de 

2014 foi recorde, atingindo a cota de 14,44 m, devido ao mesmo fenômeno do El Niño. (CPRM, 2015). 

No município de Jaru, a cheia de fevereiro/março de 2014, no rio Jaru, atingiu a cota histórica de 10,53 

m. Em consequência dessas inundações deu-se o deslizamento de terra em locais instáveis, que com a

saturação do solo, acabam se movimentando. (CPRM, 2015). 

No município de Ouro Preto do Oeste, apenas um setor de alto risco de inundação, segundo a 

CPRM, foi identificado, na planície de inundação do Igarapé Central, no Bairro Jardim Aeroporto. Essa 

área é caracterizada por moradias em planícies de inundação. Nos locais onde foram utilizados material 

e compactação de natureza duvidosa como base de fundação, e quando há grandes precipitações ou 

chuvas intensas, ocorre a saturação do solo e consequente encharque com transbordamento, originando 

área de risco alto à inundação (CPRM, 2015). No município de Pimenta Bueno, existem somente áreas 

de médio risco de inundação durante as cheias sazonais dos rios Pimenta Bueno e Barão do Melgaço, 

quando ocorre a elevação do nível d’água. O sistema de drenagem perde sua efetividade, ocasionando 

o alagamento de bairros próximos, porém com baixa energia (CPRM, 2013).

Estudos realizados pela CPRM nos anos de 2012 e 2015 identificaram que os municípios de 

Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru e Ji-Paraná apresentam áreas de risco alto ou muito alto 

de ocorrência de eventos extremos como inundações, erosão, movimento de massa, rolamento de blocos 

e deslizamentos (CPRM, 2012; CPRM, 2015). 
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4.3.2 Análise de Frequência de Eventos Extremos 

A estimativa da probabilidade de ocorrência de eventos extremos, tais como grandes cheias ou 

secas, faz-se necessária para o conhecimento do risco de ocorrência desses eventos. A análise de 

frequência, portanto, utiliza distribuições de probabilidades para representar a relação da magnitude 

destes eventos com a frequência com que os mesmos ocorrem. Segundo Naghettini; Pinto (2007) os 

resultados da análise de frequência são necessários para a solução de vários problemas de engenharia 

como: projetos de vertedores de barragens, pontes, bueiros e estruturas de controle de cheias, dentre 

outros. 

Em hidrologia, faz-se o uso do termo Tempo de Retorno para caracterizar o risco médio de um

evento extremo ocorrer. Este é definido como o tempo médio (em anos) entre a ocorrência de eventos 

de igual magnitude ou superior, considerado igual ao inverso da probabilidade de que tal evento ocorra 

em um ano qualquer. 

4.3.2.1 Vazões Mínimas 

A análise de frequência das vazões mínimas foi realizada de forma empírica para a Q7,10, que é 

a vazão mínima de sete dias consecutivos e tempo de recorrência de 10 anos. Para isso, foram assumidas 

as hipóteses de homogeneidade e independência dos dados das séries históricas, e foram excluídos os 

anos hidrológicos que apresentavam mais do que 15% de falhas. Além disso, o estudo de frequências 

foi realizado analiticamente através dos modelos de distribuição de probabilidade de Weibull, Log 

Normal e Gumbel para mínimos (NAGHETTINI; PINTO, 2007), tomando-se como hipótese nula a 

afirmação de que os dados observados seguem a distribuição testada. A aderência das distribuições aos 

dados observados foi avaliada através do teste de Anderson-Darling com um nível de confiança de 95%, 

sendo que a hipótese nula é aceita quando a probabilidade de significância do teste (p valor) é superior

a 0,05. Esses resultados foram comparados e são apresentados na TABELA 4.12.  

TABELA 4.12 – ANALISE DE FREQUÊNCIA DE VAZÕES MINIMAS 

B
a
c
ia

 

h
id

r
o
g

rá
fi

c
a
 

Código 

da 

estação 

Período 

de dados 

Empírica Weibull Log Normal Gumbel para mínimos 

Q7,10 

(m³/s) 

Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 
Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 
Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 

R
io

 G
u

ap
o

ré
 

15124009 1988/2014 24,63 33,23 8,60 <0,005 19,66 4,97 <0,005 22,54 2,09 <0,01 

15130000 1984/2013 135,19 136,14 0,95 >0,5 133,85 1,34 0,33 131,40 3,79 <0,01 

15150000 1981/2014 153,27 150,71 2,56 >0,5 150,01 3,26 0,03 145,96 7,31 <0,01 

15170000 1989/2014 0,26 0,93 0,67 0,34 0,58 0,32 <0,005 0,90 0,64 <0,25 

15200000 1984/2014 218,94 218,50 0,44 >0,5 216,79 2,15 0,59 205,45 13,49 <0,01 

Média 2,64 2,41 5,46 

R
io

 M
am

o
ré

 15245000 1977/1988 2,01 2,01 0,00 >0,5 1,93 0,08 0,19 1,77 0,24 <0,01 

15246000 1983/2005 2,35 2,75 0,40 0,38 2,77 0,42 0,58 2,25 0,10 0,03 

15248010 1982/2014 3,50 3,29 0,21 0,13 3,38 0,12 0,11 3,11 0,39 <0,01 

15250000 1971/2014 830,30 833,60 3,30 <0,005 789,07 41,23 0,01 639,14 191,16 <0,01 

Média 0,98 10,47 47,97 

R
io

 A
b

u
n

ã 

15326000 1988/2014 23,87 23,21 0,66 >0,5 23,59 0,28 0,83 18,64 5,23 <0,01 
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B
a
c
ia

 

h
id

r
o
g

rá
fi

c
a
 

Código 

da 

estação 

Período 

de dados 

Empírica Weibull Log Normal Gumbel para mínimos 

Q7,10 

(m³/s) 

Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 
Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 
Q7,10 

(m³/s) 

Desvio 

relat. 

abs. 

(m³/s) 

p valor 

R
io

 M
ad

ei
ra

 15340000 1978/1986 2862,48 2862,18 0,30 0,12 2748,51 113,97 0,18 2519,98 342,50 <0,01 

15390000 1967/2014 3.074,74 3072,11 2,63 >0,5 2980,39 94,35 0,40 2756,12 318,62 <0,01 

15400000 1968/2014 3.023,49 2923,74 99,75 0,21 2849,74 173,75 0,24 2641,64 381,85 <0,01 

15320002 1976/2014 2.326,16 2236,37 89,79 >0,500 2249,05 77,11 0,89 2132,65 193,51 <0,01 

Média 48,12 114,80 309,12 

R
io

 J
am

ar
i 

15430000 1971/2014 3,26 3,48 0,22 0,50 3,64 0,38 0,39 3,05 0,21 <0,01 

15431000 1979/2014 1,26 1,26 0,00 0,12 1,30 0,04 0,12 1,21 0,05 <0,01 

15432000 1981/2014 0,34 0,51 0,17 0,09 0,45 0,11 <0,005 0,52 0,18 0,23 

15440000 1978/1989 5,01 5,11 0,10 0,26 5,29 0,28 0,30 4,58 0,43 <0,01 

15445000 1997/2014 3,29 3,50 0,21 0,12 3,44 0,15 0,17 3,37 0,08 <0,01 

15450000 1977/1988 31,12 31,75 0,63 >0,5 31,37 0,25 0,54 30,31 0,81 0,06 

15459090 1971/2014 15,53 8,50 7,03 <0,005 11,30 4,23 <0,005 6,96 8,57 <0,01 

15550000 1977/2014 26,58 27,35 0,77 0,26 27,55 0,97 0,17 26,92 0,34 <0,01 

Média 1,14 0,80 1,34 

R
io

 M
ac

h
ad

o
 

15552580 1983/2014 37,14 37,74 0,60 0,04 37,40 0,26 0,05 36,61 0,53 <0,01 

15552600 1983/2014 44,77 43,72 1,05 <0,005 43,04 1,73 0,01 42,39 2,38 <0,01 

15553500 1983/1997 26,42 27,67 1,25 0,03 27,16 0,74 0,06 26,58 0,16 <0,01 

15556010 1988/2005 52,63 54,30 1,67 <0,005 54,07 1,44 <0,005 53,31 0,68 <0,01 

15558000 1981/2014 60,48 59,55 0,93 0,01 58,02 2,46 0,06 56,82 3,66 <0,01 

15559000 1984/2014 104,08 111,11 7,03 0,04 108,73 4,65 0,10 106,21 2,13 <0,01 

15560000 1978/2014 101,70 110,84 9,14 0,35 111,64 9,94 0,36 108,28 6,58 <0,01 

15565000 1981/2014 0,12 0,68 0,56 >0,5 0,45 0,32 <0,005 0,45 0,33 0,01 

15575000 1984/2008 9,95 13,51 3,56 0,45 13,21 3,26 0,02 13,45 3,50 >0,25 

15580000 1978/2014 152,58 152,82 0,24 >0,5 155,55 2,97 0,27 151,74 0,84 0,19 

15590000 1983/2007 0,85 0,86 0,01 >0,5 0,85 0,00 0,49 0,72 0,13 <0,01 

Média 2,37 2,53 1,90 

Os valores da probabilidade do teste de aderência de Anderson-Darling demonstram que o 

modelo de distribuição de Gumbel não representa adequadamente a maioria das séries históricas das 

estações fluviométricas (hipótese nula é rejeitada). Já as distribuições de Weibull e Log Normal 

apresentam aderência aos dados observados para a maioria das estações, com p valores superiores a

0,05. Devido à variabilidade fisiográfica das sub-bacias hidrográficas, sugere-se que a melhor 

distribuição seja definida conforme o local de interesse.  

4.3.2.2 Vazões Máximas 

A análise de frequência das vazões máximas foi realizada através dos modelos de distribuição 

de probabilidades de Gumbel e Exponencial, conforme indicação do manual da Eletrobrás (1987). É 

indicada a utilização de cada uma dessas distribuições conforme o coeficiente de assimetria da amostra: 

quando inferior a 1,5, recomenda-se-se a distribuição de Gumbel; quando superior a 1,5, recomenda-se 

a distribuição Exponencial.  

Foram estimadas as vazões diárias para os tempos de recorrência de 10, 25, 50, 100, 1000 e 

10000 anos (Q10, Q25, Q50, Q100, Q1000, Q10000), conforme a TABELA 4.13, e estas foram corrigidas para a 

condição de instantaneidade pela equação de Füller, que é relacionada à área de drenagem da estação.  
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TABELA 4.13 – ANALISE DE FREQUÊNCIA DE VAZÕES MAXIMAS 

Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Código da 

estação 
Rio 

Período de 

dados 

Q máximas (m³/s) 

Q10 Q25 Q50 Q100 Q1000 Q10000 

Rio Abunã Rio Abunã 15326000 Rio Abunã 1988/2014 2476 2786 3016 3245 4000 4754 

Rio Guaporé 

Alto Rio 

Guaporé 

15124009 
Rio Cabixi ou 

Branco 
1988/2014 190 201 209 217 244 271 

15130000 Rio Guaporé 1984/2013 1246 1331 1394 1457 1664 1871 

Rios Branco e 

Colorado 

15150000 Rio Guaporé 1981/2014 2414 2642 2812 2980 3536 4090 

15170000 Rio Branco 1989/2014 368 437 488 539 707 875 

Baixo Rio 
Guaporé 

15200000 Rio Guaporé 1984/2014 7069 7877 8477 9072 11038 13001 

Rio Jamari 

Margem 

Direita do Rio 

Jamari 

15430000 Rio Jamari 1971/2014 1187 1346 1464 1582 1969 2357 

15431000 Rio Branco 1979/2014 195 220 239 258 320 382 

15432000 
Rio 

Massangana 
1981/2014 184 207 224 241 296 352 

15440000 Rio Jamari 1978/1989 1232 1392 1510 1627 2014 2400 

15445000 
Rio Preto do 

Crespo 
1997/2014 280 325 358 391 499 607 

Baixo Rio 

Jamari 

15450000 Rio Jamari 1977/1988 1540 1789 1973 2156 2760 3364 

15459090 Rio Jamari 1971/2014 1772 2009 2185 2360 2937 3513 

Margem 
Esquerda do 

Rio Jamari 

15550000 Rio Candeias 1977/2014 1380 1533 1647 1760 2133 2505 

Rio Machado 

Alto Rio 

Machado 

15552580¹ 
Rio 

Comemoração 
1983/2014 298 349 388 427 556 684 

15552600 
Rio 

Comemoração 
1983/2014 666 768 843 918 1166 1413 

15553500 
Rio Apedia ou 

Pimenta Bueno 
1983/1997 371 416 449 482 591 700 

15556010 
Rio Apedia ou 
Pimenta Bueno 

1988/2005 1265 1463 1609 1754 2234 2712 

15558000 
Rio Apedia ou 

Pimenta Bueno 
1981/2014 1125 1239 1323 1406 1683 1959 

15559000 
Rio Ji-Paraná 

(ou Machado) 
1984/2014 1686 1843 1959 2074 2455 2836 

Médio Rio 
Machado 

15560000 
Rio Ji-Paraná 
(ou Machado) 

1978/2014 3405 3752 4009 4264 5108 5950 

Rio Jaru 

15565000 Rio Jaru 1981/2014 726 843 930 1016 1300 1584 

15575000 
Rio 

Machadinho 
1984/2008 503 561 604 646 786 927 

Baixo Rio 

Machado 

15580000 
Rio Ji-Paraná 

(ou Machado) 
1978/2014 5504 6050 6454 6856 8183 9508 

15590000 Rio Jacundá 1983/2007 249 294 328 362 473 584 

Rio Madeira 

Alto Rio 

Madeira 
15320002¹ Rio Madeira 1976/2014 49277 57306 63379 69453 89628 109804 

Margem 
Esquerda do 

Rio Madeira/ 

Alto Rio 
Madeira 

15340000 Rio Madeira 1978/1986 46445 49713 52137 54544 62495 70433 

Médio Rio 

Madeira 

15390000 Rio Madeira 1967/2014 48110 52209 55249 58267 68240 78195 

15400000 Rio Madeira 1968/2014 47595 51343 54123 56883 66002 75104 

Rio Mamoré Rio Mamoré 

15245000 
Rio Pacaás 

Novos 
1977/1988 160 177 190 203 246 288 

15246000 
Rio Pacaás 

Novos 
1983/2005 390 460 512 563 732 902 

15248010 Rio Ouro Preto 1982/2014 533 626 696 764 991 1218 

15250000 Rio Mamoré 1971/2014 21524 23958 25763 27554 33475 39385 

A espacialização das vazões máximas por estação está apresentada no MAPA 2 em anexo. 
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4.4 REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES 

Para a aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos é necessário o conhecimento 

da disponibilidade hídrica em todos os locais de interesse. A maneira mais adequada para a obtenção 

desta informação é através de uma rede de monitoramento hidrométrico densa, viabilizando a estimativa 

da disponibilidade hídrica através das informações das séries históricas.  

Das 33 estações fluviométricas em operação e com dados disponíveis no Estado de Rondônia, 

nove estão localizadas em rios de domínio da União. As 24 estações restantes estão concentradas em 

quatro das sete grandes bacias hidrográficas do Estado: quatro na bacia hidrográfica do rio Guaporé; 

uma na bacia do rio Mamoré; seis na bacia do rio Jamari e 13 na bacia do rio Machado. As bacias 

hidrográficas dos rios Madeira, Abunã e Roosevelt não possuem estações fluviométricas localizadas em 

rios de domínio do Estado. 

Mesmo com o número ideal de estações fluviométricas, é pouco provável que serão 

compreendidos todos os locais de interesse necessários à gestão, ou seja, nos locais cujas outorgas são 

requeridas. Nesse sentido, as lacunas espaciais necessitam ser preenchidas com a aplicação de técnicas 

que visem uma melhor estimativa das vazões em locais sem monitoramento de vazão (TUCCI, 2002). 

Na ausência de séries históricas significativas nos locais de interesse, uma das técnicas comumente 

utilizadas é a transferência das vazões através da regionalização hidrológica.  

Com o objetivo de fornecer dados das vazões características e vazões extremas em pontos sem 

monitoramento, inclusive nas exutórias das UHGs, foi realizada a espacialização das vazões Q95%, QMLT 

e das vazões máximas com tempo de retorno de 10, 100, 1000 e 10000 anos (Q10, Q100, Q1000, Q10000). As 

peculiaridades de cada bacia hidrográfica não permitiram a padronização das técnicas de regionalização 

para todo o Estado e, devido a isso, a situação de cada UHG e bacia hidrográfica foi analisada 

particularmente. As metodologias foram definidas visando o aproveitamento máximo das informações 

e a minimização dos erros envolvidos nestas técnicas, utilizando-se basicamente as relações entre área 

de drenagem e vazões características. 

A primeira etapa consistiu na obtenção das vazões de interesse nas exutórias de cada UHG 

considerando a contribuição da área de drenagem total. Para isto, foi utilizada a transferência das 

vazões através da área de drenagem para todas as bacias hidrográficas, a exceção da UHG Rio Roosevelt, 

cuja técnica usada foi a identificação de outra área definida como hidrologicamente homogênea, a 

obtenção da relação entre a área de drenagem e as vazões características desta área através da regressão 

matemática e a transferência dessas informações. 

A segunda etapa é referente a estimativa das vazões de contribuição da área superficial de 

cada UHG. Para as bacias hidrográficas que apresentam estações fluviométricas somente no rio principal 

(Madeira e Abunã), foi utilizada a mesma relação da etapa anterior. Para as bacias hidrográficas que 

apresentam o rio principal contido inteiramente no Estado, e apresentam estações fluviométricas 
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também nos principais afluentes (Machado e Jamari), as vazões foram obtidas a partir dos resultados da 

primeira etapa. Para as bacias hidrográficas cujos rios principais atravessam as fronteiras do Estado e 

que apresentam estações fluviométricas nos principais afluentes (Guaporé e Mamoré), foram realizadas 

regressões matemáticas e obtidas equações de regionalização. Para a bacia hidrográfica do Rio 

Roosevelt foi utilizada a mesma relação da etapa anterior. 

Além disto, para as bacias hidrográficas dos rios Guaporé, Mamoré e Roosevelt foram estimadas 

as vazões de interesse na exutória dos principais afluentes. 

A TABELA 4.14 apresenta uma síntese das relações entre as áreas de drenagem e as vazões de 

interesse obtidas para as bacias hidrográficas e UHGs do Estado de Rondônia. A TABELA 4.15 

apresenta as vazões na exutória de cada UHG, considerando as contribuições de toda a área de drenagem. 

A TABELA 4.16 apresenta as vazões referentes a contribuição da área superficial de cada UHG. A 

TABELA 4.17 apresenta as vazões características espacializadas para os principais afluentes das UHGs 

dos rios Guaporé, Mamoré e Roosevelt. Por fim, a TABELA 4.18 apresenta as vazões adotadas para 

caracterização da disponibilidade hídrica superficial de cada UHG. 

Cabe ressaltar que os resultados obtidos pela regionalização de vazões para as vazões de 

interesse - não substituem a necessidade de uma rede de monitoramento mais densa nas bacias 

hidrográficas contidas no Estado de Rondônia. Das 19 UHGs, quatro não possuem estações 

fluviométricas com dados adequados para a avaliação da disponibilidade hídrica, dificultando os estudos 

relacionados à quantificação dos recursos hídricos. 

As UHGs Médio Rio Guaporé, Alto Rio Jamari, Baixo Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio 

Madeira, Baixo Rio Madeira e Rio Roosevelt não possuem estações fluviométricas em operação no ano 

de 2016. Devido a tal situação, para subsidiar estudos futuros de disponibilidade hídrica, indica-se a 

instalação ou a reativação de estações de monitoramento desativadas nestas áreas de gestão. 
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TABELA 4.14 –MODELOS OBTIDOS PARA ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE INTERESSE NAS UHG 

Bacia hidrográfica UHG Q95% (m³/s) QMLT (m³/s) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) Q10000 (m³/s) 

Guaporé¹ 

Alto Rio Guaporé 

Q = 49,875ln(A) - 371,81 Q=0,0072A + 63,662 Q = 0,0201A + 205,35 Q = 0,0258A + 217,58 Q = 0,0314A + 229,58 Q = 0,037A + 241,57 
Baixo Rio Guaporé 

Rios Branco e Colorado 

Médio Rio Guaporé 

Mamoré¹ Rio Mamoré Q = 0,0008A + 1,4936 Q = 0,1468A^0,7431 Q = 1,8073A^0,6489 Q = 1,3295A^0,7277 Q = 1,1716A^0,7734 Q = 1,1141A^0,8036 

Abunã² Rio Abunã Q = 0,0014A Q = 0,01886A Q = 0,079A Q = 0,1043A Q = 0,1286A Q = 0,1528A 

Roosevelt¹ Rio Roosevelt Q = 0,0066A + 15,752 Q = 0,0226A + 9,6049 Q = 0,1055A + 75,497 Q = 0,1272A + 180,52 Q = 0,1484A + 284,69 Q = 0,1696A + 388,78 

Madeira² 

Alto Rio Madeira Q=0,004*A Q=0,0192*A Q=0,046*A Q=0,055*A Q=0,063*A Q=0,071*A 

Margem Esquerda Madeira Q=0,004*A Q=0,0192*A Q=0,046*A Q=0,055*A Q=0,063*A Q=0,071*A 

Médio Rio Madeira Q=0,004*A Q=0,020*A Q=0,047*A Q=0,056*A Q=0,065*A Q=0,074*A 

Baixo Rio Madeira Q=0,004*A Q=0,020*A Q=0,047*A Q=0,056*A Q=0,065*A Q=0,074*A 

Machado¹ 

Alto Rio Machado 

Q = 0,0042A + 11,825 Q = 0,0238A - 0,814 Q = 0,0895A + 238,13 Q = 0,1105A + 346,38 Q = 0,1311A + 452,67 Q = 0,1517A + 558,77 
Baixo Rio Machado 

Médio Rio Machado 

Rio Jaru 

Jamari¹ 

Alto Rio Jamari 

Q = 1,85e0,0002A Q = 0,0239A + 3,509 Q = 0,1078A + 138,01 Q = 0,144A + 183,23 Q = 0,1796A + 227,62 Q = 0,2151A + 271,94 
Margem Direita do Rio Jamari 

Baixo Rio Jamari 

Margem Esquerda Jamari 

¹Equações indicadas para estimativa das vazões na exutória dos principais afluentes 
²Equações indicadas para estimativa das vazões no rio principal 
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TABELA 4.15– VAZÕES NA EXUTÓRIA DAS UHG – CONTRIBUIÇÃO ÁREA DE DRENAGEM 

Bacia hidrográfica UHG Área de drenagem (km²) Q95% (m³/s) QMLT (m³/s) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) Q10000 (m³/s) 

Abunã Rio Abunã 32665 46 616 2581 3407 4201 4991 

Madeira 

Margem Esquerda do Rio Madeira 967597 3774 18065 46928 55056 63087 71118 

Alto Rio Madeira 982122 3830 18336 47633 55883 64034 72186 

Médio Rio Madeira 984103 4035 19288 48024 57373 66525 75776 

Baixo Rio Madeira 1092471 4479 21412 53313 63691 73851 84120 

Machado 

Alto Rio Machado 16120 133 383 1686 2074 2455 2836 

Médio Rio Machado 39884 195 897 4140 5185 6210 7235 

Rio Jaru 62579 257 1508 5720 7128 8504 9881 

Baixo Rio Machado 76395 313 1841 6983 8701 10382 12063 

Jamari 

Alto Rio Jamari 3554 5 86 478 639 796 954 

Margem Direita do Rio Jamari 12897 19 313 1735 2318 2890 3462 

Margem Esquerda do Rio Jamari 13320 45 358 1447 1845 2236 2627 

Baixo Rio Jamari 29346 76 745 3372 4405 5417 6430 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 57013 165 513 1306 1528 1745 1961 

Rios Branco e Colorado 119054 202 964 2607 3226 3822 4429 

Baixo Rio Guaporé 351737 317 2568 7281 9356 11396 13401 

Médio Rio Guaporé 99984 - - - - - - 

Mamoré Rio Mamoré 924545 1849 12296 32636 41789 50850 59818 

Roosevelt Rio Roosevelt 5307 51 126 534 715 893 1071 
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TABELA 4.16 - VAZÕES NA EXUTÓRIA DAS UHG – CONTRIBUIÇÃO ÁREA SUPERFICIAL 

Bacia Hidrográfica UHG Área Superficial Q95% (m³/s) QMLT (m³/s) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) Q10000 (m³/s) 

Abunã Rio Abunã 4779 7 90 378 498 615 730 

Madeira 

Margem Esquerda do Rio Madeira 3109 12 58 151 177 203 228 

Alto Rio Madeira 20870 81 390 1012 1187 1361 1534 

Médio Rio Madeira 2560 10 50 125 149 173 197 

Baixo Rio Madeira 5129 21 101 250 299 347 395 

Machado 

Alto Rio Machado 15933 133 383 1472 1811 2143 2475 

Médio Rio Machado 23461 63 515 2454 3111 3755 4399 

Rio Jaru 22398 61 611 1580 1943 2295 2646 

Baixo Rio Machado 13630 57 333 1263 1574 1878 2182 

Jamari 

Alto Rio Jamari 3509 5 86 478 639 796 954 

Margem Direita do Rio Jamari 9218 14 227 1257 1679 2094 2508 

Margem Esquerda do Rio Jamari 13144 45 358 1447 1845 2236 2627 

Baixo Rio Jamari 3087 12 74 191 242 291 341 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 5284 56 102 312 354 395 437 

Rios Branco e Colorado 14642 107 169 500 595 689 783 

Baixo Rio Guaporé 25469 134 247 717 875 1029 1184 

Médio Rio Guaporé 13545 103 161 478 567 655 743 

Mamoré Rio Mamoré 23027 20 256 1224 1987 2770 3568 

Roosevelt Rio Roosevelt 14723 113 340 1629 2053 2470 2886 

TABELA 4.17 – VAZÕES REGIONALIZADAS PARA OS PRINCIPAIS AFLUENTES DAS UHG GUAPORÉ, MAMORÉ E ROOSEVELT 

Bacia Hidrográfica UHG Afluentes Área de drenagem (km²) Q95% (m³/s) QMLT (m³/s) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) Q10000 (m³/s) 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé Caxibi 3985 42 92 285 320 355 389 

Baixo Rio Guaporé 
São Miguel 9247 84 130 391 456 520 584 

Cantário 6930 69 114 345 396 447 498 

Rios Branco e Colorado 
Colorado 4508 48 96 296 334 371 408 

Branco 9142 83 129 389 453 517 580 

Médio Rio Guaporé Corumbiá 6376 65 110 334 382 430 477 

Mamoré Rio Mamoré Pacaás Novas 16897 15 203 1001 1586 2181 2782 

Roosevelt Rio Roosevelt Roosevelt 5307 51 126 635 856 1072 1289 
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TABELA 4.18 - VAZÕES ADOTADAS 

Bacia Hidrográfica UHG Q95% (m³/s) QMLT (m³/s) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) Q10000 (m³/s) 

Abunã Rio Abunã 7 90 378 498 615 730 

Madeira 

Margem Esquerda do Rio Madeira 3774 18065 46928 55056 63087 71118 

Alto Rio Madeira 3830 18336 47633 55883 64034 72186 

Médio Rio Madeira 4035 19288 48024 57373 66525 75776 

Baixo Rio Madeira 4479 21412 53313 63691 73851 84120 

Machado 

Alto Rio Machado 133 383 1686 2074 2455 2836 

Médio Rio Machado 195 897 4140 5185 6210 7235 

Rio Jaru 257 1508 5720 7128 8504 9881 

Baixo Rio Machado 313 1841 6983 8701 10382 12063 

Jamari 

Alto Rio Jamari 5 86 478 639 796 954 

Margem Direita do Rio Jamari 19 313 1735 2318 2890 3462 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45 358 1447 1845 2236 2627 

Baixo Rio Jamari 76 745 3372 4405 5417 6430 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 56 102 312 354 395 437 

Rios Branco e Colorado 107 169 500 595 689 783 

Baixo Rio Guaporé 134 247 717 875 1029 1184 

Médio Rio Guaporé 103 161 478 567 655 743 

Mamoré Rio Mamoré 20 256 1224 1987 2770 3568 

Roosevelt Rio Roosevelt 113 340 1629 2053 2470 2886 
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4.5 QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, os quais evidenciam 

as principais características físicas, químicas e biológicas da bacia hidrográfica de onde os dados foram 

coletados (VON SPERLING, 2005). Estes parâmetros são analisados em laboratórios, a partir de 

amostras coletadas nas estações de monitoramento. 

No presente estudo, para representar a qualidade das águas superficiais das bacias hidrográficas 

de Rondônia foram selecionados parâmetros de acordo com as orientações da SEDAM e com a 

disponibilidade de dados das estações de monitoramento. Os parâmetros são: pH, oxigênio dissolvido 

(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), coliformes 

totais, sulfatos, nitratros, ferro total, sólidos dissolvidos totais e turbidez. Ressalta-se que não foi possível 

avaliar o Índice de Qualidade da Água (IQA) devido à ausência dos parâmetros fósforo total e nitrogênio 

total em todas as estações, assim como de outros índices de qualidade da água. 

A metodologia de diagnóstico da qualidade da água consistiu em três etapas. Primeiramente, 

foram determinados e avaliados os índices estatísticos básicos dos parâmetros selecionados para todas 

as estações de monitoramento de qualidade da água operacionais e com dados disponíveis instaladas nas 

bacias hidrográficas do Estado. Em seguida, foi realizada a estimativa do potencial poluidor proveniente 

de efluentes domésticos, da pecuária e agricultura a partir de dados populacionais, rebanho, área 

cultivada e valores unitários de referência para o tipo de parâmetro existentes em bibliografia 

especializada. Por fim, foi realizada uma breve síntese dos impactos indiretos e dos estudos secundários 

sobre a qualidade da água. 

4.5.1 Estações de monitoramento da qualidade da água 

Inicialmente, foram consistidas as informações das estações de monitoramento de qualidade da 

água visando a eliminação de erros grosseiros ou a correção nos casos em que havia claramente erros 

de transcrição, como por exemplo nas casas decimais dos valores apresentados. Valores iguais a 0 (zero) 

também foram excluídos, considerando-se que se tratavam de erros e a sua permanência alteraria as 

estatísticas das séries. 

 Na TABELA 4.19 à TABELA 4.22 na sequência, apresentam-se os valores estatísticos de 

média, mínimo e máximo, bem como o número de registros para cada parâmetro em todas as estações. 

TABELA 4.19– CONCENTRAÇÃO DE OD E PH NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA  

Estação Rio 
OD (mg/L) pH 

N* Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. 

15124009 Cabixi ou Branco 21 2,32 5,50 7,54 22 5,74 6,38 7,49 

15130000 Guaporé 20 1,31 4,80 8,82 21 5,17 6,38 7,50 

15135000 Corumbiara Antigo 7 6,80 7,48 9,22 8 6,16 6,69 7,62 

15150000 Guaporé 35 2,27 5,04 9,37 40 5,27 5,93 7,21 

15170000 Branco 18 3,64 6,13 8,36 19 5,63 6,87 8,13 

15180000 São Miguel 10 4,13 5,88 8,08 11 5,42 5,91 6,76 

15190000 São Francisco 8 4,00 5,20 6,44 9 5,43 6,13 7,16 
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Estação Rio 
OD (mg/L) pH 

N* Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. 

15200000 Guaporé 2 1,68 3,89 6,10 2 5,98 6,07 6,15 

15248010 Ouro Preto 21 3,60 5,18 7,87 24 4,28 5,43 6,68 

15250000 Mamoré 65 1,15 5,49 8,60 80 4,30 6,00 7,84 

15320002 Madeira 46 1,70 6,52 9,40 77 4,70 6,45 9,50 

15326000 Abunã 22 1,84 5,04 7,94 25 4,54 5,69 7,17 

15400000 Madeira 67 3,50 6,55 9,80 155 4,48 6,00 10,60 

15430000 Jamari 53 1,45 5,31 9,10 89 4,36 6,40 10,04 

15431000 Branco 24 2,84 6,31 8,71 30 5,33 6,22 7,22 

15432000 Massangana 20 3,80 6,36 9,50 23 5,50 6,15 6,90 

15445000 Preto do Crespo 14 2,45 5,79 10,30 17 5,48 6,00 6,80 

15490500 Candeias 10 4,77 6,86 8,20 13 5,68 6,50 7,16 

15550000 Candeias 24 3,17 5,70 7,90 51 5,00 6,25 10,10 

15552600 Comemoração 61 2,90 5,38 10,42 67 4,40 5,91 6,80 

15558000 Apedia ou Pimenta Bueno 63 1,41 5,68 8,80 70 4,40 6,04 7,49 

15558200 Pirarara 3 6,69 7,06 7,30 3 6,21 6,83 7,53 

15558500 Urupa 12 3,30 6,44 9,17 15 6,17 6,61 7,63 

15558700 Palmeiras 8 3,15 6,22 7,65 11 5,71 6,24 6,92 

15559000 Ji-Paraná ou Machado 16 2,66 6,00 8,39 23 5,79 6,33 7,33 

15560000 Ji-Paraná ou Machado 59 2,90 5,65 9,17 89 4,40 6,32 10,80 

15562000 Boa Vista 8 6,30 6,89 7,67 10 5,34 6,40 6,99 

15564000 Jaru 13 5,99 7,84 11,60 17 6,22 6,75 7,79 

15565000 Jaru 28 1,97 6,26 9,82 34 4,70 6,43 7,50 

15575000 Machadinho 21 2,00 5,66 10,00 22 5,25 5,95 7,03 

15580000 Ji-Paraná ou Machado 37 3,40 5,52 10,20 42 5,09 6,10 7,40 

15590000 Jacundá 16 4,10 6,66 8,50 17 4,40 5,72 6,70 

* N – número de registros.

TABELA 4.20 - CONCENTRAÇÃO DE DBO, DQO E COLIFORMES NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Estação Rio 
DBO (mg/L) DQO (mg/L) Coliformes Tot. (col/100 mL) 

N Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. 

15130000 Guaporé - - - - 1 3,65 3,65 3,65 - - - - 

15248010 Ouro Preto - - - - 1 4,41 4,41 4,41 - - - - 

15250000 Mamoré - - - - 1 2,95 2,95 2,95 - - - - 

15320002 Madeira - - - - 1 5,98 5,98 5,98 21 70,00 1171,90 2400,00 

15326000 Abunã - - - - 1 5,45 5,45 5,45 - - - - 

15400000 Madeira 1 7,18 7,18 7,18 - - - - 20 23,00 1320,35 2400,00 

15430000 Jamari - - - - - - - - 27 94,00 1791,63 2400,00 

15490500 Candeias 1 6,77 6,77 6,77 - - - - - - - - 

15550000 Candeias 1 6,50 6,50 6,50 1 6,24 6,24 6,24 21 23,00 933,29 2400,00 

15552600 Comemoração - - - - 1 6,94 6,94 6,94 - - - - 

15558000 
Apedia ou Pimenta 

Bueno 
1 3,70 3,70 3,70 1 7,48 7,48 7,48 - - - - 

15558500 Urupa - - - - 1 6,19 6,19 6,19 - - - - 

15558700 Palmeiras - - - - 1 7,04 7,04 7,04 - - - - 

15559000 Ji-Paraná ou Machado - - - - 1 7,02 7,02 7,02 - - - - 

15560000 Ji-Paraná ou Machado - - - - 1 6,82 6,82 6,82 24 260,00 1640,42 2400,00 

15562000 Boa Vista - - - - 1 6,97 6,97 6,97 - - - - 

15565000 Jaru 1 5,88 5,88 5,88 - - - - - - - - 

15590000 Jacundá 1 5,85 5,85 5,85 - - - - - - - - 

TABELA 4.21 - CONCENTRAÇÃO DE SULFATOS, NITRATOS E FERRO NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Estação Rio 
Sulfatos (mg/L) Nitratos (mg/L) Ferro total (mg/L) 

N Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. 

15320002 Madeira 3 0,55 9,31 13,69 2 0,08 0,10 0,12 1 1,50 1,50 1,50 

15400000 Madeira 1 3,40 3,40 3,40 2 0,07 0,08 0,09 1 0,89 0,89 0,89 

15550000 Candeias 1 0,56 0,56 0,56 1 0,15 0,15 0,15 1 0,32 0,32 0,32 
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TABELA 4.22 - CONCENTRAÇÃO DE SOLIDOS DISSOLVIDOS E TURBIDEZ NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA  

Estação Rio 
Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) Turbidez (UNT) 

N Mín. Méd. Máx. N Mín. Méd. Máx. 

15124009 Cabixi ou Branco 6 15,60 19,75 23,60 14 1,50 51,49 137,00 

15130000 Guaporé 6 16,30 23,70 32,00 11 1,10 16,81 63,30 

15135000 Corumbiara Antigo - - - - 8 1,40 81,26 244,00 

15150000 Guaporé 19 6,80 13,65 17,30 11 0,02 7,83 39,40 

15170000 Branco 6 34,30 40,20 44,60 12 2,22 15,79 29,20 

15180000 São Miguel - - - - 11 2,70 23,72 57,20 

15190000 São Francisco - - - - 9 2,10 8,38 23,30 

15200000 Guaporé - - - - 1 0,82 0,82 0,82 

15248010 Ouro Preto 3 7,03 7,30 7,68 19 0,70 20,30 64,50 

15250000 Mamoré 24 7,13 52,38 95,10 20 7,06 190,16 811,00 

15320002 Madeira 9 34,20 53,79 76,40 39 11,00 226,56 772,00 

15326000 Abunã 3 9,30 9,47 9,60 19 17,90 50,36 99,30 

15400000 Madeira 30 4,98 49,14 124,80 45 4,50 196,19 833,10 

15430000 Jamari 32 1,63 36,84 328,00 46 1,56 27,03 157,90 

15431000 Branco 3 39,40 40,60 41,80 20 3,33 38,62 117,40 

15432000 Massangana - - - - 19 3,80 48,10 126,70 

15445000 Preto do Crespo 3 9,26 9,46 9,60 12 13,20 46,16 112,80 

15490500 Candeias - - - - 13 13,20 67,16 187,80 

15550000 Candeias 9 6,21 8,41 11,90 42 0,81 19,47 65,00 

15552600 Comemoração 33 3,03 23,66 69,30 13 5,72 25,96 90,70 

15558000 Apedia ou Pimenta Bueno 38 1,43 14,38 26,10 15 6,12 33,07 69,50 

15558200 Pirarara - - - - 3 18,20 30,23 54,30 

15558500 Urupa - - - - 14 2,47 36,75 114,50 

15558700 Palmeiras - - - - 11 11,00 50,52 107,00 

15559000 Ji-Paraná ou Machado 6 10,30 14,97 19,00 15 5,76 48,86 131,00 

15560000 Ji-Paraná ou Machado 33 1,70 31,58 317,00 38 4,51 28,07 126,90 

15562000 Boa Vista - - - - 10 7,00 39,14 65,80 

15564000 Jaru - - - - 17 6,70 39,31 119,80 

15565000 Jaru 3 31,30 34,67 36,40 16 13,50 43,04 130,00 

15575000 Machadinho 3 13,00 14,90 18,30 15 7,86 35,48 97,70 

15580000 Ji-Paraná ou Machado 19 2,06 11,26 20,00 14 0,82 35,78 70,50 

15590000 Jacundá 3 7,44 7,52 7,62 4 6,38 8,70 10,80 

De acordo com informações levantadas, o Estado de Rondônia não possui proposta de 

enquadramento dos corpos d’água. Segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, 

enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces são consideradas classe 2. 

Portanto, os padrões de qualidade da água utilizados como base para o presente estudo serão 

considerados aqueles para classe 2 e interpretados conforme descrito por Von Sperling (2005). 

O parâmetro químico potencial hidrogeniônico, pH, varia em uma escala de 0 a 14, sendo 7 o 

valor da neutralidade. Os valores limites definidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 são de 6 a 9. 

As variações no pH determinam as condições ácidas ou básicas do meio aquático, afetando a vida 

aquática e também o tratamento da água e efluentes. A partir dos dados analisados para as estações de 

monitoramento, pode-se observar que das 32 estações, 28 apresentaram valores de pH mínimo abaixo 

de 6, enquanto cinco apresentaram pH acima de 9, para um número de registros de 2 a 155. Para os 

valores médios, oito estações apresentam pH inferior a 6 e nenhuma apresenta valor superior a 9. O 

menor valor constatado, de 4,28, foi observado para a estação 15248010, no rio Ouro Preto, e o maior 

valor, de 10,8, para a estação 15560000 no rio Machado. 
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A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece que as concentrações de OD devem ser 

superiores a 5 mg/L em qualquer amostra; portanto, valores baixos de OD são indicativos da presença 

de matéria orgânica. Em relação aos dados mínimos de OD, apenas as estações 15135000 (Rio 

Corumbiara Antigo), 15558200 (Rio Pirarara), 15562000 (Rio Boa Vista) e 15564000 (Rio Jaru) 

apresentaram concentrações superiores a 5 mg/L, ressaltando-se, entretanto, o número reduzido de 

registros nestas estações. Valores inferiores a 2 mg/L, caracterizando situação de mortandade para 

peixes, foram observados para as estações 15130000 (rio Guaporé), 15200000 (rio Guaporé), 15250000 

(rio Mamoré), 15320002 (rio Madeira), 15326000 (rio Abunã), 15430000 (rio Jamari), 15558000 (rio 

Apedia/Pimenta Bueno) e 155565000 (rio Jaru). 

Ainda no que se refere à presença de matéria orgânica em corpos d’água, outros parâmetros 

comumente analisados são DBO e DQO. As concentrações de DBO e DQO medem o consumo de 

oxigênio, quantificando, de maneira indireta, a matéria orgânica ou seu potencial poluidor. Apenas a 

DBO possui valor limite estipulado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, o qual deve ser inferior a 

5 mg/L. Das estações analisadas, apenas as estações 15400000, 15490500, 15550000, 15558000, 

15556500 e 15590000 apresentaram medições de DBO, tratando-se de apenas 1 registro em cada 

estação.  

Dentre estas, apenas a estação 15558000, no rio Apedia/Pimenta Bueno, apresentou 

concentração inferior a 5 mg/L. Nas demais, a concentração variou de 5,85 a 7,18 mg/L. Com relação à 

DQO, este parâmetro não possui valor limite estipulado pela legislação. Considerando que, para 

efluentes domésticos, a concentração da DQO seja aproximadamente o dobro da concentração da DBO, 

nesse caso nenhuma das estações com dados monitorados de DQO apresentou concentração de matéria 

orgânica fora dos padrões.  

Um aspecto de grande relevância da qualidade da água é a potencialidade de transmissão de 

doenças, a qual pode ser determinada indiretamente através de organismos indicadores de contaminação 

fecal, tais como os coliformes. Na Resolução CONAMA nº 357/2005, com exceção da recreação de 

contato primário, para os demais usos, o limite de coliformes termotolerantes deve ser inferior a 1000 

por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um 

ano com frequência bimestral. Nas estações de monitoramento há dados apenas das medições de 

coliformes totais e não há informações sobre a frequência das coletas. Os valores mínimos de coliformes 

totais registrados variaram de 23 a 1600 col/100 mL e os valores máximos de 1600 a 2400 col/100 mL. 

Com relação aos nutrientes e metais, há alguns poucos registros de medições de sulfato, nitrato 

e ferro total nas estações de monitoramento. Os nutrientes podem ser tanto de origem doméstica quanto 

industrial, em especial pelo uso de fertilizantes químicos. O excesso de nutrientes é prejudicial para o 

crescimento exagerado de algas, ocasionando a eutrofização dos corpos d’água. Para os registros 

existentes, as concentrações de sulfato e nitrato não ultrapassaram os valores limites estabelecidos pela 
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legislação, que são respectivamente iguais a 250 e 10 mg/L. Já o excesso de ferro nos corpos hídricos 

está, em geral, associado a efluentes industriais e pode ocasionar principalmente alterações na cor, sabor 

e odor da água. Nas 3 estações em que há dados monitorados desse parâmetro, as concentrações foram 

superiores ao valor limite de 0,3 mg/L. 

Por fim, foram analisados os parâmetros sólidos dissolvidos totais e turbidez. A importância dos 

sólidos dissolvidos em termos de qualidade da água se refere à sua capacidade de estar associado a 

micropoluentes orgânicos e inorgânicos, com destaque para os metais pesados por sua toxicidade. 

Adicionalmente, os sólidos dissolvidos são responsáveis pela salinidade excessiva da água, gerando 

problemas para irrigação de culturas e de permeabilidade do solo. Para as estações de monitoramento 

que dispunham de dados de sólidos dissolvidos totais, todas apresentaram concentração inferior ao 

limite de 500 mg/L. Já a turbidez é ocasionada pelos sólidos em suspensão, provenientes tanto de fontes 

naturais quanto antropogênicas, sendo que aqueles de origem antropogênica podem estar associados a 

compostos tóxicos e organismos patogênicos. Altos níveis de turbidez podem reduzir a penetração de 

luz, prejudicando a fotossíntese (oxigenação) dos corpos hídricos. Pode-se observar que das 32 estações 

com dados disponíveis de turbidez, 16 apresentaram valores máximos superiores ao limite de 100 UNT 

definido pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Para as médias, 3 estações apresentaram valores 

superiores a 100 UNT.  

Dentre os parâmetros relacionados a qualidade da água disponíveis no HidroWEB, o OD e o pH 

são os que apresentam maior número de observações ao longo do tempo para todas as estações. A 

tendência da concentração do OD ao longo do tempo pode ser um indicativo de efeitos de poluição por 

despejos orgânicos, sendo esta geralmente causada pelo lançamento de efluentes domésticos. Os 

gráficos da concentração de OD em relação ao tempo para as estações de qualidade da água que 

apresentavam registros de pelo menos 10 anos estão apresentados nas FIGURA 4.4 à FIGURA 4.9 para 

as estações contidas nas bacias hidrográficas dos rios Abunã, Guaporé, Jamari, Machado, Madeira e 

Mamoré, respectivamente. A linha em vermelho representa o limite mínimo de 5 mg/L indicado pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

FIGURA 4.4 – CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ABUNÃ 
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FIGURA 4.5 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPORÉ 
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FIGURA 4.6 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAMARI 
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FIGURA 4.7 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO 

FIGURA 4.8 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MADEIRA 

FIGURA 4.9 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO VS. TEMPO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMORÉ 
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Para a bacia hidrográfica do Rio Madeira, na década de 80 a estação 15320002 apresentava 

concentração de oxigênio superior a 5 mg/L. Após os anos 90, os registros apresentam oscilação em 

relação ao limite mínimo do CONAMA, sendo a maioria das observações acima deste. A estação 

15400000, localizada a jusante das UHEs Jirau e Santo Antônio, apresenta boa oxigenação, com todas 

as observações acima do mínimo estabelecido pelo CONAMA. 

Foram analisadas as curvas de permanência da concentração de oxigênio dissolvido para as 

estações de qualidade de água que apresentavam mais de 10 anos de registros. A FIGURA 4.10 apresenta 

a distribuição espacial do tempo de permanência da concentração de OD dentro dos limites estabelecidos 

pelo CONAMA. A partir delas, pode ser observada qual a porcentagem de tempo que a concentração 

de OD é superior a 5 mg/L. A estação 15248010 na bacia hidrográfica do rio Mamoré, no rio Ouro Preto, 

apresenta concentrações de OD superiores ou iguais a 5 mg/L entre 45 e 50% do tempo. Já as estações 

15320002, 15400000 (bacia hidrográfica do Rio Madeira), 15431000, 15432000 (bacia hidrográfica do 

Rio Jamari) e 15590000 (bacia hidrográfica do Rio Machado) apresentam concentração igual ou 

superior a 5 mg/L em pelo menos, aproximadamente, 85% do tempo, indicando maiores adequações à 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 

FIGURA 4.10 – TEMPO DE PERMANÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DENTRO DO LIMITE 

ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005 

Foram verificados que há dados de qualidade de água provenientes das estações de 

monitoramento desativadas, cujas séries temporais são curtas e antigas, de modo que não representam 

mais a realidade do local. Nesse sentido, desde setembro de 2016, o Estado de Rondônia participa do 
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Programa Nacional de Qualidade da Água (QUALIÁGUA) da ANA. Este programa visa estimular a 

padronização dos métodos de coleta de amostras, parâmetros verificados, frequência das análises e 

divulgação dos dados de qualidade da água em escala nacional. Na etapa atual, o programa abrange 26 

pontos distribuídos no Estado, desde a região do rio Maici até Caxibi e todo o Vale do Guaporé, e realiza 

medições trimestrais de pH, OD, temperatura, turbidez e condutividade conforme contrato ANA nº 

031/2016. Além disso, está previsto o aumento dos pontos de monitoramento e dos parâmetros 

analisados conforme o Estado atinja metas pré-estabelecidas no programa. A longo prazo, tais dados de 

monitoramento poderão subsidiar as propostas do enquadramento dos corpos hídricos do Estado, 

instrumento de gestão previsto na Lei nº 9.433/1997 e que atua diretamente na manutenção e no alcance 

de determinadas classes de qualidade das águas. 

4.5.2 Estimativa do potencial poluidor 

Ainda como parte da análise da qualidade das águas superficiais no Estado de Rondônia, 

realizou-se uma estimativa da carga poluidora proveniente dos efluentes domésticos, da pecuária e da 

agricultura. 

Na estimativa da poluição por efluente doméstico calculou-se a carga diária total de DBO 

produzida em cada município de Rondônia, a partir do número de habitantes e dados de literatura quanto 

à carga per capita típica de efluente doméstico. A população total de cada município para o ano base de 

2016 foi obtida através de projeção com base nos censos populacionais e nas estimativas anuais da 

população do IBGE até o ano de 2014, sendo as projeções realizadas com base em tendências 

mesoregionais identificadas entre o período 2000-2010 e ajustadas às estimativas dos Estados. Já a carga 

de DBO per capita nos esgotos (CDBO) foi definida segundo Von Sperling (2005), variando de 40 a 60 

g/hab/dia, sendo 54 g/hab/dia o valor típico e adotado neste estudo. Em relação ao sistema de tratamento, 

generalizou-se que a totalidade da população não possui atendimento com rede de esgoto, sendo o 

tratamento realizado por fossa séptica, cuja eficiência de remoção de DBO (EDBO) adotada é de 50%, 

(VON SPERLING, 2005). A concentração de DBO do efluente doméstico foi calculada pela equação a 

seguir: 

DBO =  
𝑃 × 𝐶𝐷𝐵𝑂 × (1 − 𝐸𝐷𝐵𝑂)

106

Em que: 𝐷𝐵𝑂 - Carga de DBO do efluente doméstico (t/dia); 𝑃 - população total (hab); 𝐶𝐷𝐵𝑂 -

carga de DBO total per capita (g/hab/dia); 𝐸𝐷𝐵𝑂 - eficiência de remoção de DBO do sistema de

tratamento. A FIGURA 4.11 apresenta os resultados para a quantificação da carga de DBO do efluente 

doméstico estimada para os municípios de Rondônia. Pode-se observar que Porto Velho possui a maior 

carga de DBO gerada, de aproximadamente 14 t DBO/dia, relacionada à maior concentração 

populacional. Na sequência, os municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena apresentam 

cargas de DBO na ordem de 2 a 5 t DBO/dia. Para os demais municípios a carga foi estimada em cerca 

de 0,07 a 2 t DBO/dia. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

69 

FIGURA 4.11 – CARGA DE DBO DO EFLUENTE DOMÉSTICO POR MUNICÍPIO 

Com relação à poluição devido à criação de animais, determinou-se a carga de DBO e fósforo 

total dos dejetos animais, que atingem direta ou indiretamente os recursos hídricos, utilizando a equação 

abaixo: 

𝐷𝐵𝑂𝑝𝑒𝑐 =
𝑁

𝐵𝐸𝐷𝐴
×

𝐶𝐷𝐵𝑂_𝑝𝑒𝑐

106

Em que: DBOpec – carga de DBO total de origem pecuária (t/dia); N – número de cabeças de

animais por tipo de rebanho; BEDA – unidade de equivalente animal; 𝐶𝐷𝐵𝑂_𝑝𝑒𝑐 – carga de DBO por

BEDA (g/BEDA/dia).  

No Estado de Rondônia existem os seguintes tipos de rebanhos classificados pelo IBGE: bovino, 

bubalino, caprino, codornas, equino, galináceos, ovino, suíno e vacas ordenhadas. O número de cabeças 

para cada tipo de rebanho (N) foi obtido a partir da mesma metodologia de projeção populacional

apresentada anteriormente. A relação BEDA é de 1 para bovinos e bubalinos, 1,25 para equinos e 

muares, 5 para suínos, 6,25 para ovinos e caprinos e 250 para aves. 

A carga de DBO da pecuária (𝐶𝐷𝐵𝑂_𝑝𝑒𝑐) foi considerada igual a 100 g/BEDA/dia (EPA, 1997

apud ANA, 2013). Além disso, considerou-se que há remoção de 95% da DBO durante o processo de 

manejo de dejetos e no seu percurso até atingir um corpo d’água (ANA, 2013).  

Apresenta-se na FIGURA 4.12 a carga estimada de origem animal. 
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FIGURA 4.12 - CARGA DE DBO DO EFLUENTE ANIMAL POR MUNICÍPIO 

Da mesma maneira que para o efluente de origem doméstica, o município de Porto Velho 

apresentou a maior carga de DBO proveniente do manejo de dejetos animais, com cerca de 4 t DBO/dia. 

Os municípios de Nova Mamoré, Jaru, Buritis, São Francisco do Guaporé, Cacoal, Ariquemes, Ji-

Paraná, Campo Novo de Rondônia, Alta Floresta d’Oeste e Espigão d’Oeste apresentaram carga de DBO 

de origem animal da ordem de 2 a 3 t DOB/dia e a carga para os demais municípios variou de 0,4 a 2 t 

DOB/dia. 

Por fim, determinou-se também a carga de fósforo total decorrente do carreamento dos 

nutrientes dispostos nas lavouras na forma de fertilizantes, através da equação: 

𝐹𝑜𝑠𝑎𝑔𝑟𝑖 =
𝐴 × 𝐶𝐹𝑜𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖

103

Em que: 𝐹𝑜𝑠𝑎𝑔𝑟𝑖 – carga de fósforo total de origem agrícola (kg/dia); 𝐴 - área plantada por

município (ha); 𝐶𝐹𝑜𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 - carga de fósforo total por hectare (g/ha/dia). A área plantada em cada

município (A) foi obtida do IBGE, referente ao ano de 2015, uma vez que os dados de 2016 ainda não

se encontravam disponíveis e esta variável não foi considerada nos estudos de projeção mencionados 

anteriormente. A carga de fósforo total da agricultura (𝐶𝐹𝑜𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖) foi considerada igual a 0,66 g/ha/dia

(GOMES et al., 1998 apud ANA, 2013), valor este aplicado para culturas em geral para a estimativa da 

carga de fósforo total de origem agrícola. Além disso, considerou-se que não há remoção da carga gerada 

(ANA, 2013). 
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A FIGURA 4.13 apresenta as estimativas de carga de fósforo total oriunda da agricultura. É 

possível constatar que a maior produção de carga de fósforo ocorre no município de Vilhena, com 

aproximadamente 60 kg P/dia. Os municípios de Corumbiara, Cerejeiras, Chupinguaia, Pimenteiras do 

Oeste, Cabixi e Porto Velho possuem carga de fósforo estimadas entre 20 a 45 kg P/dia e os demais 

municípios entre 0,4 a 20 kg P/dia.  

FIGURA 4.13 - CARGA DE FÓSFORO TOTAL DO EFLUENTE DA AGRICULTURA POR MUNICÍPIO 

O MAPA 3 sintetiza as informações das cargas poluidoras estimadas para os efluentes 

domésticos, da pecuária e agricultura. 

4.5.3 Estudos secundários e Impactos Indiretos Sobre a Qualidade da Água 

A exploração do ouro é uma potencial fonte de poluição das águas superficiais. Na bacia 

hidrográfica do rio Madeira esta atividade começou por volta de 1975 e atingiu seu auge durante o final 

dos anos de 1980, quando cerca de 1500 dragas operavam ao longo de um trecho de 300 km do rio 

Madeira, entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia em Guajará-Mirim. A liberação de mercúrio 

nesse período foi estimada em 12,4 t/ano. Entre 1979 e 1990, cerca de 87 toneladas de mercúrio foram 

emitidas, sendo cerca de 65% para a atmosfera e 45% diretamente nos rios como Hg metálico. Embora 

a mineração de ouro na porção brasileira da bacia hidrográfica do rio Madeira tenha diminuído bastante 

a partir de 1995, as atividades continuam e até mesmo aumentaram no lado boliviano da bacia 

hidrográfica, de modo que o mercúrio liberado drena para o rio Madeira. 
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Foram levantadas informações sobre o manejo e disposição final de resíduos sólidos, 

considerando os impactos indiretos sobre a qualidade da água. 

Segundo ABRELPE (2015), a região Norte do Brasil, composta pelos Estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, gerou no ano de 2014 um total de 15.413 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos (RSU) por dia, com um índice de 0,893 kg/hab/dia, sendo a região com 

menor quantidade de resíduos gerados e estando abaixo do índice médio de geração per capita para o 

país (1,062 kg/hab/dia). A região norte coletou no ano de 2014 aproximadamente 80% do total de RSU 

gerados, totalizando em 12.458 toneladas por dia e um índice de 0,722 kg/hab/dia. 

A TABELA 4.23, extraída e adaptada do Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil – 2014 

(ABRELPE, 2015), apresenta uma síntese das quantidades de resíduos coletados e gerados no Estado 

de Rondônia para os anos de 2013 e 2014. O Estado apresentou um índice de coleta de 0,63 kg/hab/dia 

e 0,82 kg/hab/dia de geração de RSU nos anos de 2013 e 2014, estando abaixo dos índices médios para 

a região norte.  

TABELA 4.23 - COLETA E GERAÇÃO DE RSU NO ESTADO DE RONDÔNIA 

População total 
Coletado Gerado 

 (kg/hab/dia) (t/dia)  (kg/hab/dia) (t/dia) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1.728.214 1.748.531 0,63 0,63 1.085 1.106 0,82 0,82 1.412 1.426 

Fonte: ABRELPE (2015) 

A TABELA 4.24 apresenta o total coletado e a capacidade máxima instalada para tratamento de 

resíduos de serviço de saúde (RSS) no Estado de Rondônia (ABRELPE, 2015). A capacidade total 

instalada abrange menos de 40% do total coletado, indicando que a maior parte desses resíduos tem sua 

destinação final em áreas inadequadas, comprometendo a segurança sanitária e a qualidade ambiental 

dos recursos hídricos localizados próximo as essas regiões. 

TABELA 4.24 – COLETA DE RSS NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Coletado (t/ano) Capacidade instalada de tratamento (t/ano) 

2013 2014 
374 

907 972 

Fonte: ABRELPE (2015). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, atribuía o prazo de quatro anos para que todos os lixões do país fossem extintos e os 

rejeitos depositados, nestas áreas, fossem destinados a aterros sanitários. A FIGURA 4.14, entretanto, 

apresenta a destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Rondônia nos anos de 2013 e 

2014. Embora a taxa de RSU coletados, conforme TABELA 4.23, seja de aproximadamente 77% dos 

RSU gerados no Estado, no ano de 2014 cerca de 80% ainda possui como destinação final os Lixões.  
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FIGURA 4.14 – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 Fonte: ABRELPE (2015). 

Os lixões são áreas que, por não possuírem uma preparação prévia do solo e tratamento dos 

efluentes líquidos gerados da decomposição (chorume), apresentam-se como um passivo ambiental 

gravíssimo para a qualidade das águas. O chorume, por apresentar em sua composição substâncias 

altamente solúveis, pode lixiviar e/ou alcançar os recursos hídricos subterrâneos e superficiais, 

comprometendo a sua qualidade e potenciais usos (SISINO; MOREIRA, 1996).  

A TABELA 4.25 apresenta uma síntese de indicadores relacionados à coleta de resíduos sólidos 

para os principais municípios do Estado de Rondônia no ano de 2014. Em relação a taxa de coleta de 

resíduos sólidos domiciliares (RDO), os únicos municípios que atendem 100% de sua população são 

Porto Velho, Buritis e Vilhena. Os municípios que atendem de 85% a 95% são Guajará-Mirim, Ji-

Paraná, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. Já os municípios de Alto Alegre dos Parecis, Cabixi, 

Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Corumbiara, Primavera de Rondônia, Theobroma, Urupá e 

Vale do Anari possuem taxa de cobertura de coleta de RDO inferiores a 50% da população total. 

TABELA 4.25 – INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MUNICÍPIO 

Município 

Tx cobertura da 

coleta RDO em 

relação à pop. total 

(%) 

Tx cobertura da 

coleta RDO em 

relação à pop. 

urbana (%) 

Massa 

[RDO+RPU] 

coletada per capita 

em relação à pop. 

urbana 

(kg/(hab.dia)) 

Massa RDO 

coletada per 

capita em 

relação à pop. 

total atendida 

(kg/(hab.dia)) 

Massa 

[RDO+RPU] 

coletada per capita 

em relação à 

população total 

atendida  

(kg/(hab.dia)) 

Alta Floresta d’Oeste 57,27 100,00 0,96 0,59 0,96 

Alto Alegre dos Parecis 46,54 100,00 0,27 0,16 0,16 

Alvorada d’Oeste 52,36 100,00 0,38 0,19 0,38 

Ariquemes 84,70 100,00 1,06 0,74 1,06 

Buritis 100,00 100,00 0,64 0,34 0,36 

Cabixi 42,65 100,00 3,44 3,33 3,44 

Cacaulândia 32,75 90,79 0,75 0,64 0,83 

Cacoal 78,81 99,56 1,14 1,14 1,14 

Campo Novo de Rondônia 21,31 80,04 0,42 0,52 0,52 

Colorado do Oeste 73,46 100,00 0,97 0,59 0,97 

Corumbiara 48,51 100,00 0,57 0,35 

Cujubim 69,65 100,00 1,59 1,59 

Espigão d’Oeste 71,74 100,00 0,90 0,90 

Guajará-Mirim 88,75 100,00 1,20 1,14 
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Município 

Tx cobertura da 

coleta RDO em 

relação à pop. total 

(%) 

Tx cobertura da 

coleta RDO em 

relação à pop. 

urbana (%) 

Massa 

[RDO+RPU] 

coletada per capita 

em relação à pop. 

urbana 

(kg/(hab.dia)) 

Massa RDO 

coletada per 

capita em 

relação à pop. 

total atendida 

(kg/(hab.dia)) 

Massa 

[RDO+RPU] 

coletada per capita 

em relação à 

população total 

atendida  

(kg/(hab.dia)) 

Itapuã do Oeste 60,96 100,00 0,33 0,33 

Ji-Paraná 89,92 100,00 0,60 0,60 

Monte Negro 52,44 100,00 2,20 0,50 2,20 

Nova Mamoré 57,96 100,00 0,42 0,26 0,42 

Pimenta Bueno 86,98 100,00 1,99 1,52 1,99 

Porto Velho 100,00 100,00 0,67 0,61 

Primavera de Rondônia 36,44 100,00 1,40 1,40 

Rolim de Moura 90,00 90,00 0,72 0,60 0,66 

Theobroma 18,57 100,00 0,58 0,58 

Urupá 39,59 100,00 0,74 0,74 

Vale do Anari 32,77 96,31 0,74 0,74 0,77 

Vilhena 100,00 100,00 0,64 0,61 0,61 

A TABELA 4.26 apresenta as unidades de recebimento de resíduos sólidos, para os principais 

municípios do Estado de Rondônia, e os tipos e quantidades de resíduos recebidos no ano de 2014 (SNIS, 

2014), com informações atualizadas pela SEDAM. A unidade que apresentou maior quantidade de 

rejeitos recebidas (188.955 toneladas) foi o lixão do município de Porto Velho. Além de não ser uma 

disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos, esta unidade recebeu em 2014 um total de 312 

toneladas de resíduos de serviço de saúde e 31.483 toneladas de resíduos industriais, caracterizando um 

potencial risco à qualidade dos recursos hídricos da região. Além disto, observa-se que somente os 

municípios de Ariquemes, Cacoal, Nova Horizonte do Oeste e Vilhena estão em concordância com a 

disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, proposta pela PNRS, através da 

deposição em aterros sanitários. 

TABELA 4.26 – UNIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FLUXO POR MUNICÍPIO 

Município de 

localização 

Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município 

Tipo 
 Município de 

origem dos resíduos 

Quantidade de resíduos recebidos (toneladas/ano) no ano de 2014 

Total 
Dom + 

Pub 
Saúde Indústria Entulho Podas Outros 

Alta Floresta 
d’Oeste 

Lixão 
Alta Floresta 
d’Oeste/RO 

5.259 5.168 1 0 70 20 0 

Alto Alegre dos 

Parecis 
Lixão 

Alto Alegre dos 

Parecis/RO 
394 376 2 6 4 6 0 

Alvorada d’Oeste Lixão Alvorada d’Oeste/RO 1.248 1.248 0 0 0 0 0 

Ariquemes 
Aterro 

sanitário 
Ariquemes/RO 40.808 33.594 150 0 5.414 950 700 

Ariquemes 
Aterro 

sanitário 
Cacaulândia/RO 628 628 0 0 0 0 0 

Buritis Lixão Buritis/RO 4.572 4.572 0 0 0 0 0 

Cabixi Lixão* Cabixi/RO 3.444 3.444 0 0 0 0 0 

Cacoal 
Aterro 

sanitário* 

Campo Novo de 

Rondônia 
Lixão 

Campo Novo de 

Rondônia/RO 
570 570 

Colorado do Oeste Lixão Colorado do Oeste/RO 4.500 4.500 0 0 0 0 0 

Cujubim Lixão Cujubim/RO 8.168 8.168 0 0 0 0 0 

Espigão d’Oeste Lixão Espigão d’Oeste/RO 6.074,1 6.074,1 0 0 0 0 0 

Guajará-Mirim Lixão Guajará-Mirim/RO 17.186 17.086 0 0 75 25 0 

Itapuã do Oeste Lixão Itapuã do Oeste/RO 722 722 0 0 0 0 0 

Ji-Paraná Lixão* Ji-Paraná/RO 25.685 25.685 0 0 0 0 0 

Monte Negro Lixão Monte Negro/RO 6.601 6.601 0 0 0 0 0 

Fonte: ABRELPE (2015).
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Município de 

localização 

Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município 

Tipo 
 Município de 

origem dos resíduos 

Quantidade de resíduos recebidos (toneladas/ano) no ano de 2014 

Total 
Dom + 

Pub 
Saúde Indústria Entulho Podas Outros 

Nova Mamoré Lixão Nova Mamoré/RO 2.371 2.371 0 0 0 0 0 

Novo Horizonte do 

Oeste 

Aterro 

sanitário* 

Porto Velho Lixão* Porto Velho/RO 188.955 109.948 312 31.483 37.966 1.219 8.027 

Primavera de 
Rondônia 

Lixão 
Primavera de 
Rondônia/RO 

660 660 0 0 0 0 0 

Rolim de Moura Lixão Rolim de Moura/RO 13.100 13.100 

Theobroma Lixão Theobroma/RO 444 444 0 0 0 0 0 

Urupá Lixão Urupá/RO 1.440 1.440 0 0 0 0 0 

Vale do Anari Lixão Vale do Anari/RO 1.080 980 0 0 0 0 100 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Cacoal/RO 28.424 28.424 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Campos de Júlio/MT 1.640,5 1.640,5 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Comodoro/MT 4.605,7 4.495,7 110 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Conquista D Oeste/MT 591 591 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Corumbiara/RO 553 553 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Espigão d’Oeste/RO 7.555,6 7.555,6 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Pimenta Bueno/RO 23.500 23.500 

Vilhena 
Aterro 

sanitário* 
Vilhena/RO 25.560 19.800 0 0 5.760 0 0 

* Fonte: SEDAM (2017).
Fonte: Adaptado de SNIS (2014); SEDAM (2017).

5 DIAGNÓSTICO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUBTERRÂNEAS 

As águas subterrâneas são uma importante fonte de recursos hídricos, tanto em quantidade como 

em qualidade. 

O presente capítulo contempla o estudo dos recursos hídricos subterrâneos do Estado de 

Rondônia, com vistas à avaliação da hidrogeologia, levantamento dos poços existentes e das 

disponibilidades hídricas quantitativa e qualitativa.  

A avaliação da disponibilidade de água subterrânea foi baseada nos registros de poços 

perfurados no Estado de Rondônia constantes do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS) e de um registro complementar, ambos organizados pelo CPRM. 

De posse das coordenadas dos poços, os mesmos tiveram sua locação nas áreas correspondentes 

aos domínios hidrogeológicos estabelecidos no Mapa de Domínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 

2007). Este procedimento foi adotado devido ao grande número de poços sem o registro explícito do 

aquífero acessado. Fatores restritivos a esta compartimentação dos poços são as imprecisões nos limites 

estabelecidos em mapa para cada domínio e o fato dos aquíferos muitas vezes não se manifestarem na 

superfície. 
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Distribuídos os poços nas áreas consideradas para cada domínio, foram apropriados os registros 

de profundidade, níveis de água, vazão de estabilidade ou de produção, vazão específica, 

transmissividade hidráulica, condutividade elétrica e temperatura, além das coordenadas, data de 

construção do poço, município, aquífero identificado e uso da água. Foram selecionados apenas os poços 

que possuíam registros de profundidade total e vazão de estabilização ou produção. Com os registros 

numéricos foram calculados valores médios, máximos e mínimos para cada variável. Uma estatística 

mais elaborada ficaria prejudicada pelo pequeno número de registros de algumas variáveis em 

determinados domínios. 

Dados de variáveis físico-química da água subterrânea, explicitados nos registros dos poços se 

resumem praticamente à condutividade, pois mesmo a temperatura tem raríssimas indicações. Assim 

sendo as informações, também restritas a algumas áreas apenas e a poucos parâmetros, foram obtidas 

de alguns trabalhos acadêmicos realizados no âmbito de alguns municípios. 

Assim sendo, este diagnóstico é realizado por compartimento hidrogeológico, culminando com 

apresentação dos principais resultados agrupados. Uma fase posterior seria a distribuição dos 

compartimentos hidrogeológicos em cada bacia hidrográfica. 

Ao se infiltrar no solo, a água da chuva ativada pela força da gravidade, vai se movimentando 

pelos espaços vazios que ela encontra em seu percurso. Ao ter seu fluxo vertical inibido pela diminuição 

dos espaços vazios, ela vai se acumulando e formando um nível abaixo do qual todos os vazios 

interconectados estão saturados. Este nível limite entre a zona superficial do solo, insaturada em água e 

a zona, mais profunda, saturada é conhecido como nível freático. A água presente abaixo do nível 

freático é considerada água subterrânea. 

A água subterrânea corresponde a 4% do volume de água presente na Terra, o que salienta sua 

importância, visto que todos os lagos, rios e pântanos correspondem a menos de 0,01%, 2% estão nos 

ambientes glaciais, 90% nos oceanos e um percentual inferior a 0,01% está associado à atmosfera e 

biosfera.  

Na sub-superfície a água ocupa vazios, que podem ser intervalos entre grãos, não preenchidos 

por matéria sólida ou espaços estabelecidos por fraturas e fissuras em rochas compactas, ou fruto de 

esforços sofridos pelo material rochoso que se rompeu. O volume de vazios é representado pela 

porosidade da rocha. Em regiões de ocorrência de rochas carbonáticas são desenvolvidos vazios como 

resultado da dissolução de parte destas rochas por água superficial com comportamento ácido. Em 

rochas cujos vazios são os espaços intergranulares ocorre a porosidade dita primária, ao passo que 

quando os vazios estão em fraturas, fissuras ou vazios por dissolução, é dito que a porosidade é 

secundária. Rochas vulcânicas vesiculares também podem conter volumes consideráveis de água, desde 

que seus vazios sejam interconectados por fraturamentos. 
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Nem toda a água armazenada nos vazios das rochas pode ser extraída com facilidade, pois em 

vazios muito pequenos, com dimensões na mesma ordem de grandeza da molécula da água, esta pode 

aderir fisicamente à superfície do sólido com muita força, tornando difícil seu deslocamento. Este é o 

caso de rochas argilosas, muito porosas, porém com baixa permeabilidade, pois a água não consegue se 

deslocar significativamente. 

Quando a água pode ser extraída de uma unidade rochosa saturada, esta última se constitui em 

um aquífero, ao passo que uma rocha saturada que tem a água fixada, oclusa em pequenos vazios se 

constitui em um aquicludo ou aquitardo. Rochas sedimentares arenosas, sedimentos arenosos ou 

grosseiros, rochas metamórficas e ígneas fraturadas são aquíferos por excelência, enquanto rochas 

argilosas são aquicludos.  

Quando um aquífero está isolado do acesso direto de água infiltrada, isolado por unidades 

litológicas impermeáveis temos um aquífero dito confinado. Este aquífero, se por um lado tem a 

vantagem de estar protegido de contaminações antrópicas originárias na superfície, por outro lado sua 

recarga é mais difícil e lenta. 

A distribuição da água subterrânea está, portanto, condicionada por características geológicas 

das rochas que compõem o substrato da região considerada, tais como a litologia, e aspectos estruturais 

como os sistemas de faturamento, juntas e diaclases, além do clima.  

O clima influencia diretamente o intemperismo das rochas, controlando a formação do manto 

de alteração que estabelece o aquífero livre mais fácil de ser acessado e aproveitado, porém mais 

vulnerável a contaminações originadas na superfície.  

Visando uma melhor percepção da disponibilidade hídrica subterrânea no território brasileiro, 

foi elaborado um mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do território nacional (CPRM, 

2007). Na referida publicação é considerado como domínio hidrogeológico “o grupo de unidades 

geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo como base, principalmente, as características 

litológicas das rochas”.  Em face da heterogeneidade no nível, volume e na distribuição das informações 

e estudos realizados, determinadas regiões têm seus aquíferos melhor estudados. Isto é o que ocorre nas 

áreas mais populosas, industrializadas ou de exploração agrícola intensiva, onde a demanda tende a ser 

maior.  

5.1 AQUÍFEROS DE RONDÔNIA 

5.1.1 Domínios Hidrogeológicos 

No Estado de Rondônia o estoque de água subterrânea está acondicionado em aquíferos dos 

tipos: poroso, fissural e misto. As rochas magmáticas e metamórficas, compactas por natureza, 

constituem aquífero fissural. Nas bacias hidrográficas sedimentares fanerozóicas e nas coberturas 

cenozoicas, o aquífero poroso predomina. O aquífero misto também ocorre, sobretudo nas bacias 
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hidrográficas mais antigas, meso e neoproterozóicas. Não foram registradas informações 

hidrogeológicas de aquífero cárstico, a despeito da ocorrência de unidades geológicas contendo 

carbonatos, como é o caso de camadas dolomíticas siluro-devonianas (QUADROS; RIZZOTTO, 2007). 

Feições cársticas são relatadas no município de Nova Brasilândia d’Oeste por Dantas; Adamy (2010).  

Uma sistematização abrangente dos sistemas hidrogeológicos e, consequentemente aquíferos de 

Rondônia, foi elaborada por Morais (1998), que considerou basicamente duas categorias: intergranulares 

e fraturados. Na primeira categoria se enquadram os aquíferos desenvolvidos em rochas sedimentares 

porosas, do Grupo Parecis e em várias formações cenozóicas. Nestas duas categorias foram distribuídas 

sete classes de aquíferos: aquíferos intergranulares contínuos, livres; aquíferos intergranulares 

descontínuos, livres a semiconfinados; aquíferos locais restritos às zonas fraturadas, livres; aquíferos 

fraturados descontínuos, livres; aquíferos intergranulares/fraturados, livres ou confinados; aquíferos de 

baixo potencial hídrico e; zonas praticamente sem água subterrânea.  

Utilizando a compartimentação de sistemas aquíferos proposta por Morais (1998), Zuffo et al. 

(2006) desenvolveram com as informações disponibilizadas no SIAGAS de 1997 até 2006, uma rica 

análise de variáveis hidrogeológicas no território rondoniense, além de outras abordagens importantes 

para a “Gestão Integrada das Águas em Rondônia”, que é o título da tese de doutorado da referida autora, 

onde os referidos estudos foram inicialmente veiculados. A abordagem de Zuffo et al. (2006) é procedida 

conforme a distribuição das ofertas de água subterrânea por município, e por aquífero, com base nos 

registros dos poços no SIAGAS, desde sua implantação, em 1977, até 2006. 

A distribuição dos domínios hidrogeológicos em Rondônia utilizada nesta abordagem, está 

representada na FIGURA 5.1, extraída de CPRM (2007) e modificada por Cajazeiras et al. (2010). A 

FIGURA 5.1 e o QUADRO 5.1 representam uma simplificação do mapa do contexto geológico e 

geotectônico do Estado de Rondônia, agrupando unidades geológicas segundo seu comportamento 

hidrogeológico geral. Os domínios hidrogeológicos também são apresentados no MAPA 4 em anexo. 

A ANA, como entidade federal responsável pela implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, procurando implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos 

recursos hídricos em todo território nacional, estabeleceu o Programa Nacional de Águas Subterrâneas 

(PNAS). Este programa é o Programa VIII do Plano Nacional de Recursos Hídricos que pretende a 

ampliação do conhecimento hidrogeológico básico como uma das etapas para subsidiar a implantação 

de um sistema de gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Como parte do 

PNAS, foi produzido o Mapa das Áreas Aflorantes dos Aquíferos e Sistemas Aquíferos do território 

brasileiro, onde consta a distribuição dos sistemas hidrogeológicos fissural, poroso e cárstico. O Sistema 

Poroso foi dividido preliminarmente em 152 aquíferos/sistemas aquíferos e o Sistema Fraturado em 

Sistema Aquífero Fraturado Semi-Árido, Sistema Aquífero Fraturado Norte, Sistema Aquífero 

Fraturado Centro-Sul e, por fim, o Aquífero Serra Geral (CARDOSO et al., 2012).  
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FIGURA 5.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Fonte: Adaptado de CAJAZEIRAS et al. (2010) 

QUADRO 5.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Domínio Contexto geológico/litológico Idades 

I 

Poroso 

Aluviões 
Formações cenozóicas 

Coberturas sedimentares indiferenciadas 

II Bacia dos Parecis 

Bacias sedimentares 
fanerozóicas 

III Bacia de Pimenta Bueno 

IV Bacia de Solimões 

V Poroso/Fissural Bacia intracratônica Meso e neo proterozóica 

VI 

Fissural 

Metassedimentos e metavulcânicas 

Proterozóicas VII Vulcânicas 

VIII Cristalino 

? IX Cárstico Níveis dolomíticos da Bacia de Pimenta Bueno Bacia Fanerozóica 

Fonte: CPRM (2010). 

As cores do QUADRO 5.1 correspondem àquelas constantes na FIGURA 5.1. 

Os aquíferos fraturados do Estado de Rondônia foram agrupados no Domínio Fraturado Norte: 

região de rochas cristalinas/metamórficas em que a precipitação pluviométrica média total anual, com 

base na série histórica que compreende o período entre 1961 e 1990 (normais pluviométricas), é superior 

(>) a 1.800 milímetros. Os aquíferos do Domínio Poroso são: Sistema Aquífero Parecis (SAP), aquíferos 

da bacia hidrográfica de Pimenta Bueno, Aquífero Solimões, aluviões e coberturas sedimentares 

indiferenciadas. Consideradas como do Domínio Poroso/Fissural estão as rochas sedimentares 

proterozóicas a oeste do graben de Pimenta Bueno.  
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A explotação dos aquíferos é feita através de poços tubulares como o esquematizado na 

FIGURA 5.2 que representa um aquífero poroso, enquanto a FIGURA 5.3 representa um aquífero 

fissurado. Conforme o esperado no projeto do poço e o encontrado durante a perfuração à obra são 

acrescentados complementos como filtros, pré-filtro e revestimento em locais determinados para evitar 

entradas de água indesejadas por estarem com qualidade inadequada. 

FIGURA 5.2 - CORTE ESQUEMÁTICO DE UM POÇO TUBULAR GENÉRICO PARA EXPLOTAR ÁGUA DE UM AQUÍFERO 

POROSO 

Fonte: ROSA FILHO et al. (2011). 

FIGURA 5.3 - CORTE ESQUEMÁTICO DE UM POÇO TUBULAR GENÉRICO PARA EXPLOTAR ÁGUA DE UM AQUÍFERO 

FISSURAL 

Fonte: ROSA FILHO et al. (2011). 
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Um dispositivo alternativo bastante empregado em Rondônia para captação da água subterrânea, 

é o poço cacimba, cisterna ou amazonas, conforme ilustração na FIGURA 5.4. 

FIGURA 5.4 - ESQUEMA GENÉRICO DE UM POÇO RASO ESCAVADO, TIPO CACIMBA, CISTERNA OU AMAZONAS 

Fonte: ROSA FILHO et al. (2011).

Os grandes domínios hidrogeológicos não coincidem com a compartimentação hidrográfica, a 

despeito da geologia ser um dos condicionadores da morfologia superficial dos terrenos, está 

diretamente ligada à drenagem superficial. Assim sendo, serão aqui sumarizadas as características 

hidrogeológicas dos principais aquíferos, com maior ou menor detalhe, dependendo da disponibilidade 

de dados existente até o momento da elaboração do PERH/RO. Na sequência, a situação de cada bacia 

hidrográfica será abordada com base no quinhão de cada aquífero que cabe a ela. 

Em Rondônia, situação que se repete em muitos Estados em regiões de clima quente e úmido e 

relevo suave, há que ser considerado que praticamente todo o substrato litológico é coberto por um 

manto de intemperismo com características de aquífero granular. Ele não se enquadra no conceito de 

domínios hidrogeológicos, como foi apresentado, porém é de considerável importância. Este aquífero 

livre, poroso e exposto à atmosfera é o manancial de água subterrânea mais acessível à população, por 

meio de poços rasos ou cacimbas, também conhecidos como poços tipo amazonas. Por suas 

características, em contrapartida, é o aquífero mais vulnerável a contaminações vindas da superfície. Na 

maioria das situações é ele que condiciona a água que recarrega os aquíferos livres mais profundos, 

sejam eles do domínio granular como fraturado. 

5.1.2 Bacia dos Parecis 

A Bacia dos Parecis é uma bacia hidrográfica intracratônica inserida em depressões tectônicas 

do embasamento cristalino do Escudo Sul Americano, com formato alongado na direção W-E com eixo 

maior de 1.250 km e ocupa uma área de 500.000 km2, nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, destes, 

12.000 km2 no Estado de Rondônia (FIGURA 5.5).  Seu preenchimento por rochas siliclásticas se deu 
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nos períodos Paleozoico e Mesozoico, em ambiente flúvio-lacustre para as formações Utiariti e Fazenda 

Casa Branca e em ambiente eólico para a formação Rio Ávila (QUADROS et al., 2007).  

FIGURA 5.5 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA DOS PARECIS NO BRASIL 

Dentre as unidades aquíferas sedimentares do Domínio Poroso no Estado de Rondônia, 

se destaca na bacia hidrográfica dos Parecis, o Grupo Parecis, considerado como sistema aquífero, por 

ser constituído por vários níveis aquíferos intercalados por estratos pouco permeáveis. O SAP é 

limitado ao norte pelas rochas da suíte intrusiva Rio Pardo, a oeste pelos grábens Pimenta Bueno e 

Colorado, bem como pelo Complexo Colorado, se estendendo a leste para o Estado de Mato Grosso 

(FIGURA 5.6). Envolve os municípios de Vilhena, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, 

Alto Alegre dos Parecis e Colorado do Oeste, sendo o compartimento hidrogeológico mais conhecido 

de Rondônia.  

A bacia hidrográfica dos Parecis abrange também as rochas sedimentadas nas 

depressões tectônicas, ou grabens, de Pimenta Bueno e Colorado. Lembrando que se tratava de uma 

depressão ao tempo de sedimentação e hoje está em parte topograficamente elevada. Na Chapada 

dos Parecis, na região de Vilhena, estão as cabeceiras das bacias hidrográficas dos rios Roosevelt e 

Machado, sendo que também naquela chapada, porém no Estado de Mato Grosso, nasce o rio 

Guaporé.  

Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016).
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FIGURA 5.6 - MAPA GEOLÓGICO DA BACIA DOS PARECIS NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Fonte: Adaptado de CPRM (2012). 

Para a compreensão da situação espaço-temporal das unidades litológicas e, consequentemente 

das unidades aquíferas da bacia hidrográfica dos Parecis, sua distribuição é ilustrada no QUADRO 5.2. 

Este quadro complementa as informações do QUADRO 5.1. 
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QUADRO 5.2 - ESTRATIGRAFIA DA BACIA DOS PARECIS 

Fonte: QUADROS et al. (2007). 

Também ilustrativo é o perfil estratigráfico do furo de sonda PB-01-RO (FIGURA 5.7), 

apresentado por Bahia (2007), localizado sobre porção aflorante da Formação Casa Branca, 

consequentemente onde não ocorre o Grupo Parecis, porém se percebe a variedade litológica sotoposta 

ao referido Grupo. 

A posição topográfica das rochas da bacia hidrográfica do Parecis pode ser observada na 

(FIGURA 5.8), composta por Dantas; Adamy (2010), que mostra um perfil NW-SE cortando o Estado 

de Rondônia de Porto Velho a Vilhena. 

Idade geológica Litologia Ambiente 
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Cobertura sedimentar indiferenciada Intemperismo 

M
e
so
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ico

 

G
ru
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o

 P
arecis 

Formação 

Utiariti 
Conglomerados, arenitos e pelitos Fluvio-lacustre 

Formação 

Rio Ávila 
Arenitos eólicos bem selecionados Eólico 

Formação 

Corumbiara 
Arenitos feldspáticos, conglomerados polimíticos Leques aluviais 

Formação Anarí Basaltos, diabásios e microgabros Vulcanismo 

P
a

le
o
zo

ico
 

Formação da Casa Branca Arenitos, conglomerados, siltitos, argilitos e lamitos 
Flúvio-lacustre, planície de 

inundação 

P
a

le
o
zo

ico
 

Formação Pedra Redonda 
Paraconglomerados e arenitos grossos (tilitos e 

diamictitos) 

Depósitos de detritos na base das 

geleiras 

Formação Pimenta Bueno 
Arenitos arcoseanos e ortoquartzíticos de granulometria 

fina folhelho e calcário dolomítico, lamitos, arcóseos 

conglomeráticos suportados pela matriz, tilitos e pelitos 

Depósitos em ambiente glacial 

Marinho raso, deltaico, 

interdunar, barra de canal e 

planície de inundação 

Formação Cacoal ou 

Rolim de Moura 

Conglomerados, argilitos dolomíticos, arenitos, 

conglomeráticos e fedspáticos, siltitos e folhelhos. 
Leque aluvial e lacustre 

Embasamento Pré-Cambriano Rochas magmáticas e metamórficas de alto grau 
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FIGURA 5.7 - PERFIL ESTRATIGRÁFICO DA BACIA DOS PARECIS (FURO PB-01-RO) 

Fonte: Adaptado de BAHIA (2007) 
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FIGURA 5.8 - PERFIL GEOMORFOLÓGICO (NE-SW) DO ESTADO DE RONDÔNIA  

Fonte: Adaptado de DANTAS; ADAMY (2010).

O SAP, por suas características litológicas, estratigráficas e clima reinante, é reconhecidamente 

um aquífero dos mais importantes do Estado de Rondônia estando disponível para atender à demanda 

de áreas urbanas e agrícolas do importante polo regional que é Vilhena. Visto isso, há que se ter muito 

cuidado com sua proteção e manejo. Trata-se de um sistema aquífero composto por sucessões de arenitos 

finos a médios, arenitos conglomeráticos, níveis de arenitos silicificados, níveis pelíticos e níveis 

lateritizados. Sua área de recarga é a Chapada dos Parecis, onde se desenvolve agricultura em larga 

escala com grande emprego de agroquímicos, produtos estes potenciais contaminantes deletérios à 

qualidade da água. 

A zona não saturada do SAP é representada por um manto de intemperismo formando espessa 

camada de latossolos e coberturas inconsolidadas de idade neógena. Os latossolos e os sedimentos 

inconsolidados, estabelecidos em relevo de platôs, controlam a recarga deste sistema aquífero.  

A despeito do número de poços para extração de água no SAP, há precariedade de dados 

hidrogeológicos, sendo poucas as informações disponíveis sobre entradas de água, análises físico-

químicas da água, níveis estáticos e dinâmicos, dentre outros cabíveis para um melhor conhecimento e 

gerenciamento do manancial em questão.  

Ao SAP, Morais (1998) atribui uma área de 20.000 km², uma espessura média de 400 m e uma 

transmissividade média de 2,8.10-3 m/s. Ademais, associadas ao SAP estão as maiores vazões e 

profundidades de poços do Estado de Rondônia, podendo chegar a 264 m³/h e 144 m, respectivamente. 

Aos sedimentos aluviais e às coberturas, associados às rochas deste sistema, é atribuído pequeno 

potencial hidrogeológico (CPRM, 2012).  

A principal fonte primária de dados hidrogeológicos obtidos no SAP é o SIAGAS, de onde 

Cajazeiras et al. (2010) selecionaram aqueles que possuíam informações suficientes para a avaliação do 

aquífero em questão.  

A partir de 129 poços tubulares perfurados no SAP, cadastrados até o ano de 2009 foi obtida 

por Pereira; Cajazeiras (2010) uma média para as características gerais das condições de captação dessas 
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águas, contidas na TABELA 5.1, complementada aqui por poços acrescentados mais recentemente ao 

SIAGAS acessado em dezembro de 2016 e por um cadastro de poços da CPRM.  

O SAP se evidencia como um aquífero de produtividade elevada a média, com poços produzindo 

vazão entre um e 264 m³/h e média de 54,0 m³/h, com predominância de vazões superiores a 41 m³/h 

(45%). A vazão específica média é de 5,06 m³/h/m e a transmissividade calculada em dois poços (nos 

85 e 86) apresentou valores de 1,96 x 10-3 m²/s e 2,8 x 10-3 m²/s, respectivamente, segundo Morais 

(1998).  

Considerando os dados dos 131 poços registrados no SIAGAS, acessado em 11/2016, se obteve 

a vazão média de 50,9 m³/h, máxima de 264 m³/h e mínima de 0,3 m³/h (TABELA 5.1). 

TABELA 5.1 - VALORES MÉDIOS DE CARACTERÍSTICAS OBTIDAS DE POÇOS TUBULARES PERFURADOS E 

EXPLOTADOS NO SAP 

Estatística 
Profundidade 

(m) 

Nível estático 

(m) 

Nível 

dinâmico (m) 

Vazão 

(m³/h) 

Vazão 

Específica 

(m²/h) 

S.T.D. 

(mg/L) 
Fonte 

Média 80,16 13,8 37,00 54,00 5,06 40,1 SIAGAS até 
2009 

CPRM 

(2010) 

Máximo 144 72 82 264 

Mínimo 26 2 5 1 

Nº amostras 101 101 101 101 

Média 88,19 21,69 38,6 50,29 3,76 42,5 * 

SIAGAS até 

2016 

Máximo 158 76 80 264 16,67 188,9 * 

Mínimo 26 3,85 7 0,3 0,0005 2,9 * 

Nº amostras 131 122 98 131 97 19 * 

*valores de sólidos totais dissolvidos (STD) calculados a partir da condutividade iônica. 

Com base na análise e interpretação de ensaios de bombeamento de poços profundos, sobretudo 

na região de Sinop, no Estado de Mato Grosso, Silva (2013), considerando o SAP como um conjunto 

de um subsistema aquífero livre e um subsistema aquífero confinado, obteve a condutividade hidráulica 

de 3,5.10-2 m/s para o subsistema livre e 1,3.10-2 m/s para o sistema confinado. O coeficiente de 

armazenamento para o subsistema livre foi de 3,3.10-1 e de 1,17.10-2 para o subsistema confinado. A 

transmissividade foi calculada em 3,3 m²/s para o aquífero livre e 5,6.10-1 m²/s para o confinado. A vazão 

específica obtida pela autora foi de 3,46 m³/h/m. Migliorini et. al. (2006) estimou para a Província 

Hidrogeológica do Parecis como um todo, uma vazão específica média de 2m³/h/m. 

Silva (2013), com base sobretudo em medições realizada no SAP, na região de Sinop, no Estado 

de Mato Grosso, avaliou preliminarmente para as reservas hídricas do compartimento, considerando o 

limite definido da área de abrangência do sistema, 2,88 x 1012 m³ para a reserva permanente; 2,4 x 1011 

m³/ano para a reserva renovável e a reserva explotável de 2,54 x 1011 m³.  

Aplicando-se para os 12.000 km² do SAP em Rondônia, os mesmos condicionantes 

considerados por Silva (2013) para o total do sistema aquífero, ter-se-ia uma reserva explotável de 

1,52.1010 m³ de água, uma reserva permanente de 1,73 x 1011 e um volume renovável de 1,44 x 1011 m³. 

A qualidade química natural da água do SAP é boa, apresentando condutividade cerca de 15 

µS/cm, o que corresponde a 24,5 mg/L de resíduo seco e um caráter hidroquímico cloretado sódico 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

88 

(MORAIS, 1998). Avaliando os dados de 9 poços de monitoramento do SAP, Cajazeiras et al. (2012) 

registraram um pH médio de 4,84, condutividade elétrica de 36 µS/cm, sólidos totais dissolvidos 

inferiores a 20 mg/L alcançando um valor tido como anômalo de 365 mg/L. Dois metais, o antimônio e 

o chumbo apresentaram concentrações superiores ao valor máximo permitido (VAP) estabelecido pela

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

O caráter cloretado sódico em águas subterrâneas de regiões afastadas do oceano e sem rochas 

evaporíticas pode, eventualmente, ser fruto de água com grande tempo de residência no seio de um 

aquífero após ser submetida a trocas iônicas, normalmente com concentração elevada de sólidos totais 

dissolvidos. No caso de Rondônia, onde geralmente a salinidade é baixa, foi caracterizado em um 

número reduzido de amostras analisadas (TABELA 5.2), que podem representar não a água natural do 

aquífero porém esta enriquecida por contaminações humanas ricas em cloreto de sódio. 

TABELA 5.2 - MÉDIA DE VARIÁVEIS QUÍMICAS DA ÁGUA DO SAP 

Variável Valor Variável Valor 

Ca2+ (mg/L) 0,22 HCO3
- (mg/L) 0,84 

Mg2+ (mg/L) 0,13 Cl- (mg/L) 2,04 

Na+ (mg/L) 1,22 NO3- (mg/L) 0,61 

K+ (mg/L) 0,24 Alcalinidade (mg/L) 0,83 

pH 4,65 Ferro total (mg/L) 0,06 

*Média de quatro amostras
Fonte: PEREIRA; CAJAZEIRAS (2010).

A amplitude de variação de características hidrodinâmicas, construtivas e físico-químicas 

obtidas nos registros do SIAGAS constam da TABELA 5.3. 

Com base nos poços registrados no CPRM/SIAGAS, este acessado em 11/2016, os poços do 

SAP estão distribuídos 87,3% em Vilhena, 6,0% em Chupinguaia e 5,2% em Colorado do Oeste e 1,5% 

em Corumbiara (TABELA 5.4). 

TABELA 5.3 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS NO SISTEMA AQUÍFERO PARECIS 

Variável Média Máximo Mínimo Nº de casos 

Profundidade (m) 88,19 158 26 131 

Nível estático (m) 21,69 76 3,9 122 

Nível dinâmico (m) 36,83 80 7 98 

Vazão específica (m³/h/m) 3,76 16,67 0,005 97 

Vazão de exploração (m³/h) 50,29 264 0,3 131 

Condutividade (µS/cm) 57,33 255 3,9 19 

Temperatura 26,17 27,7 24,5 15 

Fonte: SIAGAS (2016). 

TABELA 5.4 - CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS DE CIDADES ABASTECIDAS PELO SISTEMA AQUÍFERO PARECIS 

Município % de poços No de poços Profundidade (m) Vazão de explotação (m3/h) 

Vilhena 87,3 117 26 a 158 0,3 a 264 

Chupinguaia 6,0 8 40 a 120 8 a 35 

Corumbiara 1,5 2 24 a 30 6 a 70 

Colorado do Oeste 5,2 7 60 a 110 1,4 a 7,2 

Total 100,0 134 24 a 158 0,3 a 264 

Fonte: SIAGAS (2016). 
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Quanto aos usos predominantes da água extraída dos poços do SAP, com uso explicitado no 

SIAGAS, 52,8% se destinam ao abastecimento urbano, 11,1% são para abastecimento múltiplo, 8,3% 

para abastecimento industrial, 5,6% para abastecimento doméstico 2,8 % para outros usos, além de 

19,4% correspondentes a piezômetros da Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas 

(RIMAS) (CPRM, 2012) (TABELA 5.5). Naturalmente estes números não retratam exatamente a 

realidade dos usos do conjunto total dos poços, uma vez que a maioria não tem seu uso explicitado nos 

registros do SIAGAS, porém dá uma ideia das proporções. 

TABELA 5.5 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA CAPTADA EM POÇOS REGISTRADOS NO SIAGAS EM 

ÁREA DA FORMAÇÃO PARECIS 

Uso Número de poços % 

Abastecimento doméstico 2 5,6 

Abastecimento industrial 3 8,3 

Abastecimento urbano 19 52,8 

Abastecimento múltiplo 4 11,1 

Monitoramento (RIMAS) 7 19,4 

Outros usos 1 2,8 

TOTAL 36 100,0 

O SAP, sendo em grande parte um aquífero livre, é vulnerável a poluição, seja ela de fontes 

pontuais ou difusas. Notadamente em áreas urbanas, a ausência ou precariedade de sistemas de esgoto 

induz à infiltração de fluxos contaminados por agentes potencialmente patogênicos.  

Nas áreas rurais de intenso aproveitamento agrícola, a fonte potencial de poluição mais 

importante é a contaminação difusa por agrotóxicos, empregados em larga escala em culturas extensivas. 

Visando o levantamento continuado de dados hidrodinâmicos e outros necessários ao 

conhecimento dos aquíferos de Rondônia, para o gerenciamento da explotação foi elaborado pela CPRM 

e teve seu início de implantação a rede de piezômetros da RIMAS (CPRM, 2012). A rede iniciou com 

nove poços concentrados em área do SAP (TABELA 5.6), após a avaliação das informações obtidas por 

Pereira; Cajazeiras (2010) que serviram de indicativo para a elaboração dos projetos de perfuração dos 

poços de monitoramento do referido programa. 

TABELA 5.6 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS PARA MONITORAMENTO DO SAP DO PROJETO RIMAS 

Município Local Latitude Longitude Proprietário 
Nível est. 

(m) 
Prof. (m) Vazão 

Vilhena Escola E.M.E.Sta. Luzia -12,752 -60,111 CPRM 13,45 90 7,04 

Vilhena Subest. Eletronorte -12,741 -60,133 SAE - Vilhena 60,00 120,00 4,00 

Vilhena Esc. Ed. Inf.Noé B. Pereira -60,154 CPRM 26,43 83,00 7,04 

Vilhena Lot. Barão de Melgaço -12,716 -60,123 CPRM 12,60 82,00 12,65 

Vilhena IFRO -12,694 -60,121 CPRM 10,70 76,00 6,14 

Vilhena Cooperfruta -12,635 --60,092 CPRM 17,40 94,00 6,18 

Vilhena Esc. Tenente Melo -12,446 -60,515 CPRM 16,73 54,00 2,40 

Vilhena Rio Claro -12,373 -59,967 CPRM 12,60 82,00 12,65 

Chupinguaia Esc. Valter José Zanella -12,229 -60,688 CPRM 17,78 76,50 5,57 

Fonte CPRM (2012). 
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5.1.3 Bacia de Pimenta Bueno 

A bacia hidrográfica de Pimenta Bueno é o substrato da parcela mais abrangente da porção 

média inferior da bacia hidrográfica do Rio Machado. 

Situada no extremo oeste da bacia hidrográfica dos Parecis a bacia hidrográfica de Pimenta 

Bueno comporta um pacote de estratos de rochas sedimentares, dominantemente clásticas, vários deles 

se comportando como aquíferos.  

A sequência estratigráfica da litologia presente na bacia hidrográfica de Pimenta Bueno pode 

ser observada na FIGURA 5.7, à exceção da Formação Casa Branca, que não ocorre na área de 

afloramento das rochas da bacia hidrográfica em tela. 

Ocorrem estratos depositados em ambiente subaquático raso, predominantemente estuarino e 

deltaico. Alguns níveis arenosos estão presentes, todavia uma matriz fina síltica ou argilosa prejudica o 

seu caráter aquífero.  

 A relativa variedade litológica da bacia hidrográfica de Pimenta Bueno e as informações 

hidrogeológicas disponíveis impedem que se considere independentemente os vários níveis 

provavelmente aquíferos. Assim sendo, a bacia hidrográfica tem sido considerada como sediando um 

aquífero único. Um avanço no conhecimento e na obtenção de informações, tais como a posição das 

entradas de água, níveis estático e dinâmico e quimismo, levará a que se possa dimensionar diferentes 

aquíferos na bacia hidrográfica. 

TABELA 5.7 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS NA FORMAÇÃO PIMENTA BUENO 

Variável Média Máximo Mínimo Número 

Vazão de produção (m3/h) 4,02 15 0,5 33 

Profundidade (m) 109,55 290 10 33 

Nível dinâmico (m) 41,44 95 5 24 

Nível estático (m) 9,98 28 1,86 23 

Vazão específica (m3/h/m) 0,41 2,78 0,011 21 

Fonte: SIAGAS (2016). 

Dos 33 poços com anotação de vazão e profundidade, 9 continham registros do tipo de uso.  O 

abastecimento industrial e uso para lazer ficaram com 33,3% dos poços cada um, o abastecimento 

urbano com 22,2% e abastecimento doméstico com 11,1% (TABELA 5.8). 

TABELA 5.8 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA CAPTADA EM POÇOS REGISTRADOS NO SIAGAS EM 

ÁREA DA FORMAÇÃO PIMENTA BUENO 

Uso Número de poços % 

Abastecimento doméstico 1 11,1 

Abastecimento industrial 3 33,3 

Abastecimento urbano 2 22,2 

Outros/lazer 3 33,3 

TOTAL 9 100,0 

Os 34 poços considerados para a bacia hidrográfica de Pimenta Bueno se distribuem em sete 

municípios e têm uma vazão total de 133 m3/h. Cacoal, Rolim de Moura e Pimenta Bueno ficam com 
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27% cada um, Alvorada d’Oeste com 3%, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste e Espigão d’Oeste 

possuindo um poço ficam com cerca de 3% cada um.  

Não há registros de parâmetros de qualidade da água para os poços em explotação no âmbito da 

bacia hidrográfica de Pimenta Bueno.  

5.1.4 Cristalino 

Ocupando grande parte da porção territorial centro norte e centro oeste de Rondônia ocorre o 

aquífero fissural, estabelecido em um sistema complexo de rochas cristalinas magmáticas e de alto grau 

de metamorfismo do embasamento (QUADROS, 2010), fazendo parte as rochas do Complexo Jamari.  

Este aquífero se constitui em importante manancial disponível para atender demandas dispersas 

do importante corredor central de desenvolvimento do Estado (FIGURA 5.9). Em sendo um aquífero 

fissural, é anisótropo, de porosidade secundária, com a circulação de água dependente dos sistemas de 

fraturamento impostos sobre as rochas. 

FIGURA 5.9 - DOMÍNIO CRISTALINO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

  Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016). 

Os aquíferos do domínio fissurado, geralmente são cobertos por espesso manto de 

intemperismo, podendo atingir espessuras de mais de 50 m o que garante a recarga de fraturas, agindo 

também na mitigação de contaminações vindas da superfície. Em locais de morfologia superficial mais 

acidentada, ocorrem afloramentos rochosos, onde o aquífero, em princípio está mais vulnerável. 
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Foram considerados 228 poços com registros de profundidade total e vazão no SIAGAS, sendo 

a profundidade total média de 71,56 m entre um máximo de 388 m e um mínimo de 3,5 m. Considerando 

apenas os poços tubulares, a profundidade mínima anotada é de 10 m e a média de 76,32 m. Em 183 

poços tubulares foram anotadas vazões específicas dentro de uma gama de variação, entre 33,75 m3/h/m 

e 0,003 m3/h/m sendo obtida uma média de 1,22 m3/h/m. Com base em 11 poços do SIAGAS, foi anotada 

a transmissividade média de 4,67.10-5m2/s, entre o máximo de 1,91.10-4 m2/s e mínimo de 3,03.10-6 m2/s 

(TABELA 5.9). Morais (1998) obteve a média de 6,92.10-5 m2/s, avaliada em 24 poços. 

É sugerido que, para poços a serem perfurados no domínio cristalino em Rondônia, seja prevista 

a profundidade máxima de 100 m, até onde ocorreriam as entradas de água mais significativas 

(MORAIS, 1998). 

TABELA 5.9 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS NO AQUÍFERO CRISTALINO 

Variáveis Média Máximo Mínimo Número 

Vazão de produção (m3/h) 6,11 113 0,1 228 

Profundidade (m) 71,56 388 3,5 228 

Nível dinâmico (m) 34,3 110 4 187 

Nível estático (m) 12,15 40 0,6 199 

Vazão específica (m3/h/m) 1,22 33,75 0,003 183 

Condutividade (s/cm) 8,66 492,2 11 18 

Temperatura (o c) 29,18 35,3 25,5 18 

Transmissividade (m2/s) 4,67e-05 1,91e-04 3,03e-06 11 

Fonte: SIAGAS (2016). 

Dos 67 poços perfurados no aquífero cristalino, cujo uso preponderante foi registrado no 

SIAGAS, 39% abastece indústrias, 24% é para abastecimento urbano, 19% serve para abastecimento 

múltiplo, 10% é para abastecimento doméstico, 5% é para usos como lazer e 3% para uso doméstico e 

animal (TABELA 5.10). 

TABELA 5.10 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇOS PERFURADOS NO DOMÍNIO DE ROCHAS 

CRISTALINAS 

Uso Número % 

Abastecimento doméstico 7 10,4 

Abastecimento industrial 26 38,8 

Abastecimento urbano 16 23,9 

Outros/lazer 3 4,5 

Abastecimento múltiplo 13 19,4 

Doméstico e animal 2 3,0 

TOTAL 67 100,0 

Fonte: SIAGAS (2016). 

Grande importância do domínio cristalino advém de sua abrangência, podendo seguramente 

abastecer demandas pontuais não muito elevadas, como é o caso de demandas da população rural. Em 

locais onde o manto de alteração é espesso, é de se esperar entradas de água significativas no contato 

das coberturas e do regolito com a rocha compacta. 
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O segmento intermediário e parte do superior da bacia hidrográfica do rio Machado e a maior 

parte da bacia hidrográfica do rio Jamari têm no aquífero cristalino o maior manancial subterrâneo 

disponível. O Domínio Cristalino também se disponibiliza como aquífero em grande área da bacia 

hidrográfica do rio Madeira, na região centro oeste da bacia hidrográfica do rio Mamoré e em algumas 

áreas da bacia hidrográfica do Guaporé.  

Em termos da distribuição dos poços do SIAGAS em operação acessando o domínio Cristalino, 

228 poços abastecem demandas de 34 municípios no Estado de Rondônia. Porto Velho conta com 

22,4%, Ariquemes com 14,5%, Jamari com 8,3%, Monte Negro com 5,3%, Ouro Preto do Oeste com 

4%, Espigão d’Oeste e Ji-Paraná, com 3,5%, e os outros 27 municípios são abastecidos pelos 65% 

restantes dos poços. 

Com respeito à qualidade da água, os únicos dados disponibilizados no SIAGAS são dados de 

condutividade iônica, informação que, isoladamente não permite identificar a origem dos sólidos 

dissolvidos. 

Campos et al. (2000), constataram em trabalho realizado nas áreas urbanas de Buritis e Campo 

Novo, situadas no domínio do aquífero cristalino na região central de Rondônia que, no mapa de 

condutividade elétrica da água subterrânea, os valores maiores do que a média (CE > 52 μS/cm) tendem 

a se concentrar na área mais densamente povoada da cidade de Campo Novo. Por sua vez, os menores 

valores estão situados na região oeste, justamente, onde há uma menor densidade demográfica. Isto 

serviria como indicativo para se afirmar que a água subterrânea está sendo contaminada pela 

concentração na área de fossas domésticas e/ou outras fontes de poluição antropogênica, tais como: 

valas negras, disposição de lixo nas ruas, etc. Os trabalhos foram realizados com amostras coletadas em 

50 poços tipo cacimba em cada cidade. Em Buritis o quadro se apresentou com as mesmas 

características. 

As cidades em estudo não possuem um sistema público de abastecimento de água, sendo 

necessário a população recorrer às cacimbas para obtenção de água subterrânea. Em Campo Novo, as 

cacimbas cadastradas têm profundidades que variam de 2,5 a 13,5 metros, o nível d’água medido em 

setembro de 98 varia de 2,1 a 12,85 m de profundidade. Enquanto que em Buritis, as cacimbas 

cadastradas podem ter de 3 a 17 metros de profundidade, e o nível d’água com profundidades de 1,55 a 

14,55 m (CAMPOS et. al., 2000). 

Note-se que na época do trabalho citado havia dois poços tubulares atendendo a indústrias, 

poços estes que captavam água apenas do espesso manto de alteração. 

Silva et al. (2009) avaliaram o impacto de esgotos na qualidade das águas subterrâneas de Ji-

Paraná, cidade também sobre o domínio cristalino.  A área de estudos foi o bairro de Nova Brasília onde 

foi realizado um estudo objetivando avaliar a qualidade de potabilidade das águas do aquífero no tocante 
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com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 518 de 25/03/2004) e pelo CONAMA 

(Resolução nº 396 de 03 de abril de 2008) evidenciando o nitrato (NO3
-
) como parâmetro acima dos

padrões. Aproximadamente 77,1% das amostras de poços amazonas e 54% dos poços tubulares 

analisadas apresentaram concentrações de nitrato acima de 45 mg/L (valor máximo permitido) 

indicando que estas águas são impróprias ao consumo humano.  

Estes e outros trabalhos evidenciam a impropriedade do aproveitamento das águas do aquífero 

livre, freático por meio de captações, pelo menos em áreas urbanas. 

Aspecto também merecedor de atenção é a constatação de Zan et al. (2013). Estudando três lotes 

distintos de seis marcas de água mineral do vale do Jamari, os autores verificaram que, considerando os 

padrões microbiológicos da RDC n° 275 para água mineral, todas as amostras apresentaram resultados 

insatisfatórios” com respeito a contaminações por bactérias.  

5.1.5 Metassedimentares e Metavulcânicas 

Os aquíferos do domínio fissural sobre rochas metassedimentares e metavulcânicas diferem um 

pouco daqueles do cristalino, em função de maior heterogeneidade litológica herdada do ambiente 

sedimentar ou vulcânico.  

A litologia vai desde quartzitos, paragnaisses, micaxistos e metavulcânicas diversas, com 

diferentes respostas às tensões e pressões sobre elas exercidas. Esta heterogeneidade induz a um 

comportamento reológico muito variável, com reflexos na porosidade secundária responsável pelo 

comportamento como aquífero. Sobre estas unidades litológicas é muitas vezes formada uma espessa 

cobertura de material clástico intemperizado contendo vestígios de possíveis movimentos de massa. 

Este domínio fissural ocorre sobretudo na bacia hidrográfica do Guaporé, ocorrendo em menor 

proporção na porção sudoeste da porção média da bacia hidrográfica do rio Machado (FIGURA 5.10).  

Com base nas informações disponibilizadas no SIAGAS, a profundidade dos poços varia entre 

181 m e 6m, com uma média de 73,61 m. Em 55 poços foi obtida uma vazão de produção média de 5,04 

m3/s, entre um máximo de 36 m3/s e um mínimo de 0,5 m3/s. A vazão específica média foi de 0,55 

m3/s/m, entre extremos de 2,5m3/s/m e 0,032 m3/s/m. A vazão total dos poços deste domínio foi de 272 

m3/h. Cajazeiras (2010) menciona uma vazão média de 8 m3/h para os poços deste compartimento 

(TABELA 5.11).  

Em oito poços onde a condutividade foi registrada, a média foi de 178,91 S.cm-1, entre um 

máximo de 351 S/cm e um mínimo de 10 S/cm. Estes valores são coerentes com a diversidade do 

arcabouço litológico do aquífero. 
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TABELA 5.11 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS NO DOMÍNIO DE ROCHAS 

METAVULCÂNICAS E METASSEDIMENTARES 

Variável Média Máximo Mínimo Número 

Profundidade (m) 73,61 181 6 55 

Nível dinâmico (m) 30,08 75 4 28 

Nível estático (m) 12,2 60 2,5 31 

Vazão específica (m3/h/m) 0,55 2,5 0,032 27 

Vazão de produção (m3/h) 5,04 36 0,5 55 

Condutividade (S/cm) 178,91 351 10 8 

Temperatura (oC) 29,2 32,5 26 4 

Transmissividade (m2/s) 1,11E-4 1,2E-4 1,01E-4 2 

Fonte: SIAGAS (2016). 

FIGURA 5.10 - DOMÍNIO METASSEDIMENTARES E METAVULCÂNICAS NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Do total dos poços onde houve o registro, o uso industrial da água ocupou 38,1%, o atendimento 

doméstico, 14,3%, atividades de lazer e outras demandas, 23,8%, abastecimento urbano, 14,3% e 

abastecimento múltiplo foi responsável por 9,5% das unidades produtoras (TABELA 5.12) 

TABELA 5.12 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇOS PERFURADOS NO DOMÍNIO DE ROCHAS 

METASSEDIMENTARES E METAVULCÂNICAS 

Uso Número de poços % 

Abastecimento doméstico 3 14,3 

Abastecimento industrial 8 38,1 

Abastecimento urbano 3 14,3 

Outros/lazer 5 23,8 

Abastecimento múltiplo 2 9,5 

TOTAL 21 100 

Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016).
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Em 49 poços produtores perfurados no domínio de rochas metassedimentares e metavulcânicas, 

27% estão em Colorado do Oeste, 20% estão em Alta Floresta d’Oeste, 14% em São Miguel do Guaporé, 

8% em Corumbiara, 8% em São Francisco do Guaporé, 6% em Nova Brasilândia d’Oeste e os demais 

em cinco outros municípios. 

5.1.6 Aluviões e Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 

Aluviões e coberturas sedimentares não diferenciadas portam aquíferos porosos distribuídos por 

todas as bacias hidrográficas do Estado de Rondônia, à exceção da bacia hidrográfica contribuinte do 

alto curso do rio Machado e da porção alta e média do rio Jamari e da bacia hidrográfica do rio Roosevelt. 

Nestas áreas citadas, a morfologia dos terrenos não foi favorável à deposição e permanência destes tipos 

de coberturas de material clástico.  

Principalmente na região de Porto Velho, na bacia hidrográfica do rio Madeira e do baixo curso 

do rio Jamari, aquíferos estabelecidos em sedimentos clásticos cenozóicos das formações Solimões e 

Jaciparaná são considerados em conjunto, englobados no Domínio de Coberturas Sedimentares 

Indiferenciadas. O aquífero poroso Solimões está explicitado no mapa dos domínios hidrogeológicos 

(FIGURA 5.1) apenas na porção extrema do noroeste do Estado de Rondônia, todavia naquela área 

predominam fácies essencialmente argilosas da Formação Solimões, que se comporta como um 

aquicludo, todavia próximo a Porto Velho ocorrem fácies arenosas, que suportam poços produtivos, 

como está anotado em diversos poços registrados no SIAGAS. A abrangência do aquífero ou sistema 

aquífero Içá-Solimões no extremo norte de Rondônia é apontada por Souza et al. (2013). 

No aquífero aluvionar a água está presente em razoável quantidade nos depósitos sedimentares 

constituídos por areia, silte, argila e cascalho, que estão localizados em canais fluviais e planícies de 

inundação dos sistemas de drenagem atuais. São aquíferos livres, contínuos, porosos, porém com 

permeabilidade baixa. Na região de Porto Velho têm espessura em torno de 40 metros, porém em geral 

é inferior a este valor. Ocorrem em todo o Estado, estando os principais localizados nos rios Madeira, 

Guaporé, e principais afluentes. A transmissividade varia de 6,6 x 10-6 m/s a 4,27 x 10-3 m/s, com valor 

médio de 6,03 x 10-4 m2/s (MORAIS, op. cit.). A melhor vazão, 15 m3/h, foi encontrada em poço tubular 

no distrito de São Carlos, município de Porto Velho, em Rondônia. As capacidades específicas variam 

de 0,3 m3/h/m a 1,9 m3/h/m. São águas cloretadas sódicas, brandas, com pH médio de 4,0; condutividade 

elétrica baixa com valor médio de 30,45 µS/cm. O valor dos STD é baixo com média de 38,3 mg/L 

(MORAIS, op. cit.).  

Trabalhos realizados em Porto Velho, comprovaram a contaminação generalizada do freático, 

seja pela presença de coliformes fecais ou por concentrações elevadas do íon nitrato (NO3
-), que é a 

forma oxidada de espécies químicas nitrogenadas mais reduzidas, originadas de processos orgânicos.

Na cidade de Porto Velho ocorrem altos índices de contaminação bacteriológica, conforme resultados 
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de amostragem em poços amazonas, com águas impróprias para o consumo humano e lazer 

(RODRIGUES, 2008).  

Enquanto aluviões ocupam espaços restritos nos vales de algumas drenagens (FIGURA 5.11), 

as coberturas sedimentares cenozóicas se distribuem em regiões mais vastas principalmente nas bacias 

hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré, no baixo rio Machado e também na bacia hidrográfica do rio 

Madeira na região de Porto Velho (FIGURA 5.12). 

É importante considerar que parte dos poços tubulares perfurados nos aluviões e coberturas 

sedimentares na realidade têm como aquífero principal as formações sotopostas. 

Os poços do SIAGAS, por suas coordenadas, alocados em área de aluviões forneceram vazão 

de produção média de 9,87 m3/h, entre um máximo de 53 m3/h e mínimo de 0,6 m3/h. A vazão específica 

média para 16 poços é de 4,25, entre um máximo de 20 e mínimo de 4m3/m/h. A vazão de produção 

total destes poços é de 158 m3/h (TABELA 5.13). 

TABELA 5.13 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS NAS ALUVIÕES 

Variável Média Máximo Mínimo Número 

Profundidade (m) 37,94 120 5 16 

Nível estático (m) 3,25 20 4 16 

Vazão específica (m3/h/m) 4,25 20 4 16 

Vazão de produção (m3/h) 9,87 53 0,6 16 

Condutividade (µS/cm) 6,13 45 15 3 

Fonte: SIAGAS (2016). 

FIGURA 5.11 - DOMÍNIO ALUVIÕES NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016).
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FIGURA 5.12 - DOMÍNIO COBERTURAS SEDIMENTARES NO ESTADO DE RONDÔNIA 

No domínio dos aluviões, 50% dos poços em atividade são para atender a demandas 

outras, dentre as quais o lazer, sendo que o abastecimento doméstico e irrigação é servido por 25% 

dos poços, igual quantidade empregada no abastecimento urbano (TABELA 5.14). Quanto a estes 

valores, há que ser considerado o baixo número de poços cadastrados no SIAGAS que atendem ao 

critério do registro de profundidade e vazão. 

TABELA 5.14 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇOS PERFURADOS NO DOMÍNIO DE ALUVIÕES 

Uso No % 

Abastecimento doméstico e irrigação 2 25,0 

Abastecimento urbano 2 25,0 

Outros/lazer 4 50,0 

TOTAL 8 100 

As coberturas sedimentares, por sua vez, suportam poços registrados no SIAGAS, que 

produzem vazão de produção média de 12,47 m3/h, máxima de 150 m3/h e mínima de 0,1 m3/h. A vazão 

específica média, determinada em 221 poços foi de 3,04 m3/h/m, entre um valor máximo de 34,74 m3/h 

e mínimo de 0,003 m3/h (TABELA 5.15). A vazão total de produção do conjunto dos poços deste 

compartimento é de 3.103 m3/h. 

Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016).
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TABELA 5.15 - DADOS DE VARIÁVEIS OBTIDAS EM POÇOS PERFURADOS EM COBERTURAS SEDIMENTARES 

INDIFERENCIADAS 

Variável Média Máximo Mínimo Número 

Profundidade (m) 60,46 140 13,3 248 

Nível estático (m) 10,83 34 0,5 229 

Vazão específica (m3/h/m) 3,04 34,74 0,003 221 

Vazão de produção (m3/h) 12,47 150 0,1 248 

Condutividade (µS/cm) 156,39 282 20,41 7 

Temperatura (oC) 28,1 30 25 6 

Transmissividade 1,20E-04 3,66E-04 8,48E-06 5 

Fonte: SIAGAS (2016). 

Os 85 poços sobre as coberturas sedimentares indiferenciadas que contém explicitamente 

indicação do uso mostram 36,5% para abastecimento urbano, 25,9% para uso doméstico, 16,5% para 

abastecimento industrial, 15,3% para abastecimento múltiplo e 2,4% para outros usos (TABELA 5.16). 

Dos 248 poços perfurados na área das coberturas sedimentares indiferenciadas foram: 84,3% 

em Porto Velho, 8,9% em Ji-Paraná, 3,2% em Cerejeiras, outros 4 municípios ficaram com 3,6% dos 

poços deste domínio poroso. 

TABELA 5.16 - USO CONSUNTIVO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇOS PERFURADOS NO DOMÍNIO DE 

COBERTURAS SEDIMENTARES INDIFERENCIADAS 

Uso No de poços % 

Abastecimento doméstico 22 25,9 

Abastecimento industrial 14 16,5 

Abastecimento urbano 31 36,5 

Outros/lazer 2 2,4 

Abastecimento múltiplo 13 15,3 

RIMAS 2 2,4 

Sem uso 1 1,2 

TOTAL 85 100,0 

Fonte: SIAGAS (2016). 

A qualidade da água do aquífero superficial na área urbana Porto Velho está comprometida 

conforme o constatado em trabalhos específicos lá realizados. Melo Júnior et al. (2008), por exemplo, 

constatou que dos 55 poços cadastrados no bairro Eletronorte, 80% apresentaram na época, 

concentrações de NO3
- superiores a 3 mg/L, o que em condições normais já é indicativo de contaminação 

antrópica, estando 12,72% com concentração superior a 10 mg/L, que é o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/2015 e Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde. Os mesmos autores 

observaram que a condutividade determinada em 96,36% dos poços apresentou valores superiores a 40 

µS.cm-1, considerado por Campos (2003) como o nível de referência regional para águas subterrâneas. 

Este quadro preocupante se repete em muitos outros locais avaliados por outros pesquisadores. 

5.1.7 Outros Domínios 

Sobre o comportamento hidrogeológico do domínio fissural, estabelecido sobre o arcabouço de 

rochas vulcânicas em Rondônia, poucas considerações podem ser feitas, uma vez que existe apenas um 

poço com dados disponíveis no SIAGAS. As rochas vulcânicas, pertencentes ao Grupo Roosevelt, 
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mormente compostas por dacitos, riolitos e rochas piroclásticas, ocorrem em áreas significativas nas 

bacias hidrográficas do rio Machado em sua porção média e no extremo N-NE da parte de Rondônia da 

bacia hidrográfica do rio Roosevelt (FIGURA 5.13). Em outras partes do Brasil este tipo de rochas 

constitui bons aquíferos, todavia o sucesso de poços perfurados neste domínio, como ocorre em outros 

aquíferos com porosidade fissural, depende direta mente de uma locação adequada. 

FIGURA 5.13 - DOMÍNIO VULCÂNICAS NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Um poço com 83 m de profundidade, perfurado em área mapeada como sendo de rochas 

vulcânicas em Ji-Paraná, apresentou uma vazão específica de 0,714 m2/h e 5m3/h de vazão de produção 

ou de produção. O real substrato geológico deste ponto é, todavia, duvidoso. 

A qualidade química natural da água deste compartimento hidrogeológico tende a ser boa, com 

caráter hidrogeoquímico bicarbonatado misto e condutividade na ordem dos 100 S/cm. Como rochas 

vulcânicas em clima quente e úmido tendem a apresentar cobertura intempérica argilosa e relativamente 

espessa, conferem ao aquífero uma boa proteção a contaminações provenientes da superfície. 

No que se refere às características hidrogeológicas do aquífero do domínio poroso-fissural 

(FIGURA 5.14) presente em áreas apreciáveis das bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré em 

suas porções norte, além de áreas menores do Madeira, Machado e também Roosevelt, a carência de 

informações hidrogeológicas disponíveis é quase absoluta. Há o registro de dois poços amazonas ou 

cacimba, que por suas características representam apenas a cobertura não consolidada, sendo um no 

âmbito da bacia hidrográfica do rio Mamoré e outro na bacia hidrográfica do rio Madeira. A 

Fonte: Adaptado de CPRM (2010); SIAGAS (2016).
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condutividade de 31 e 23 S/cm é característica de água com baixo tempo de residência em contato com 

as rochas, do aquífero freático, portanto. 

FIGURA 5.14 - DOMÍNIO POROSO-FISSURAL NO ESTADO DE RONDÔNIA 

5.1.8 Poços Cacimba 

Um modo tradicional de captação de água subterrânea é através de poços construídos nos níveis 

de solo e subsolo, compostos por material poroso e mole o suficiente para permitir a escavação, 

geralmente rudimentar. Este tipo de poço, também chamado de poço tipo amazonas, com cerca de um a 

dois metros de diâmetro, permite a retirada de água com bombas simples ou mesmo de modo 

descontínuo, com recipientes diversos. Captam água do aquífero freático, ou livre, geralmente 

contaminado por infiltração de fossas e outros focos de contaminação, nas proximidades. O próprio poço 

é um grande facilitador do acesso de contaminantes para o seio do aquífero freático, por normalmente 

não ser locado e construído observando critérios técnicos recomendados.  

Cacimbas ou poços amazonas são tradicionalmente utilizados na região pelo seu custo e 

facilidade de construção, alguns deles registrados no SIAGAS. A FIGURA 5.15 indica a distribuição 

apenas de cacimbas registradas com um mínimo de informações como profundidade e vazão. Na 

realidade, o número de poços amazonas é muito maior do que os 37 aqui considerados. Nas cidades de 

Buritis e Campos Novos, no domínio do aquífero cristalino, por exemplo, em apenas um bairro de cada 

cidade foram selecionadas 50 cacimbas em cada um para avaliação da qualidade da água. Em Porto 

Velho, o uso de cacimbas é extremamente significativo. Na FIGURA 5.15 é notável a ausência de 

Fonte: Adaptado de CPRM (2010).
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cacimbas no âmbito do Parecis, a alta incidência de unidades com profundidades entre zero e oito metros 

e entre 8 e 15 m de profundidade. Entre 15 e 21 m estão anotadas apenas três unidades. 

FIGURA 5.15 - DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS TIPO CACIMBA EM RONDÔNIA 

O tipo de formações superficiais do Estado de Rondônia permite a construção e emprego 

de cacimbas. Praticamente sobre todos os substratos, em quase todos os domínios hidrogeológicos, o 

manto de alteração é espesso o suficiente para permitir escavações manuais o que explica seu 

emprego extensivo. Como já foi salientado o ônus deste tipo de acesso ao aquífero freático está 

diretamente ligado à qualidade da água que ele produz. 

De qualquer maneira, a captação de água por cacimbas não pode ser ignorada no planejamento 

do atendimento a demandas para o abastecimento, notadamente em núcleos populacionais menores e 

para o uso de pequenas propriedades rurais. Nestes casos há que se fazer valer as normas técnicas para 

a construção correta dos poços e, principalmente tomar cuidados sanitários com a disposição de esgotos 

domésticos e efluentes de atividades agropecuárias.  

Existem outros tipos de captações de água do freático que poderiam ser empregados em 

Rondônia, como é o caso de poços radiais, mais eficientes do que os poços amazonas, que podem atender 

às necessidades de algumas demandas, porém também dependeriam da qualidade da água que circula 

pelo aquífero.  

Nas áreas urbanas os terrenos têm dimensões restritas, o que é um elemento que dificulta a 

localização de poços cacimba suficientemente afastados de fossas e outras fontes de contaminação. Uma 

Fonte: Adaptado de CAJAZEIRAS et al. (2010).
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solução seria a construção de um sistema de captações tecnicamente projetadas, sob responsabilidade 

ou controle do poder público, que distribuiria água com o devido controle de sua qualidade. 

5.2 REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS HIDROGEOLÓGICOS 

5.2.1 Distribuição dos Compartimentos Aquíferos 

Considerando o conjunto das informações levantadas neste diagnóstico, principalmente os 

dados fornecidos pelo SIAGAS/CPRM se observa que Rondônia possui poços tubulares profundos 

distribuídos heterogeneamente em seu território, concentrados onde a demanda é maior, comportamento 

que seria de se esperar. A produtividade dos poços é bastante variável, devido às características 

hidrogeológicas dos aquíferos, da locação, da técnica de construção e da operação. 

Observa-se que cerca de 65% da área do Estado está distribuída sobre os domínios aquíferos 

Cristalino e Cobertura Sedimentar (FIGURA 5.16) e que estes compartimentos são, em conjunto, 

aqueles que envolvem um número maior de UHGs (FIGURA 5.17), o que é, em parte, reflexo da maior 

parcela de área envolvida. 

Os municípios, por sua vez, se concentram mais no domínio Cristalino, que comporta 40% da 

área estadual, e no domínio das metassedimentares e metavulcânicas, que envolve 31% da área 

(TABELA 5.17 e FIGURA 5.18).  

É importante observar que a área do domínio aquífero poroso correspondente ao Parecis, aquele 

que comporta os poços mais produtivos, ocupa apenas 8% da área estadual, porém atende à demanda do 

importante polo de desenvolvimento que é Vilhena. 

Aspecto notável é a distribuição das UHGs por domínios hidrogeológicos (FIGURA 5.17). 

Observe-se que os domínios Cristalino, Cobertura sedimentar, Aluvião e Metassedimentos englobam 

18 16 14 12 e 11 UHGs, respectivamente, enquanto o Parecis envolve apenas 5 UHGs. Isto pelo fato 

deste compartimento aquífero estar concentrado nas cabeceiras das bacias hidrográficas e não 

distribuído em porções mais distribuídas pelo território rondoniense. A causa deste padrão de 

distribuição é a geologia, que controla as características físicas e químicas das rochas, consequentemente 

seu comportamento frente ao intemperismo, o que condiciona a geomorfologia e a distribuição das 

drenagens. 

TABELA 5.17 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS, DAS UHG E DOS MUNICÍPIOS POR DOMÍNIO AQUÍFERO 

Domínios Área (km2) Área (%) No de municípios 
No de UHG por 

domínio aquífero 

Parecis 18491,43 7,9 10 5 

Pimenta Bueno 12050,5 5,1 23 6 

Cristalino 94172,87 40,0 49 18 

Cobertura sedimentar 59615,46 25,3 19 16 

Aluvião 11867,97 5,0 18 14 

Metassedimentares 13526,37 5,7 31 12 

Vulcânicas 5271,81 2,2 13 5 

Solimões 2315,28 1,0 1 1 

Poroso-fissural 18179,61 7,7 20 11 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

104 

FIGURA 5.16 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DOS DOMÍNIOS AQUÍFEROS EM RONDÔNIA 

FIGURA 5.17 - DISTRIBUIÇÃO DAS UHG POR DOMÍNIO AQUÍFERO EM RONDÔNIA 
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FIGURA 5.18 - DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR DOMÍNIO AQUÍFERO EM RONDÔNIA 

5.2.2 Características dos Poços 

No que se refere à profundidade dos poços (FIGURA 5.19), a média é maior no aquífero Pimenta 

Bueno, porém o mais profundo foi perfurado no Cristalino e a menor variação de profundidades foi 

observada no Sistema aquífero Parecis. A relativa regularidade observada no Parecis é em grande parte 

devida a sua distribuição mais regular de níveis portadores de água. A discrepância maior de 

profundidades ocorre nos poços do Cristalino, mesmo porque em sua área de abrangência alguns poços 

não chegam a se introduzir na rocha fraturada, se restringindo ao manto de intemperismo, sem levar em 

consideração a heterogeneidades na própria formação rochosa.  

A profundidade média mais elevada ocorreu no domínio Pimenta Bueno, com 109,6 m, vindo 

em seguida o Parecis, com 87 m, o domínio das Metassedimentares e Metavulcânicas, o domínio 

Cristalino e a área das Coberturas sedimentares e os poços perfurados no domínio poroso dos Aluviões. 

Com respeito à profundidade máxima, o maior valor ocorreu no Cristalino com 388 m. No Pimenta 

Bueno o máximo foi de 290 m, no domínio das metassedimentares e metavulcânicas, 181 m, 158 m no 

Parecis, 140 m nas Coberturas sedimentares e 80 m na área dos aluviões. As cacimbas apresentam, como 

o esperado, as profundidades mais rasas.
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FIGURA 5.19 - PROFUNDIDADE DOS POÇOS NOS AQUÍFEROS DE RONDÔNIA 

Variável interessante para a compreensão do comportamento de aquíferos livres é a 

profundidade do nível estático dos poços. Este aspecto está apresentado na FIGURA 5.20, onde o nível 

máximo, de 76 m, é observado no domínio poroso Parecis, vindo na sequência o domínio das 

Metassedimentares e metavulcânicas com 60 m, o domínio Cristalino, o domínio das Coberturas 

sedimentares indiferenciadas, o Pimenta Bueno e o Aluvião. As profundidades médias do nível estático 

obedecem a mesma ordem, exceto no Aluvião, onde o nível estático tem profundidade média levemente 

superior à do domínio do Pimenta Bueno. O nível estático foi determinado como estando mais próximo 

à superfície no domínio das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, com 0,5 m, enquanto o mínimo 

mais profundo foi observado no domínio do Parecis. 

FIGURA 5.20 - NÍVEL ESTÁTICO NOS POÇOS DOS AQUÍFEROS DE RONDÔNIA 
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As vazões de exploração refletem o principal aspecto quanto à disponibilidade de água 

subterrânea. Novamente o Sistema Aquífero Parecis se destaca, tanto pela maior vazão média, 50,23 

m3/h como pelo poço potencialmente mais produtivo, 264 m3/h. Em segundo lugar está o domínio poroso 

da Cobertura Sedimentar Indiferenciada, tanto pela vazão média de 60,5 m3/h como pela vazão máxima 

de 290 m3/h. Os poços do domínio Cristalino apresentaram vazão máxima de 113 m3/h e média de 6,47 

m3/h, na área das Metassedimentares e metavulcânicas os poços apresentaram a vazão máxima de 36 

m3/h e média de 5,21 m3/h e mínima de 0,7 m3/h. Afora as cacimbas, o Pimenta Bueno foi o aquífero 

que apresentou as menores vazões máxima e média (FIGURA 5.21). 

FIGURA 5.21 - VAZÃO DE EXPLOTAÇÃO DOS POÇOS DOS AQUÍFEROS DE RONDÔNIA 

A vazão específica média mais expressiva foi anotada no aquífero Parecis, seguido pelo 

Aluvião. Por outro lado, apenas o Parecis, o Cristalino e a Cobertura Sedimentar apresentaram poços 

com valores máximos superiores a 10 µS/h/m. Os valores mais baixos foram anotados nos poços do 

Cristalino e da cobertura sedimentar, sendo que o valor extremo dos dois grupos aquíferos é da mesma 

ordem de grandeza (FIGURA 5.22). A menor diferença entre a máxima e a mínima vazão específica 

está registrada para o Aluvião, em função deste aquífero geralmente estar mais próximo do nível de base 

local. A Cobertura Sedimentar e o Cristalino, ambos apresentaram diferenças significativas entre o 

máximo e o mínimo valor. Os valores apresentados para a vazão específica devem ser considerados com 

precaução, devido ao pequeno número de determinações desta variável, registradas no SIAGAS. 
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FIGURA 5.22 - VAZÃO ESPECÍFICA DOS POÇOS DOS AQUÍFEROS DE RONDÔNIA 

5.2.3 Disponibilidade Hídrica Subterrânea 

Uma avaliação minimamente precisa dos volumes disponíveis para explotação de água 

subterrânea em qualquer aquífero ou sistema aquífero, depende intrinsecamente dos dados disponíveis 

sobre a extensão real do reservatório, da espessura saturada, da porosidade do arcabouço rochoso e da 

transmissividade hidráulica. O único compartimento aquífero que foi suficientemente estudado e teve 

estas características minimamente levantadas foi o Parecis. Isto devido a sua importância regional e 

relativa homogeneidade. Mesmo assim as estimativas podem variar muito. Tomando-se por base dados 

levantados no Parecis, sobretudo em Mato Grosso (SILVA, 2013) e extrapolando para os 12.000 km2 

Rondônia, ter-se-ia uma reserva explotável de 1,52.1010 m3 de água, uma reserva permanente de 1,73 x 

1011 e um volume renovável de 1,44 x 1011m3. 

Estimativas como estas não podem ser feitas de um modo abrangente para os outros aquíferos, 

ou domínios em Rondônia. Os outros domínios não têm o mínimo da homogeneidade encontrada no 

Parecis para que se possa extrapolar os escassos dados disponíveis para toda a extensão dos 

reservatórios. 

 Considerando como indicadores os dados registrados para os poços que possuíam minimamente 

anotação da profundidade total e da vazão de produção, avaliou-se a distribuição da produção atual de 

água subterrânea nos principais reservatórios de Rondônia (TABELA 5.18 e FIGURA 5.23). O aquífero 

Parecis, que disponibilizou 57%, se mostrou como o reservatório que mais teve condições de contribuir 

para atender à demanda. A cobertura sedimentar cenozoica disponibilizou 27%, o domínio cristalino 

12%, o aquífero Pimenta Bueno e os depósitos aluvionares, ambos ofereceram pouco mais de 1% cada 

um do total disponibilizado pelo conjunto dos poços. 
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TABELA 5.18 - DISTRIBUIÇÃO DOS POÇOS E DAS VAZÕES NOS DOMÍNIOS AQUÍFEROS 

Aquíferos 
Vazão de exploração total 

(m3.h-1) 
% 

Vazão/poço 

(m3.h-1) 
No de poços 

Parecis 6593 56,6 50,3 131 

Pimenta Bueno 133 1,1 4,0 33 

Cristalino 1393 12,0 6,6 212 

Metassedimentares 272 2,3 5,6 49 

Vulcânicas 5 0,0 5,0 1 

Cobertura sedimentar 3093 26,6 12,5 248 

Aluvião 158 1,4 9,9 16 

TOTAL 11647 100 

FIGURA 5.23 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM RONDÔNIA 

O SAP apresentou a maior produtividade individual por poço, seguido da Cobertura Sedimentar, 

Aluvião, Cristalino, Metassedimentares e Metavulcânicas e, por fim, o domínio Pimenta Bueno 

(FIGURA 5.23). Cabe ressaltar que estes valores são uma simples referência, pois há ainda uma grande 

carência de dados sistematicamente obtidos sobre os aquíferos do Estado. Todavia, o SIAGAS é um 

poderoso instrumento para organizar a informação disponível. O projeto RIMAS é outra iniciativa muito 

importante e que teria condições de, se implantado em todas as regiões do Estado, subsidiar o 

aproveitamento sustentável dos mananciais subterrâneos. 

A presença do SAP confere aos compartimentos hidrográficos do alto curso dos rios Machado 

e Roosevelt os maiores potenciais para atender demandas por unidade produtora. No caso do domínio 

fraturado, especialmente o cristalino, a produtividade por poço depende muito de uma locação de poços 

feita seguindo as técnicas adequadas, após uma boa análise dos sistemas de fraturas da área. 

Outro aspecto exarado da análise dos dados disponíveis é a situação do aproveitamento do 

aquífero freático, extensamente distribuído e disponibilizando água para micro demandas para 
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praticamente todo o Estado. O grande problema para este tipo de aproveitamento é a qualidade da água 

inadequada para consumo humano na grande maioria das captações atuais, reflexo de condições 

precárias de saneamento e de captações fora das normas técnicas. Esta situação poderá ser revertida em 

médio prazo, desde que medidas corretas sejam tomadas. 

5.2.4 Qualidade da Água Subterrânea 

Independentemente do tipo de aquífero, o conhecimento de suas características hidroquímicas 

fornece subsídios muito úteis para seu manejo sustentável. Note-se que a qualidade de água envolve 

muito mais variáveis do que aquelas sanitárias, previstas na normatização pelo Ministério da Saúde e 

Ministério do Meio Ambiente. A determinação apenas dos constituintes majoritários dissolvidos nas 

águas já possibilitaria, além do controle de qualidade das próprias análises, o conhecimento de sua 

classificação hidroquímica e consequente identificação dos aquíferos ou níveis aquíferos produtores. As 

variáveis fundamentais para uma análise físico-química minimamente completa, desejável para uma 

água são: condutividade, pH, temperatura, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, sílica dissolvida, Alcalinidade, Cl-, SO4
2-

e NO3
-. Além destas, a determinação bacteriológica é indispensável. 

FIGURA 5.24 - CONDUTIVIDADE ELÉTRICA NOS POÇOS DE RONDÔNIA 

A avaliação da qualidade da água pelos dados registrados no SIAGAS foi possível de forma 

precária apenas pela condutividade e em muito poucos poços. Uma visão geral da distribuição das 

informações sobre a condutividade está apresentada na FIGURA 5.24. 

Alguns trabalhos relatam que as águas subterrâneas analisadas em Rondônia são cloretadas 

sódicas, ou bicarbonatadas sódicas. Muito provavelmente estudos mais abrangentes, mesmo em poços 

já existentes, verificarão que os tipos hidroquímicos são bem mais variados. O caráter cloretado sódico 
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em água do freático em zonas urbanas de regiões afastadas do oceano é mais um forte indicador de 

contaminação por efluentes urbanos ou mesmo pecuários. 

A literatura disponibiliza resultados de vários estudos sobre algumas variáveis de qualidade de 

água em algumas áreas urbanas de Rondônia. A ênfase dada é sobre variáveis bacteriológicas relativas 

à potabilidade das águas, a alguns poucos parâmetros químicos ou apenas da condutividade e pH. E 

estas variáveis na grande maioria dos poucos estudos se ateve na análise do freático em poços rasos ou 

cacimbas. O que se explica por se tratarem, em muitos casos, de trabalhos acadêmicos desenvolvidos 

com poucos recursos e em período curto de tempo. A despeito das limitações, estes estudos comprovam 

cabalmente a precariedade das condições sanitárias da água consumida por grande parte da população 

servida principalmente por cacimbas. 

Campos (2004), no contexto de um trabalho conjunto da CPRM e da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), desenvolveu estudo de avaliação hidrogeológica da área urbana de Mirante da Serra. 

Em 1999 foi efetuado um cadastramento de 50 cacimbas utilizadas pela população, com coleta de 

amostras e análise de variáveis físico-químicas e bacteriológicas. Foram cadastradas cinquenta cacimbas 

de 2 a 20 m de profundidade, sendo a profundidade média de 9,6 m. Foram feitas determinações de 

fluxo sub-superficial. A condutividade elétrica variou de 99 a 761 µS/cm, com uma média de 257,2 

µS/cm, enquanto o pH variou de 6,08 a 7,9, com uma média de 6,88. Os parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos analisados indicaram que a água que está sendo consumida pela população, captada nas 

cacimbas, está contaminada pelas fossas domésticas ou outras fontes poluentes locais.  

Melo Jr.; Costi (2004) efetuaram a avaliação da contaminação da água subterrânea por 

hidrocarbonetos na Vila Tupi, município de Porto Velho, em face da presença de um posto de 

combustível na área. Foram instalados seis piezômetros que permitiram medições do nível estático, de 

2,8 m a 6,2 m, e da condutividade hidráulica na zona insaturada, de 0,1434 m/dia e 0,127 m/dia. Foram 

determinadas as tendências de linhas de fluxo, que indicaram o mesmo de SE para NW, passante pela 

área do posto de combustível e se dirigindo à Vila Tupi. Nas amostras de água coletadas foram 

identificados valores entre 53 mg/L e 193 mg/L de óleos e graxas e de 14 mg/L a 95 mg/L de 

hidrocarbonetos.  

Rodrigues et al. (2008) avaliaram a qualidade da água subterrânea na área urbana de Porto Velho 

com base em valores de quantidade de coliformes fecais, totais e parâmetros físico-químicos. Após a 

análise estatística dos resultados obtidos frente aos pontos de água amostrados, os autores concluíram 

que “a população da cidade de Porto Velho está sujeita ao consumo de água contaminada nos poços, 

os riscos e a contaminação distribuem-se em todas as Zonas da cidade”. Foi constatado que os rios e

igarapés, principalmente em épocas de enchentes, são importantes veiculadores de contaminantes ao 

aquífero.  
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Silva (2008) em sua tese de doutorado, realizou análises biológicas e físico-químicas das águas 

captadas em poços rasos no bairro de Nova Brasília em Ji-Paraná, quando ficou caracterizada a presença 

de coliformes totais e fecais, além de alta concentração de nitrato no aquífero. O autor realizou 

levantamentos geoelétricos para determinar a dispersão das plumas de contaminação originadas em 

fossas sépticas identificadas por anomalias condutivas. O estudo indicou que a utilização da água de 

aquíferos urbanos rasos, desprovidos de sistema de saneamento público, deve ser feita com cautela. 

Silva et al. (2009) apresentaram uma avaliação da qualidade da água do aquífero livre no bairro 

Nova Brasília em Ji-Paraná, em vinte e um poços amazonas e sete poços tubulares. Foram analisados os 

constituintes iônicos Na+, K+, Mg2+, NH4
+, Ca2+, Cl-, NO2

- , NO3
- , PO4

3- e SO4
2-, dos quais o nitrato foi

tomado como melhor indicador de contaminação. Os valores obtidos foram confrontados com as normas 

preconizadas pela Portaria no 518 do Ministério da Saúde e pela Resolução nº 396 do CONAMA. 

Aproximadamente 70% dos poços tipo amazonas e 54% dos poços tubulares apresentaram 

concentrações de nitrato acima de 45 mg/L, valor máximo permitido, indicando se tratar de águas 

impróprias para o consumo humano.  

Lauthartte et al. (2012) estudaram a contaminação da água subterrânea do distrito de Jaci-Paraná 

por meio dos resultados da análise em 52 amostras, das seguintes variáveis:  condutividade elétrica, pH, 

temperatura, fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato, sulfato, lítio, sódio, amônio, potássio, 

cálcio e magnésio. O pH, condutividade e temperatura foram medidos em campo. Foi anotada a presença 

de coliformes na totalidade das 52 amostras consideradas. Das variáveis químicas analisadas o nitrato 

apresentou concentrações entre 0,864 mg/L a 142,56 mg/L, sendo que o valor máximo permissível 

estabelecido pelas normas brasileiras é 10 mg/L. Os autores concluíram que “as �guas consumidas pela 

população do distrito de Jaci-Paran� não se enquadram nos padr�es de potabilidade da �gua 

recomendados pelo Minist�rio da Saúde, podendo refletir na saúde pública na região”.

Costa (2012) estudou a qualidade da água captada pela população em poços amazonas, nas 

proximidades de um cemitério em distrito de Jaci-Paraná, situado a 80 km de Porto Velho. Além das 

variáveis microbiológicas em 30 pontos amostrais, foram analisados temperatura, condutividade 

elétrica, pH, cátions e ânions majoritários. Em todos os pontos amostrais a água não apresentou 

qualidade biológica adequada, sendo que em seis pontos o nitrato extrapolou os limites de 

permissividade. O estudo concluiu que na área estudada em Jaci-Paraná há diversas fontes de 

contaminação, além do cemitério, devido à falta de saneamento no distrito. 

Cavalcante et al. (2014) avaliaram na área urbana de fronteira em Porto Velho, sujeita a ciclos 

de enchente/inundação, a qualidade da água do lençol freático, por meio da concentração de nitrato. No 

estudo ficou evidenciada a influência multi-pontual negativa do sistema de saneamento in-situ, tipo

fossa séptica e fossas negras, a precariedade dos poços, exposição dos resíduos sólidos, despejo de 

esgotos de toda natureza, determinantes para o agravamento da contaminação do freático.  
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Vanuchi et al. (2014) realizaram medições em pontos de água subterrânea da área do Garimpo 

Bom Futuro, em Ariquemes, os parâmetros condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza, oxigênio 

consumido, oxigênio dissolvido, cloretos, amônia, ferro, alcalinidade, ortofosfato, manganês, alumínio, 

potássio, cobre, zinco, cromo, Demanda Química de Oxigênio, coliformes totais e fecais e também 

salmonelas. Foi concluído que as águas são impróprias para o consumo humano, o que é agravado pelo 

fato da inexistência na região de rede pública de abastecimento aduzindo água potável. 

Rodrigues et al. (2014) avaliaram a qualidade da água de poços tipo amazonas na área urbana 

de Porto Velho. Foram coletadas 166 amostras e medidos em campo o pH, condutividade elétrica e 

oxigênio dissolvido. Após análise e tratamento estatístico dos resultados, os autores concluíram que “a 

população da cidade de Porto Velho está sujeita ao consumo de �gua contaminada nos poços, os riscos 

e a contaminação distribuem-se em todas as zonas administrativas da cidade”.

Laureano et al. (2015) mediram variáveis físico-químicas e microbiológicas em águas 

subterrâneas da cidade de Presidente Médici para confronto com o preconizado pelo CONAMA e 

Ministério da Saúde. Foram feitas coletas em agosto de 2014 e abril de 2015, cobrindo assim um período 

chuvoso e um de estiagem. Foram contemplados 18 poços nos quais foram efetuadas medidas diretas in 

situ de temperatura pH e OD. Em laboratório foram determinadas a turbidez bem como de coliformes

totais e fecais. Foram detectadas não conformidades quanto ao pH, turbidez e coliformes, sendo 

ressaltada “a importância de expansão da rede de distribuição de água tratada para a cidade, de forma 

a proteger a população de doenças de veiculação hídrica”.

Macedo et al. (2015), registraram “níveis de contaminação alarmantes” na água consumida em 

residências da vizinhança do campus do Instituto Federal de Rondônia em Porto Velho, situado às 

margens do Igarapé Belmont. 

Vanzela et al. (2015) determinaram sistematicamente a qualidade da água captada em poços 

rasos na cidade de Ariquemes, distribuídos nas sub-bacias hidrográficas sugeridas pela FUNASA, por 

meio das variáveis: condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza, oxigênio consumido, oxigênio 

dissolvido, cloretos, amônia, ferro e alcalinidade. Foram também avaliados coliformes fecais e totais e 

salmonelas. Se os parâmetros físico-químicos se apresentaram atendendo à portaria 518/04 do 

Ministério da Saúde, à exceção do pH um pouco baixo do sugerido, todos os parâmetros microbiológicos 

apresentaram valores indicando contaminação por organismos patogênicos. 

Muler et al. (2015) analisaram as variáveis pH, turbidez, cloreto, coliformes fecais e totais, 

nitrito, nitrato, ferro total e fósforo, para determinar a qualidade das águas subterrâneas no município de 

Ouro Preto do Oeste, determinando a variabilidade espacial destes parâmetros. Os parâmetros 

encontrados mais frequentemente acima dos padrões exigidos para a potabilidade foram o fósforo e 

coliformes totais. Os bairros mais afetados foram Jardim Novo Horizonte, Nova Ouro Preto, Jardim 

Aeroporto e Boa Esperança.  
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Barros et al. (2016) levantaram dados de poços e mapearam fontes potenciais de contaminação 

de águas subterrâneas no município de Vilhena, incluindo postos de combustíveis, cemitério municipal, 

poços de abastecimento contaminados e lixões desativados. Foi elaborado um mapa de superfície 

potenciométrica, que possibilitou a identificação de pontos de vulnerabilidade à contaminação, pela 

convergência de linhas de fluxo, sendo caracterizado como inadequado um ponto de convergência de 

fluxos, onde é feita uma captação de água distribuída para a população. Os autores enfatizam a 

importância da identificação da superfície potenciométrica do aquífero Parecis para, em um Sistema de 

Informações Geográficas, fornecer subsídios para o planejamento e gestão do uso do solo e da água 

subterrânea. 

Pode ser concluído do diagnóstico sobre a situação das águas subterrâneas em Rondônia que 

elas compõem um manancial com condições de atender adequadamente à grande parte das múltiplas 

demandas. Para que esta situação seja possível, no entanto, é imprescindível o desencadeamento efetivo 

de ações de recuperação da qualidade das águas bem como de conhecimento extensivo das 

características hidrogeológicas dos diferentes aquíferos e das suas características locais, para um 

aproveitamento otimizado deste recurso. 

6 DIAGNÓSTICO DAS DEMANDAS E VARIABILIDADES HÍDRICAS 

O objetivo deste capítulo é a definição do quadro atual de demandas hídricas dos usos 

consuntivos e não consuntivos da água nas bacias hidrográficas do Estado de Rondônia, a partir das 

demandas atuais relacionadas aos diferentes usos setoriais, baseadas na análise das atividades produtivas 

e da dinâmica temporal e espacial dos padrões de uso e ocupação da terra. 

6.1 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DA POLARIZAÇÃO 
REGIONAL 

As áreas de polarização podem ser caracterizadas pela atuação de forças motivadoras do 

desenvolvimento territorial, promovendo atratividade de pessoas, de investimentos e de infraestrutura, 

na possibilidade de uma coexistência equilibrada entre as atividades produtivas e qualidade de vida.  

Neste contexto, a metodologia proposta para o apontamento das áreas de polarização de 

Rondônia foi fundamentada em quatro componentes: 

• Concentração populacional: característica que favorece à animação urbana, o capital intelectual

e os recursos para o desenvolvimento econômico e humano.

• Pluralidade econômica: áreas que se destacam pela diversidade de atividades e rendimentos

provenientes da produtividade dos três setores.

• Oportunidade: combinação para oferta de qualidade de vida, somando aspectos de prosperidade

social, oferta de serviços de saneamento, educação e saúde.
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• Conectividade: possibilidades de ligações regionais de diferentes modais, favorecendo não só a

cadeia produtiva, mas o intercâmbio cultural2.

A partir da relação destes componentes foi estimado o potencial de polarização regional para as 

cidades do Estado, sintetizados por bacia hidrográfica e UHG. A metodologia de valoração e 

interpolação dos componentes e os resultados obtidos apresentam-se na sequência. 

6.1.1 Metodologia de Valoração da Polarização Regional 

Os componentes de polarização regional foram estruturados por temáticas que buscam apontar 

o comportamento das cidades dentro de cada abordagem pretendida (concentração populacional,

pluralidade econômica, oportunidade e conectividade). A escolha das temáticas apoiou-se em dados 

quantitativos, que além de serem relevantes ao que se desejava medir, também estivessem disponíveis 

para a totalidade dos municípios. 

O componente de concentração populacional foi medido pelo número de habitantes e a taxa de 

urbanização. Para a pluralidade econômica considerou-se o desempenho do PIB – Produto Interno 

Bruto, por meio do Valor Adicionado de cada setor. A oferta de oportunidade foi medida pelos índices 

de atendimento de água, de coleta de esgoto e resíduos sólidos, além da oferta de ensino superior, da 

presença de hospital geral e da baixa vulnerabilidade social. A conectividade se configurou pela 

presença de rodovias regionais pavimentadas, ferrovias, hidrovias, portos ou terminais hidroviários e 

aeroportos. 

As temáticas foram consideradas de forma binária, ou seja, são atendidas ou não, conforme as 

linhas de corte que foram estabelecidas para as mesmas, conforme apresenta a TABELA 6.1. 

TABELA 6.1 – LINHAS DE CORTE PARA A COMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DE POLARIZAÇÃO REGIONAL 

Componente Temática Linha de corte Fonte do dado 

Concentração 

Populacional 

População total 
A partir de 20 mil habitantes 

(limite para a obrigatoriedade de Plano Diretor) 
RHA, 2014 

Taxa de urbanização 
A partir de 84% 
(média nacional) 

RHA, 2014 

Pluralidade 

Econômica 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
25% maiores do Estado IBGE, 2012 

Valor Adicionado da 

Indústria 
25% maiores do Estado IBGE, 2012 

Valor Adicionado de 
Serviços 

25% maiores do Estado IBGE, 2012 

Oportunidade 

Índice de coleta de resíduos 

sólidos 
Maior que 50% SNIS, 2015 

Índice de coleta de esgotos Maior que 0 SNIS, 2015 

Índice de abastecimento de 

água 
Maior que 50% SNIS, 2015 

Atendimento Hospitalar Existência de hospital geral DATASUS, 2016 

Ensino Superior Existência de universidade ou faculdade MEC, 2016 

Vulnerabilidade Social Índice baixo de vulnerabilidade social (<0,3) IPEA, 2010 

Conectividade 

Conexão Rodoferroviária Presença de ferrovia ou rodovia (federal ou estadual) DNIT, 2013 

Conexão Hidroviária Existência de hidrovia 
Ministério dos 

Transportes, 2013 

2 A conectividade virtual, promovendo a inserção local na escala global, também é um fator importante na polarização. No caso 

de Rondônia, todos os municípios são atendidos por telefonia celular e internet por 3G. Por não representar um fator diferencial 

entre as cidades, não foi considerada na polarização. 
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Componente Temática Linha de corte Fonte do dado 

Terminal Portuário Presença de portos ou terminais hidroviários 
Ministério dos 

Transportes, 2013 

Terminal Aéreo Existência de aeroporto 

Governo do 

Estado de 

Rondônia, 2015 

Para cada temática que atingiu a linha de corte foi atribuído o valor 1,0. A intensidade de cada 

componente – com o mesmo peso – é resultado da média aritmética entre as temáticas que o compõe, 

ou seja, os valores dos componentes variam de 0 a 1,0.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =
∑temáticas

nº temáticas

O grau de polarização foi obtido pela soma dos valores de componentes. Assim, a polarização 

de cada município variou entre 0 a 4 (baixa 0 a 1,0; média baixa 1,1 a 2,0; média alta 2,1 – 3; alta 3,1 a 

4).  

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =  ∑componentes 

Para a sintetização da polarização regional por bacia hidrográfica e UHG os polos foram 

atribuídos as sedes municipais, uma vez que o dinamismo considerado se configura nas áreas urbana, 

mesmo que a produção se origine no campo. 

O valor dos componentes por UHG foi obtido por meio da soma das temáticas municipais, 

dividido pelo número de sedes que integram a UHG, mantendo-se assim a mesma escala de valores de 

polarização estabelecida para os municípios. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑈𝐸𝐺 =
∑temáticas municípios

nº sedes municipais

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑈𝐸𝐺 =  ∑componentes UHG 

A mesma lógica foi aplicada para obter a valoração dos componentes e da polarização por bacia 

hidrográfica. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝐻 =
∑componentes  UHG

nº de UHG

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝐵𝐻 =  ∑componentes BH 

Apresentam-se a seguir a síntese de cada componente por bacia hidrográfica e UHG. 

6.1.2 Componente Concentração Populacional 

A intensidade de relações econômicas e sociais tendem a ser diretamente proporcionais às 

concentrações populacionais, intrínsecas à urbanização. O espaço urbano – que não se restringe aos 

limites administrativos – compreende rede de fluxos, mercados e relações de governança que se 

polarizam em espaços de densificação demográfica. 
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No Estado de Rondônia, de forma geral, ainda apresenta um perfil rural. Mais de 20 municípios 

(40%) possuem mais da metade de suas populações distribuídas no campo e apenas 14 (27%) totalizam 

populações superiores a 20 mil habitantes3 (RHA, 2014).  

Os municípios possuem grandes extensões territoriais e são pouco populosos, resultando em 

baixas densidades populacionais (média de 0,05 hab/ha). Um total de oito municípios (15%) se igualam 

ou superam à média da taxa de urbanização nacional (84%), entre eles estão Vilhena, Porto Velho e Ji-

Paraná, que apresentam, respectivamente, taxas de urbanização de 96%, 92% e 91%. (RHA, 2014).  

Essas, assim como as outras cidades de maior porte de Rondônia (acima de 20 mil habitantes 

urbanos), localizam-se ao longo da BR-364, eixo indutor de ocupação regional. São exceções a esta 

situação as cidades de Buritis e Machadinho d’Oeste que se desenvolveram com acesso de rodovias 

estaduais e Guajará-Mirim, que está sediada às margens do rio Mamoré, com conexão pela BR-425 e 

pela Estrada de Ferro Madeira - Mamoré.  

Quando consideradas as temáticas propostas para a estruturação do Componente de 

Concentração Populacional – população total e taxa de urbanização, as cidades que se destacaram com 

intensidade máxima (1,0) foram Ariquemes, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, 

Rolim de Moura e Vilhena.  

Espacializando-se o resultado por bacia hidrográfica, o maior índice do componente atribui-se 

à do rio Mamoré, coincidente com a sua UHG, que abrange a cidade de Guajará-Mirim. 

A UHG Médio Rio Madeira também atingiu a mesma intensidade de concentração (1,0) pela 

presença de Porto Velho, entretanto, as características rurais das UHGs Margem Esquerda e Baixo Rio 

Madeira dissolvem o componente de concentração populacional na totalidade da bacia do rio Madeira. 

Os resultados obtidos, demonstram a relação do Componente à rede de acessibilidade 

rodoviária. As cidades que se evidenciaram são conectadas por vias regionais importantes e em bom 

estado de conservação. 

Na TABELA 6.2 estão apresentados os resultados do Componente de Concentração 

Populacional por bacia hidrográfica e UHG. 

TABELA 6.2 – COMPONENTE CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL POR BACIA E UHG 

Sub-bacia UHG 
Nº de sedes 

municipais 

Temática 

taxa de 

urbanização 

Temática 

população 

total 

Componente concentração 

populacional 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1 0 1 0,5 

0,4 
Margem Esquerda do Rio Madeira 0 0 0 0 

Médio Rio Madeira 1 1 1 1,0 

Baixo Rio Madeira 0 0 0 0 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 4 2 2 0,5 

0,3 
Médio Rio Machado 16 2 7 0,3 

Rio Jaru 8 0 3 0,2 

Baixo Rio Machado 0 0 0 0 

3 Número de referência para a obrigatoriedade do plano diretor municipal (Lei 10.257 / 2001). 
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Sub-bacia UHG 
Nº de sedes 

municipais 

Temática 

taxa de 

urbanização 

Temática 

população 

total 

Componente concentração 

populacional 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0 0 0 0 

0,2 
Margem Direita do Rio Jamari 4 1 1 0,3 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4 0 2 0,3 

Baixo Rio Jamari 1 0 0 0 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1 0 0 0 0 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 4 1 1 0,1 

0,1 
Médio Rio Guaporé 1 0 0 0 

Rios Branco e Colorado 2 0 1 0,3 

Baixo Rio Guaporé 4 0 1 0,1 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1 1 1 1,0 1,0 

Rio Abunã Rio Abunã 0 0 0 0 0 

6.1.3 Componente Pluralidade Econômica 

O setor de maior rendimento em Rondônia é o de serviços, incluído os valores adicionados pela 

administração, saúde e educação públicas e seguridade social. Em segunda posição, encontra-se a 

atividade agropecuária, cujas atividades de destaque são a bovinocultura, o cultivo de café e soja. Além 

destas atividades, foram eleitos como ativos ou potencialidades regionais pelo Plano de 

Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia (2015) a pecuária leiteira, a aquicultura, os 

produtos da sociobidiversidade, a lavoura cacaueira e os setores madeireiro, industrial, mineral e 

turístico. 

Embora o Estado esteja bem no ranking nacional quanto ao cultivo de soja, café e gado leiteiro,

os valores atingidos pelos totais das atividades produtivas ainda são baixos em relação ao total do País, 

correspondendo a 0,7% do PIB do Brasil (IBGE, 2012).  

Os municípios que se destacam quanto ao valor adicionado nos três setores, apresentando 

coeficiente máximo no Componente de Pluralidade Econômica (1,0) são Ariquemes, Cacoal, Jaru, Porto 

Velho e Vilhena (TABELA 6.3). 

Os resultados por bacia hidrográfica e UHG coincidem com os ocorridos para o componente de 

Concentração Populacional. A Pluralidade Econômica tem maior desempenho na UHG Médio Rio 

Madeira (1,0) e na bacia hidrográfica do rio Mamoré (0,7).  

Quando os resultados se distribuem pelas demais bacias hidrográficas tornam-se quase 

homogêneos, variando de 0,3 a 0,2, excluindo-se as unidades sem polaridade por ausência de sede 

urbana (TABELA 6.3). 
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TABELA 6.3 – COMPONENTE PLURALIDADE ECONÔMICA POR BACIA E UHG 

Sub-bacia UHG Nº de sedes municipais 

Temática 

VA 

agropecuário 

Temática 

VA 

industrial 

Temática 

VA 

serviços 

Componente 

pluralidade 

econômica 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1 1 0 0 0,3 

0,3 
Margem Esquerda do Rio Madeira 0 0 0 0 0 

Médio Rio Madeira 1 1 1 1 1,0 

Baixo Rio Madeira 0 0 0 0 0 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 4 2 3 2 0,6 

0,3 
Médio Rio Machado 16 1 4 5 0,2 

Rio Jaru 8 2 1 2 0,2 

Baixo Rio Machado 0 0 0 0 0 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0 0 0 0 0 

0,2 
Margem Direita do Rio Jamari 4 1 1 1 0,3 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4 1 1 1 0,3 

Baixo Rio Jamari 1 0 0 0 0 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1 0 0 0 0 0 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 4 2 0 0 0,2 

0,2 
Médio Rio Guaporé 1 1 0 0 0,3 

Rios Branco e Colorado 2 1 0 0 0,2 

Baixo Rio Guaporé 4 0 1 0 0,1 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1 0 1 1 0,7 0,7 

Rio Abunã Rio Abunã 0 0 0 0 0 0 

6.1.4 Componente Oportunidade 

No Componente Oportunidade, a qualidade de vida foi considerada proporcional aos serviços 

de saneamento, saúde e educação, estando os aspectos de renda, capital humano e infraestrutura urbana 

embutidos no índice de vulnerabilidade social.  

Nos aspectos relativos ao saneamento básico, o Estado de Rondônia ainda apresenta baixos 

índices de abastecimento de água, coletas de esgoto e resíduos sólidos – desconsiderando aqui aspectos 

de destinação final dos efluentes e do lixo. A média dos índices de atendimento urbano por água é de 

65%. Apenas cinco municípios apresentam rede coletora de esgoto, sendo a maior cobertura de 

atendimento em Cacoal (32%). Muitos municípios apresentam coleta de resíduos sólidos para quase a 

totalidade da área urbana, mas a média de cobertura municipal do serviço é de 67% (SNIS, 2015). 

Em relação ao ensino superior, Rondônia reúne 27 instituições, entre universidades e faculdades, 

com ensino presencial, distribuídas em 11 municípios, estando em maiores quantidades em Porto Velho, 

Vilhena, Cacoal e Ariquemes (MEC, 2016). Os hospitais gerais somam 73 unidades no Estado, sendo 

13 deles situados em Porto Velho, 8 em Cacoal, 8 em Ariquemes e 6 em Ji-Paraná (DATASUS, 2016). 

Quanto ao Índice de Vulnerabilidade Social (IVA), 25% dos municípios são pouco vulneráveis, 

por outro lado entre os anos de 2000 e 2010 houve um significativo aumento da prosperidade social no 

Estado (IPEA, 2010). 

Relacionando as seis temáticas do Componente de Oportunidade, apenas os municípios de 

Ariquemes e Cacoal atendem a todas, apresentando o índice máximo de 1,0. (TABELA 6.4).  
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Na distribuição do componente por Bacias e Unidades Hidrográficas, novamente os maiores 

índices são atribuídos às UHGs Médio Rio Madeira (0,8) e Rio Mamoré (0,7). Por outro lado, percebe-

se paras as demais UHGs que houve uma melhora geral em relação aos Componentes de Concentração 

Populacional e Pluralidade Econômica (TABELA 6.4). 

TABELA 6.4 – COMPONENTE OPORTUNIDADE POR BACIA E UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GESTÃO 

Sub-Bacia UHG Nº de sedes municipais 
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Componente 

Oportunidade 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1 1 0 1 1 0 0 0,5 

0,3 
Margem Esquerda do Rio Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médio Rio Madeira 1 1 1 1 1 1 0 0,8 

Baixo Rio Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 4 2 0 3 2 2 2 0,5 

0,4 
Médio Rio Machado 16 6 2 16 10 4 6 0,5 

Rio Jaru 8 3 0 7 3 2 0 0,5 

Baixo Rio Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,3 
Margem Direita do Rio Jamari 4 2 1 4 3 1 1 0,5 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4 1 0 3 2 0 0 0,3 

Baixo Rio Jamari 1 1 0 1 0 0 0 0,3 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1 0 0 1 0 0 1 0,3 0,3 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 2 0 4 2 1 3 0,5 0,2 

0,4 
Médio Rio Guaporé 1 1 0 1 0 0 0 0,3 

Rios Branco e Colorado 2 0 0 1 2 0 0 0,3 

Baixo Rio Guaporé 4 0 0 3 3 0 0 0,3 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1 1 1 1 1 0 0 0,7 0,7 

Rio Abunã Rio Abunã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.5 Componente Conectividade 

 Rondônia posiciona-se de forma estratégica no Brasil, relacionando-se com países da América 

Latina, em especial a Bolívia, e dispondo de vantagens locacionais proporcionadas pelo rio Madeira.  

Entretanto, um dos principais gargalos ao maior desenvolvimento do Estado são as questões de 

acessibilidade, envolvendo os diferentes modais de transporte (rodoferroviário, aeroviário e 

hidroviário). Por outro lado, diversos planos e investimentos – estaduais e federais - estão em curso, 

visando, entre outros objetivos, a contemplação de uma melhor infraestrutura de transporte e logística 

para região. Até o momento, o principal eixo indutor de desenvolvimento estadual é a BR-364, 

ramificando-se em diferentes Rodovias Estaduais que se conectam à rede de cidades do Estado, com 

apoio das BR-399, BR-429 e BR-425. Entretanto, ainda são muitos os municípios com baixa 

conectividade e precariedade de pavimentações. 
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O sistema viário se complementa pela Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, que conecta Guajará-

Mirim a Porto Velho e pelos canais hidroviários, em operação mais fluente a partir no rio Madeira, na 

altura da sede de Porto Velho, onde também se localizam os principais terminais portuários do Estado. 

Os aeroportos que promovem voos regulares de aeronaves de maior porte estão em Porto Velho, 

Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena; os demais possuem pistas de pouso, aguardando melhorias para maior 

frequência ou início de operações comerciais (Ariquemes, Costas Marques e Pimenta Bueno) de acordo 

com previsões do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia (PDES-RO). 

Os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho reúnem as quatro temáticas consideradas para 

o Componente de Conectividade, atingindo intensidade 1,0 (TABELA 6.5) e elevando ao mesmo valor

as UHGs Médio Rio Madeira e Rio Mamoré, consolidando ambas com os maiores desempenhos para 

todos os componentes considerados (TABELA 6.5). 

TABELA 6.5 – COMPONENTE CONECTIVIDADE POR BACIA E UHG 

Sub-Bacia UHG Nº de sedes municipais 
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Componente 

Conectividade 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1 1 1 0 0 0,5 

0,4 
Margem Esquerda do Rio Madeira 0 0 0 0 0 0 

Médio Rio Madeira 1 1 1 1 1 1,0 

Baixo Rio Madeira 0 0 0 0 0 0 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 4 2 0 0 2 0,3 

0,2 
Médio Rio Machado 16 15 0 0 2 0,3 

Rio Jaru 8 5 0 0 2 0,2 

Baixo Rio Machado 0 0 0 0 0 0 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0 0 0 0 0 0 

0,2 
Margem Direita do Rio Jamari 4 4 0 0 1 0,3 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4 3 0 0 0 0,2 

Baixo Rio Jamari 1 1 0 0 0 0,3 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1 1 0 0 0 0,3 0,3 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 4 3 1 0 0 0,3 

0,3 
Médio Rio Guaporé 1 0 0 0 0 0 

Rios Branco e Colorado 2 2 2 0 0 0,5 

Baixo Rio Guaporé 4 4 1 0 1 0,4 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1 1 1 1 1 1,0 1,0 

Rio Abunã Rio Abunã 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.6 Polarização Regional 

Do total de municípios que compõem o Estado de Rondônia, 30 resultaram em baixa polaridade 

(57%). Com polaridades classificadas em média baixa enquadraram-se 12 municípios (23%). A média 

alta polaridade foi atribuída a seis municípioa (12%) - Cacoal (3,0), Jaru (2,3), Ji-Paraná (3,0), Ouro 

Preto do Oeste (2,1), Pimenta Bueno (3,0) e Rolim de Moura (2,8). Classificaram-se na alta polaridade 
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ose seguintes quatro municípios (8%): Ariquemes (3,3), Guajará-Mirim (3,5), Porto Velho (3,8) e 

Vilhena (3,3). 

Porto Velho, como esperado da capital Estadual, atingiu a maior polarização, porém não 

chegando ao nível máximo (4,0) por ainda não se enquadrar em baixa vulnerabilidade social, reduzindo 

a valoração do Componente Oportunidade. A TABELA 6.6 apresenta os valores obtidos de polarização 

por município – distribuídos por UHG e bacia hidrográfica – compreendendo também os resultados 

parciais das temáticas e componentes. 

Quando considerado o agrupamento de áreas maiores, a polarização das cidades sofre diluição, 

principalmente para UHGs ou bacias hidrográficas que reúnem diversos municípios em situações 

heterogênicas de desenvolvimento ou onde predominam seções rurais. Assim, os resultados de 

polarização das bacias hidrográficas são predominantemente baixos, com apenas a bacia hidrográfica 

do rio Mamoré mantendo uma classificação Alta. 

Situação semelhante acontece em relação às UHGs, entretanto com um aumento de polarizações 

médias baixas. Apenas a UHG Médio Rio Madeira, que abrange a sede urbana de Porto Velho e a UHG 

Rio Mamoré que compreende Guajará-Mirim resultaram em alta polaridade. 

TABELA 6.6 – POLARIZAÇÃO REGIONAL POR BACIA E UHG 

Sub-Bacia UHG 
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Polarização Regional da  

Unidade Hidrográfica de 

Gestão 

Polarização 

Regional da 

Bacia 

Hidrográfica 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1 0,5 0,3 0,5 0,5 1,8 Média baixa 

1,4 
Média 
baixa 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Médio Rio Madeira 1 1,0 1,0 0,8 1,0 3,8 Alta 

Baixo Rio Madeira 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 4 0,5 0,6 0,5 0,3 1,8 Média baixa 

1,0 Baixa 
Médio Rio Machado 16 0,3 0,2 0,5 0,3 1,2 Média baixa 

Rio Jaru 8 0,2 0,2 0,3 0,2 0,9 Baixa 

Baixo Rio Machado 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

0,7 Baixa 
Margem Direita do Rio Jamari 4 0,3 0,3 0,5 0,3 1,3 Média baixa 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9 Baixa 

Baixo Rio Jamari 1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 Baixa 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 Baixa 0,6 Baixa 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé 4 0,1 0,2 0,5 0,3 1,0 Média baixa 

1,0 Baixa 
Médio Rio Guaporé 1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,7 Baixa 

Rios Branco e Colorado 2 0,3 0,2 0,3 0,5 1,2 Média baixa 

Baixo Rio Guaporé 4 0,1 0,1 0,5 0,4 1,1 Média baixa 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1 1,0 0,7 0,7 1,0 3,3 Alta 3,3 Alta 

Rio Abunã Rio Abunã 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 0,0 Baixa 

A FIGURA 6.1 especializa os resultados da polarização regional, por sede municipal, 

destacando os limites hidrográficos. 
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FIGURA 6.1 - POLARIZAÇÃO REGIONAL POR SEDE MUNICIPAL 

6.2 USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL 

Os apontamentos sobre o uso da terra foram elaborados, principalmente, a partir do Atlas 

Geoambiental de Rondônia (2002) e do PDES-RO.  

O Estado de Rondônia é predominantemente ocupado por florestas, que são remanescentes 

especialmente nas bacias hidrográficas dos rios Guaporé e Mamoré e na UHG Alto Rio Madeira. O 

território de Rondônia desenvolve-se sobre o Bioma Amazônico, correspondendo a quase 6% do seu 

total. Segundo estudos do PROBIO (2004), o Estado conservava, no início da década de 2010, 

aproximadamente 70% da sua vegetação natural. Embora os desmatamentos tenham sido mais intensos 

até o ano 2005, ainda são observáveis, com maior frequência na bacia hidrográfica do rio Jamari e na 

UHG Alto Rio Madeira. 

O Bioma Amazônico se caracteriza, principalmente, por Florestas Ombrófilas. Em Rondônia os 

remanescentes predominantes são de Florestas Ombrófilas Abertas de Submontana e de Terras Baixas. 

Em menor quantidade também há ocorrência de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Savanas. 

As áreas urbanas e as atividades agropecuárias têm como eixo de condução principal a BR-364, 

permeando de forma mais densa as bacias hidrográficas dos rios Machado e Jamari. Com menor 

abrangência, os corredores de agropecuária seguem também pela BR-429 e BR-354. 
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As áreas específicas de pastagem estão concentradas nas UHGs Alto Rio Machado e Médio Rio 

Guaporé. De forma mais rarefeita, também podem ser observadas no entorno do município de Guajará-

Mirim, na bacia hidrográfica do rio Mamoré. 

O MAPA 5 em anexo apresenta o uso e ocupação do solo do Estado de Rondônia de acordo 

com as zonas de ordenamento territorial do Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado de Rondônia 

(ZEE/RO). 

O levantamento das áreas protegidas é apresentado no item 8.3.4 “Unidades de Conservação”. 

6.3 USOS MÚLTIPLOS CONSUNTIVOS DA ÁGUA 

A determinação das estimativas de demandas hídricas quantitativas foi baseada em métodos 

consistentes e robustos que visem a adequada estimativa dos diversos usos da água, sobretudo para fins 

de gestão do uso da água. O projeto “Estudos de Estimativa de Demandas e Usos Consuntivos da Água”4 

executado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda., contratado pela ANA, possibilitou o 

aprimoramento de métodos de cálculo e das bases de dados utilizadas nas estimativas de demandas dos 

usos da água. Este projeto incorporou procedimentos relevantes e propôs novos avanços com o uso de 

base georreferenciada de dados, com a qual pode-se alocar mais realisticamente as demandas dos 

recursos hídricos. Como resultado o projeto obteve séries de vazões de retirada, consumo e retorno para 

todos os municípios brasileiros, entre os anos de 1931 a 2030, séries estas aprovadas pela equipe técnica 

da ANA no que diz respeito a validação das estimativas realizadas. Como produto final do projeto foi 

consolidada uma ferramenta computacional denominada AGUA – Aplicativo Georreferenciado dos 

Usos da Água, construída sobre uma plataforma de banco de dados referenciais e programado para uso 

amigável, que permite corroborar com o processo de gestão dos recursos hídricos no País.  

Os setores considerados para a estimativa das demandas de água abrangeram: 

• Abastecimento humano urbano;

• Abastecimento humano rural;

• Dessedentação animal;

• Irrigação;

• Indústria de transformação;

• Usinas termelétricas;

• Extrativismo mineral; e

• Evaporação líquida de reservatórios artificiais.

4 Contrato 036/ANA/2014 - Estudo de Estimativa de Demandas e Usos Consuntivos da Água Para o País. Realização: Agência 

Nacional de Águas. Execução: RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. 
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As séries de vazões de usos consuntivos foram geradas em consonância com a evolução da base 

municipal, tendo como insumo as variáveis que influenciam as demandas, selecionadas por sua 

disponibilidade e representatividade, e a correspondente matriz de coeficientes técnicos. 

Os capítulos apresentados na sequência sintetizam os processos e métodos desenvolvidos no 

referido projeto.  

6.3.1 Abastecimento Humano Urbano e Rural 

A estimativa dos volumes de água para fins de abastecimento humano é uma prática comum aos 

agentes fornecedores (BRASIL, 2015). Usualmente, quanto se trata da estimativa de demanda de água 

pelo uso humano, seja urbano ou rural, os métodos propostos baseam-se na compilação dos valores 

disponíveis referentes aos volumes produzidos e utilizados de água. Quando este inventário não é 

possível, ou seus dados não se julgam fidedignos, a estimativa da demanda de água pelo uso humano 

pode ser realizada por meio de amostragens dirigidas ou pelo estabelecimento de coeficientes técnicos 

de consumo per capita (USGS, 2002). 

O aplicativo AGUA reproduz as demandas do abastecimento humano baseando-se na utilização 

dos dados de retirada e uso per capita da água inventariados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). Posteriormente, em análise de consistência, o dado inventariado que foi julgado 

espúrio foi consistido a partir de valores previamente estabelecidos por agrupamentos de municípios 

cujas respectivas unidades federativas apresentem características semelhantes. 

6.3.1.1 Dados Disponíveis 

É possível relacionar o uso médio per capita com alguns indicadores sociais da população

atendida. Espera-se que na medida em que cresçam os níveis de renda de uma população a sua demanda 

por água apresente incremento (GONÇALVES; JORDÃO, 2006, NARCHI, 1989, ONS, 2005, SETTI 

et al., 2000).

Atualmente, as informações prestadas pelo SNIS permitem a distinção de quatro grupos de 

habitantes que demandam água, a saber: população urbana atendida, urbana não atendida, rural atendida 

e rural não atendida. O SNIS possibilita a quantificação das economias ativas residenciais que estão 

ligadas à rede e aquelas cujo fornecimento é autônomo. Além disso, é possível também verificar a porção 

do volume utilizado que foi micromedido nas economias ativas residenciais que dispõem de hidrômetro. 

Entretanto, análises demonstraram que o volume total utilizado pode ser atribuído à população residente 

nos centros urbanos. Desta maneira, é possível inferir que o coeficiente de uso médio per capita

disponibilizado pelo SNIS refere-se, quase exclusivamente, aos habitantes residentes nos centros 

urbanos. Portanto, faz-se necessário definir os volumes per capita dos habitantes situados nas zonas

rurais que, via de regra, não estão contemplados pela rede pública de abastecimento. 

De acordo com o Plano Decenal de Recursos Hídricos do São Francisco (PBHSF) (ANA, 2004), 

na bacia hidrográfica do rio São Francisco, no ano 2000, a retirada média per capita em centros urbanos
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é de aproximadamente 240 L/hab.dia e a retirada média per capita em ambientes rurais de

aproximadamente 97 L/hab.dia. Já com relação ao uso da água, segundo o PBHSF, na bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, o uso per capita em centros urbanos é de aproximadamente 47,7 L/hab.dia,

enquanto que em ambientes rurais esse volume corresponde a aproximadamente 28,5 m³/s. Para o ONS 

(2005) os coeficientes de retirada média per capita são agrupados segundo suas unidades federativas e

definidos na TABELA 6.7.  

TABELA 6.7 - COEFICIENTES DE RETIRADA MÉDIA PER CAPITA PARA POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS PELA REDE 

PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Estados Retirada per capita (L/hab.dia) 

AL, GO, PI 70 

AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RN, RO, SE, SC, TO 100 

AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP 125 

Fonte: ONS (2005). 

Ainda segundo ONS (2005) os valores apresentados na TABELA 6.7 dizem respeito não 

somente a população rural não atendida por abastecimento público de água, mas também podem ser 

utilizados para definir a demanda por água das populações residentes em centros urbanos que não 

estejam ligadas à rede de distribuição. Por outro lado, para os habitantes situados em áreas rurais e com 

abastecimento público de água, deve-se utilizar o mesmo coeficiente aplicado à população urbana 

atendida pela rede de distribuição. 

Por fim, no que tange à avaliação dos coeficientes de retorno, é possível avaliar o pressuposto 

de que o volume de esgoto gerado, quando disponível, corresponde à porção do volume de água utilizada 

que retorna à bacia hidrográfica. Neste sentido, evidencia-se, em linhas gerais, a deficiência em 

saneamento básico ainda presente nos municípios brasileiros, verificando-se que apenas cerca de 40% 

dos municípios possuem dados cadastrados no SNIS. Ademais, quando presentes, estes dados carecem 

de minuciosa avaliação com relação a sua consistência, haja vista que a presença de valores espúrios é 

evidente. Para os casos em que não é possível determinar um coeficiente de retorno, a norma brasileira 

NBR 9649 (ABNT, 1986) recomenda o valor de C = 0,8.

6.3.1.2 Descrição do Método para Estimativas de Demandas para Abastecimento Humano 

6.3.1.2.1 Estudos Iniciais para Estimativa de Demandas 

Os parâmetros mais relevantes na determinação dos volumes de água relacionados ao 

abastecimento humano são a retirada, uso, consumo e retorno. O volume de retirada se define a partir 

da soma de todo o volume de água necessário para atender uma população humana, ou seja, é a soma 

de todos os volumes captados superficial ou subsuperficial destinados à determinada população humana. 

A definição de uso, por sua vez, compreende o volume da retirada que é, de fato, utilizado pela 

população em questão. O consumo da água se refere a porção da retirada que é evaporada, transpirada 

ou incorporada a produtos, animais ou vegetação, usualmente definida a partir da diferença entre o 

volume de retirada e o volume que retorna aos respectivos corpos hídricos. Por fim, o volume de retorno 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

127 

corresponde ao volume de água que retorna às fontes superficiais ou subterrâneas após ser captada, 

estando disponível para futura utilização, compreendendo as perdas físicas dos sistemas de distribuição 

e o volume de água utilizada que retorna após o uso. 

6.3.1.2.2 Base de Dados 

Em um mundo ideal a contabilização dos volumes retirados e utilizados deve, quando possível, 

estar baseado no inventário e séries históricas das próprias informações relacionadas (USGS, 2002). 

Todavia, em virtude da dificuldade de implementação de tal método, no Brasil usualmente se utilizam 

estimativas indiretas, como coeficientes, para a avaliação da demanda de água pelos diferentes usos. 

Por outro lado, desde o ano de 1995 está implementado no Brasil o SNIS, um banco de dados 

robusto, pensado com o intuito de conter todas as informações de interesse dos sistemas operacionais 

tanto de água como esgoto. Além disso, apesar da pequena adesão imediata à sua implementação, para 

o ano de referência de 2013, o último com dados disponíveis até o momento, o banco de dados do SNIS

conta com as informações de interesse para a contabilização dos volumes de retirada e uso para 

aproximadamente 90% dos municípios brasileiros, abrangendo cerca de 96% da população do país. 

Destaca-se que com a evolução do número de municípios declarantes, cujas informações de água e 

esgoto estão contempladas no SNIS, é factível julgar que no curto ou médio prazo todos os municípios 

brasileiros tenham suas informações de distribuição de água presentes no banco de dados. 

6.3.1.2.3 Método para Estimativa da Demanda Humana Urbana por Água 

Considerando o SNIS como principal fonte dos dados relativos à estimativa de demandas de 

água pelo uso humano, a adoção de seus valores foi proposta para a contabilização dos volumes médios 

per capita de retirada e uso, para as populações urbanas. Todavia, quando a informação prestada pelo

SNIS foi julgada improcedente ou quando os dados não estavam disponíveis, o município teve seus 

coeficientes de uso e perdas, para a população urbana, estimados com auxílio de tabelas, avaliando-se 

os padrões dos coeficientes para os municípios de condições similares. 

A TABELA 6.8 apresenta, para o Estado de Rondônia, as médias ponderadas dos coeficientes 

de uso per capita e perda média escalonados de acordo com a população urbana residente nos municípios

do respectivo Estado. Destaca-se que os valores apresentados serviram de referência aos municípios 

cujos coeficientes médios per capita de retirada, uso e perdas que não foram definidos em etapas

anteriores. 

TABELA 6.8 - MÉDIAS PONDERADAS DOS COEFICIENTES PER CAPITA DE USO E PERDA MÉDIA EM FUNÇÃO DOS 

AGRUPAMENTOS DE UFS E FAIXAS DE POPULAÇÃO URBANA 

Estado 

Uso médio per capita (L/hab.dia) Perdas (%) 

População urbana (1.000 habitantes) População urbana (1.000 habitantes) 

≤ 5 > 5 e ≤ 35 > 35 e ≤ 75 > 75 ≤ 5 > 5 e ≤ 35 > 35 e ≤ 75 > 75 

RO 165 134 143 88 47% 46% 56% 58% 
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Portanto, definiram-se os coeficientes médios per capita de retirada, uso e perdas médias para

as populações residentes em ambientes urbanos nos municípios brasileiros. Esta sistemática está exposta 

de maneira sequencial na FIGURA 6.2. 

FIGURA 6.2 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE OBTENÇÃO DOS COEFICIENTES MÉDIOS PER CAPITA DE USO, PERDA 

E RETIRADA PARA POPULAÇÕES URBANAS 
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6.3.1.2.4 Método para Estimativa da Demanda Humana Rural por Água 

A população não atendida pela rede de distribuição foi considerada como sendo a população 

rural. Neste sentido, verifica-se que, usualmente, a retirada e uso per capita da população rural

corresponde a uma parcela inferior aos coeficientes verificados para as populações urbanas, podendo 

ser definidos por um percentual pré-fixado dos coeficientes urbanos ou valores tabelados. 

Os coeficientes de uso per capita e perda média das populações não atendidas pela rede de

distribuição foram definidos de acordo com a TABELA 6.9. Neste caso, assume-se que não há perda na 

distribuição dos volumes retirados, haja vista que a maior parte das residências nesta situação possui 

suprimento autônomo com poços e cisternas. 

TABELA 6.9 - COEFICIENTES DE USO MÉDIO PER CAPITA PARA POPULAÇÃO RURAL 

Estado Uso per capita (L/hab.dia) Perda média (%) 

RO 100 0 

Fonte: Adaptado de ONS (2005). 

Os coeficientes per capita de retirada e uso da água por município para o ano base de 2013

foram aplicados para os anos de 1931 a 2030, com a variação da demanda no tempo em função da 

variação dos contingentes populacionais urbanos e rurais presentes nos municípios no decorrer dos anos. 

Nesse contexto, destaca-se a evolução da população no Estado de Rondônia, em que a partir do 

ano de 1967 há predomínio da população urbana sobre a rural, embora os anos de 1971 tenham sido 

marcados por uma inversão breve desta tendência. 

6.3.1.3 Análise dos Resultados 

O método proposto possui uma caracterização melhor detalhada dos volumes que retornam à 

bacia hidrográfica, sendo considerado como uso consuntivo apenas uma porção, determinada por 

coeficiente, do volume utilizado, e não inferido sobre os volumes retirados, como em estudos anteriores. 

A FIGURA 6.3 apresenta os valores médios per capita de retirada e uso da água nas unidades

federativas brasileiras e uma breve comparação com os coeficientes de outros métodos já difundidos. 

Os dados de retirada e uso per capita correspondem aos valores médios, por Estado, dos coeficientes

obtidos segundo o método apresentado neste documento, tendo como fonte de dados a compilação do 

SNIS para o ano de 2013 (BRASIL, 2015). Os valores relativos à demanda per capita referem-se a

estimativa para o ano de 2015, segundo o Atlas Brasil: abastecimento urbano de água (ANA, 2010) e 

dizem respeito aos volumes captados para abastecimento humano.  
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FIGURA 6.3 – COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES MÉDIOS POR UFS 

Fonte: ¹BRASIL (2015); ²ANA (2010). 

Ainda neste sentido, a estimativa de demanda obtida com base nos volumes reais retirados 

apresenta, com relação à operação dos sistemas de distribuição, maior segurança em relação a 

estimativas realizadas por coeficientes técnicos, por vezes defasados ou em desacordo com as diferentes 

realidades verificadas em escalas de maior detalhe. 

6.3.1.4 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno (1950-2016) 

6.3.1.4.1  Retrocesso (1950 – 2015) 

As FIGURA 6.4 e FIGURA 6.5 especializam as vazões retiradas para abastecimento humano 

urbano e abastecimento humano rural, respectivamente, para os anos de 1960, 1980 e 2004.  
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FIGURA 6.4 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO URBANO 
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FIGURA 6.5 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO RURAL 

A região leste do Estado, mais urbanizada, apresenta maiores retiradas para abastecimento 

humano tanto urbano quanto rural.  
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6.3.1.4.2 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.10 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para o uso humano no ano 

de 2016.  

TABELA 6.10 – VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA ABASTECIMENTO HUMANO EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Abastecimento humano rural 0,474 0,237 0,237 

Abastecimento humano urbano 6,049 1,210 4,839 

A FIGURA 6.6 apresenta a espacialização das vazões de retirada para abastecimento humano 

urbano para os 52 municípios de Rondônia para o ano de 2016.  

FIGURA 6.6 – ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO URBANO 

A TABELA 6.11 apresentam os maiores valores de retirada de água para abastecimento humano 

urbano em Rondônia para o ano de 2016, destacando a maior vazão retirada do Estado para este fim no 

município de Porto Velho, que concentra 37% da população urbana do Estado. Em Porto Velho, as 

vazões retiradas para abastecimento humano urbano correspondem a 44,8% das vazões totais retiradas 

nesse município.  
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TABELA 6.11 – MAIORES VAZÕES DE RETIRADA URBANA NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2016 

Ranking Município 

Vazão de retirada para 

abastecimento urbano 

(m³/s) 

Vazão total do 

Município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para abastecimento urbano (%) 

1° Porto Velho 2,80 6,26 44,8% 

2° Ji-Paraná 0,50 1,00 50,1% 

3° Ariquemes 0,35 0,74 46,7% 

4° Cacoal 0,27 1,30 20,8% 

5° Guajará-Mirim 0,22 0,34 64,9% 

6° Vilhena 0,21 0,42 49,2% 

7° Rolim de Moura 0,16 0,48 33,8% 

8° Jaru 0,13 0,63 20,5% 

9° Pimenta Bueno 0,13 0,36 34,8% 

Quanto ao abastecimento humano rural, as vazões retiradas (m³/s) para 2016 são apresentadas 

na TABELA 6.12 e FIGURA 6.7. A maior vazão retirada para abastecimento humano rural do Estado é 

no município de Porto Velho, representando 0,75% das retiradas totais do município.  

FIGURA 6.7 - ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO RURAL 
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TABELA 6.12 – MAIORES VAZÕES DE RETIRADA RURAL NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2016 

Ranking Município 

Vazão de retirada para 

abastecimento rural 

(m³/s) 

Vazão total do 

Município (m³/s) 

Representatividade da retirada para 

abastecimento rural (%) 

1° Porto Velho 0,05 6,26 0,75% 

2° Jaru 0,02 0,63 2,97% 

3° Cacoal 0,02 1,30 1,43% 

4° Buritis 0,02 0,44 4,05% 

5° Machadinho d'Oeste 0,02 0,35 4,73% 

6° Ariquemes 0,02 0,74 2,08% 

7° São Miguel do Guaporé 0,01 0,26 5,66% 

8° Ji-Paraná 0,01 1,00 1,31% 

9° Nova Brasilândia d'Oeste 0,01 0,26 4,91% 

10º Nova Mamoré 0,01 0,50 2,35% 

A discretização de vazões retiradas para abastecimento humano em Rondônia para o ano de 

2016 por UHG é apresentada na TABELA 6.13.  

TABELA 6.13 – VAZÕES PARA ABASTECIMENTO HUMANO POR UHG 

Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Abastecimento humano urbano 

Vazão retirada (m³/s) 

Abastecimento humano rural 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,25 0,04 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 0,00 

Médio Rio Madeira 2,07 0,00 

Baixo Rio Madeira 0,09 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,30 0,02 

Médio Rio Machado 1,28 0,12 

Rio Jaru 0,32 0,07 

Baixo Rio Machado 0,04 0,01 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,39 0,03 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,38 0,04 

Baixo Rio Jamari 0,02 0,00 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,08 0,02 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,15 0,04 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,01 

Rios Branco e Colorado 0,06 0,02 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,25 0,01 

Rio Abunã Rio Abunã 0,26 0,01 

Enfatiza-se para abastecimento humano urbano a UHG Médio Rio Madeira, em que está 

localizada maior parte da mancha urbana de Porto Velho. No que diz respeito a UHG Médio Rio 

Machado esta apresenta maiores vazões retiradas para abastecimento humano rural, considerando que 

nesta UHG estão expressivas áreas de retiradas humanas rurais nos municípios de Ji-Paraná e Cacoal. 

Os gráficos na sequência apresentados trazem uma síntese das vazões retiradas, uso, consumo e 

retorno para o abastecimento humano urbano e abastecimento humano rural para a Região Norte do 

Brasil, destacando Rondônia como terceiro Estado com maior representatividade no uso da água nesta 

Região.  
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a) b) 

c) d) 

FIGURA 6.8 - EVOLUÇÃO DAS VAZÕES PARA ABASTECIMENTO HUMANO URBANO DAS UF DA REGIÃO NORTE 
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a) b) 

c) d) 

FIGURA 6.9 – EVOLUÇÃO DAS VAZÕES PARA ABASTECIMENTO HUMANO RURAL DAS UF DA REGIÃO NORTE
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6.3.2 Dessedentação Animal 

Os principais usos consuntivos da água, em escala global, ocorrem na agricultura e pecuária 

correspondendo a cerca de 65% das vazões retiradas (TELLES; DOMINGUES, 2002). Além dos usos 

ligados a práticas agrícolas (i. e. irrigação), a utilização de água nas estruturas de dessedentação, criação 

e ambiência nos sistemas de criação de animais correspondem a parte deste montante total. 

A pecuária, seja ela praticada de forma extensiva ou intensiva, demanda água para criação e 

dessedentação dos animais. Dessa forma, este uso consuntivo da água está relacionado, sobretudo às 

demandas fisiológicas dos animais, sendo que a dessedentação é a principal forma de um animal ter 

acesso a água (PALHARES, 2013). O tamanho e estágio de desenvolvimento fisiológico são fatores 

determinantes na demanda hídrica per capita, sendo ainda influenciados pelas condições ambientais e 

de manejo (WARD; MCKAGUE, 2007).  

Como uso consuntivo do setor de produção animal define-se a água utilizada para dessedentação 

animal, confinamento, operações lácteas e outras necessidades diversas na exploração animal como 

limpeza e manutenção de estruturas rurais. 

6.3.2.1 Revisão de Estudos Anteriores 

Para quantificação das vazões de retirada e retorno na dessedentação animal, foi proposta a 

utilização do conceito de BEDA (Bovinos Equivalentes para a Demanda da Água). Esta unidade de 

análise agrega os diferentes tipos de rebanhos, ponderando a demanda unitária de água de cada espécie 

em relação ao bovino, para qual tem como referência uma demanda diária de 50 litros/per capita.

Ademais, dentre os diversos estudos realizados para a estimativa da demanda hídrica para 

dessedentação animal pode-se citar: Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do 

Nordeste (PLIRHINE) (SUDENE, 1980); Cartilha "Estimando o Consumo de Água de Suínos, Aves e 

Bovinos em uma Propriedade" (EMBRAPA, 2005); Manual técnico "How to Calculate Water Usage 

on Farms" (Northern Ireland Environment Agency, 2009); South African Water Quality Guidelines - 

Agricultural Use: Livestock Watering" (Department of Water Affais and Forestry, 1996); Water 

Requirements of Livestock" (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2007); "Livestock's Long 

Shadow: Environmental Issues and Options” (FAO, 2006); "Waterwise on the Farm: a simple guide to 

implementing a water managenment plan" (Environment Agency, 2007); “Method for Estimating Water 

Withdrawals for Livestock in the United States, 2005” (U.S. Geological Survey, 2009); “Estimativa das

Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água em Bacia hidrográficas do Sistema Interligado 

Nacional – SIN” (ONS, 2003); “Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do 

Sul” (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2010); “Manual Técnico de Outorgas para o 

Estado do Paraná” (Instituto das Águas do Paraná, 2006); “Manual de Procedimentos Técnicos e 

Administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas” 

(ANA, 2013). 
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6.3.2.2 Dados Disponíveis 

Com relação às fontes de dados e informações referentes às atividades pecuárias desenvolvidas 

no País e que possam ser utilizadas para o cálculo da estimativa da demanda hídrica animal, considerou-

se basicamente a pesquisa e obtenção de dados relativos as contagens do efetivo e tipos de rebanho. 

Considerando que as metodologias utilizam, de maneira simplificada, informações de contagem de 

animais para estimativa da demanda hídrica, buscou-se fazer um apanhado dos dados disponíveis 

referente às contagens de rebanhos. 

Neste sentido, dada as fontes de dados referente as contagens do efetivo de rebanhos nas escalas 

municipais, estaduais e federais disponíveis, optou-se pela consulta a base de dados oficiais 

disponibilizadas pelo IBGE, obtidos por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). 

Considerando as escalas de análise dos resultados esperados, buscou-se obter dados 

representativos da variação temporal do efetivo de rebanhos para a escala municipal, elaborando uma 

base de dados com as variáveis necessárias ao cálculo de demandas e consumos referentes ao setor. 

As bases de dados apresentam, para unidades territoriais, a contagem dos efetivos de rebanhos 

considerando a sua distinção em bovinos, equinos, asininos, muares, caprinos, ovinos, suínos, aves 

(galinhas, galos e frangos) e vacas ordenhadas, esta última para a escala municipal. 

6.3.2.3 Descrição do Método para Estimativa de Demandas 

6.3.2.3.1  Estudos Iniciais para Estimativas de Demandas 

Após levantamento dos métodos utilizados para estimativa da demanda hídrica referente ao 

abastecimento animal em diversas partes do mundo e estudos de referência no país, os métodos foram 

sistematizados e analisados quanto à aplicação sob as condições brasileiras e disponibilidade de dados. 

Assim, observou-se que diversos métodos aplicados mundo afora não seriam plenamente 

aplicáveis às condições brasileiras dada a inexistência de dados sobre condições fisiológicas (peso e 

condições de ambiência) dos rebanhos. Além disso, diversos estudos apresentam métodos utilizados 

para estimativa da demanda hídrica referente ao abastecimento animal na escala da propriedade rural 

não sendo aplicáveis às dimensões continentais do País. 

Desta maneira, a proposição do método partiu da disponibilidade de dados referente às 

contagens dos rebanhos em base municipal, utilizando como fonte de dados o sistema SIDRA/IBGE, 

litando-se o número de cabeças por espécie animal disponíveis para elaboração das demandas hídricas 

do setor em base municipal.  

A matriz de coeficientes foi elaborada considerando o conjunto de espécies de rebanhos obtidas 

nas fontes de dados consultadas. A definição dos coeficientes aplicados partiu da compilação de diversos 

estudos realizados no país, considerando ainda um comparativo entre os demais valores observados na 

literatura e, ainda, um percentual das vazões de retirada destinadas a manutenção e limpeza de estruturas 
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rurais destinadas a criação de animais em sistema de confinamento (p.ex. galináceos, suínos e vacas 

ordenhadas). 

Como forma de validação dos resultados obtidos, realizou-se o comparativo das vazões de 

retirada e consumo com estudos de referência realizados pela ANA, obtendo coerência e ajuste entre as 

vazões estimadas pelo método proposto e por métodos utilizados até então.  

6.3.2.3.2 Base de Dados 

A TABELA 6.14 apresenta a relação dos dados referentes ao efetivo dos rebanhos, variáveis, 

unidade territorial, período disponível e escala temporal associadas a produção animal no país utilizados 

na obtenção das séries de demandas hídricas do setor. 

TABELA 6.14 – DADOS REFERENTES AO EFETIVO DOS REBANHOS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DAS 

ESTIMATIVAS DAS DEMANDAS HÍDRICAS 

Fonte Variáveis1 Unidade 

territorial 

Período 

disponível 

Censo Agropecuário (1035) Efetivo de animais nos estabelecimentos agropecuários 

por tipo de efetivo 

Brasil e UF 

(1970) 

1940, 1950, 1960, 

1970 Pesquisa Pecuária 

Municipal 
(73/3939) Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho Município 1974-2014 

(Anual)2
Pesquisa Pecuária 

Municipal 
(94) Vacas Ordenhadas Município 1974-2014 (Anual) 

1 Número entre parênteses indica a referência da tabela no SIDRA-IBGE. 
2 Tabela 73 foi substituída pela Tabela 3939 no ano de 2014 apresentando um novo grupamento de espécies animais. 

As bases de dados da TABELA 6.14 apresentam, para unidades territoriais, períodos e escalas 

temporais distintas, a contagem dos efetivos de rebanhos no território nacional considerando a sua 

distinção em bovinos, equinos, asininos, muares, caprinos, ovinos, suínos e aves. 

6.3.2.3.3 Método Proposto 

A estimativa das séries de vazões de retirada, consumo e retorno do setor animal foi realizada 

de acordo com a disponibilidade de dados de contagem dos rebanhos no país ao longo do período entre 

1931 e 2014. Adotou-se dados do Censo Agropecuário para os anos de 1940, 1950, 1960 e 1970; para 

os intervalos entre os Censos, foi adotada uma tendência de crescimento pautada em interpolação linear 

dos dados dos Censos; para o ano de 1970, foram adotados os dados do Censo Agropecuário, agrupados 

por unidade federativa. Os dados dos rebanhos em base municipal para períodos entre Censos foram 

interpolados linearmente. Para o período após 1974, foram adotados os dados da Pesquisa Pecuária 

Municipal, em resolução anual e base municipal. 

Desta maneira, após a preparação da base de dados, considerando as interpolações espaciais e 

temporais necessárias para a construção da série do quantitativo de rebanhos em território brasileiro, 

foram aplicados coeficientes técnicos necessários para a quantificação das vazões de retirada e consumo 

animal. 

A FIGURA 6.10 apresenta o fluxograma da metodologia utilizada para obtenção das vazões de 

retirada, consumo e de retorno, baseado nos dados censitários e na matriz de coeficientes técnicos. 
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FIGURA 6.10 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA, 

CONSUMO E RETORNO ANIMAL PARA O PERÍODO DE 1931 – 2014 

A integração dos dados censitários do quantitativo dos rebanhos e a matriz de coeficientes 

técnicos permitiu a obtenção das vazões de retirada, consumo e retorno por espécie animal por 

município. Considerando que o aplicativo AGUA possui dimensão espacial, a contabilização da 

demanda hídrica animal foi alocada em áreas destinadas a criação animal, através da exclusão das áreas 

urbanas, áreas de irrigação, unidades de preservação e conservação, etc.  

6.3.2.3.4 Matriz de Coeficientes Técnicos para o setor de Abastecimento Animal 

A elaboração da matriz de coeficientes técnicos está relacionada com as espécies animais 

adotadas nos levantamentos e Censos do IBGE. Tendo em vista a inexistência de um banco de dados 

que permitisse análises resultantes em novos valores de coeficientes técnicos, a matriz apresentada neste 

estudo teve como base a compilação de valores de coeficientes observados na bibliografia nacional. 

Desta maneira, a TABELA 6.15 apresenta os coeficientes técnicos baseados em ONS (2003) 

para as espécies bubalinos, caprinos, ovinos e suínos propostas. 

TABELA 6.15 – COEFICIENTES TÉCNICOS BASEADOS EM ONS (2003) 

Espécie Coeficiente Técnico (L/cabeça.dia) Espécie Coeficiente Técnico (L/cabeça.dia) 

Bubalino 50,0 Ovinos 10,0 

Caprinos 10,0 Suínos 12,5 

Com relação ao coeficiente técnico para espécie equinos, utilizou-se um valor de 40,0 

L/cabeça.dia, considerado como sendo a média do intervalo de coeficientes utilizado em ANA (2013) e 

também da relação obtida entre o consumo de referência da metodologia BEDA para a classe equinos, 

muares e asininos (BEDA/1,25). O coeficiente técnico para a classe vacas ordenhadas foi baseada na 

literatura considerando a adoção do coeficiente técnico médio proposto em ANA (2013) para a classe 

de vaca em lactação, de 85 L/cabeça.dia. Da mesma maneira, a adoção do coeficiente médio relativo a 

gado bovino foi de 50,0 L/cabeça.dia, incluindo nesta categoria espécies destinadas a corte e outros tipos 

Fonte: Adaptado de ONS (2003).
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de gados. Para a espécie galináceos a adoção dos coeficientes técnicos foi baseada em EMBRAPA 

(2005), ou seja, 0,18 L/cabeça.dia.  

Em virtude da ausência de dados e estudos correlatos, foi adotada a taxa de retorno de 20% das 

vazões retiradas a título de vazões de retorno da criação animal devido ao possível volume de água 

retornado via excrementos sólidos/líquidos ou ainda via transpiração animal. Já com relação à demanda 

hídrica associada à manutenção de estruturas destinadas à criação animal, foi utilizada a proporção da 

vazão total retirada conforme apresentado em SUDERHSA (2006).  

A TABELA 6.16 apresenta os coeficientes técnicos para vazões de retirada e o percentual das 

vazões de consumo e retorno em relação às vazões de retirada. 

TABELA 6.16 – MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS PARA ABASTECIMENTO ANIMAL 

Espécies 
Qretirada* Qconsumo Qretorno 

Litros/cabeça.dia % 

Bovino 50,0 80,0 20,0 

Suínos 18,7 60,0 40,0 

Bubalino 50,0 80,0 20,0 

Equino 40,0 80,0 20,0 

Ovino 10,0 80,0 20,0 

Caprino 10,0 80,0 20,0 

Galináceos – Total 0,22 69,0 31,0 

Galináceos – Galinhas 0,27 60,0 40,0 

Codornas 0,18 80,0 20,0 

Vacas Ordenhadas 127,5 60,0 40,0 

* Os coeficientes de retirada consideram o somatório dos coeficientes destinados a dessedentação e manutenção e limpeza
de estruturas rurais, quando aplicável. Os coeficientes de retorno consideram percentuais distintos entre as taxas de retorno
das vazões de retirada para dessedentação animal e manutenção e limpeza de estruturas rurais, conforme apresentado
anteriormente.

6.3.2.4 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno (1950 – 2016) 

6.3.2.4.1 Retrocesso (1950-2015) 

A FIGURA 6.11 apresenta os resultados das vazões de retirada, consumo e retorno para 

Rondônia para o período de 1950 – 2015. Observa-se um incremento positivo significativo de 340% nas 

vazões de retirada para abastecimento animal no período compreendido entre 1950 – 2015, observando-

se uma vazão de retirada de 0,02 m³/s (1950) para 8,4 m³/s (2015). As vazões de consumo seguem as 

mesmas tendências observadas para as vazões de retirada. 
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FIGURA 6.11 – DEMANDA HÍDRICA PARA RONDÔNIA PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO ANIMAL 

Ademais, é possível observar um salto nos anos 1990. No geral, o crescimento da demanda 

hídrica relativa ao abastecimento animal está associado ao próprio crescimento do rebanho no país. 

Neste sentido, Melo (2010) indica que até a metade da década de 1980, o aumento do rebanho foi puxado 

pela demanda interna, associada a um aumento de renda da população. A partir da década de 80, devido 

aos altos índices de inflação no país e sucessivas trocas de moedas, especificamente os bovinos, com 

sua elevada volatilidade de preço e grau de liquidez passaram a fazer parte da carteira de ativos dos 

agentes econômicos (De ZEN; BARROS, 2005). Desta maneira, para o período após a metade dos anos 

80 e início dos anos 90, obteve-se um crescimento de aproximadamente 48% nas demandas hídricas 

associadas ao abastecimento animal para Rondônia. 

Enfatiza-se, ainda, a mudança da fonte de dados nos anos 1970, sendo que até 1970 os dados 

dos rebanhos foram oriundos dos Censos Agropecuários (1930, 1940, 1950, 1960 e 1970) e a partir do 

ano de 1974 os dados foram oriundos da Pesquisa Pecuária Municipal.  

Destaca-se também um incremento negativo observado nos dados de rebanhos para o país entre 

os anos de 1995 a 1996, sobretudo, na região Norte. Destaca-se que este incremento negativo na 

demanda hídrica estimada ocorre em virtude de uma diminuição no efetivo de rebanhos de suínos, vacas 

ordenhadas, ovinos, caprinos e bubalinos no país, conforme dados brutos utilizados para a estimativa da 

demanda hídrica para o setor, apresentado na FIGURA 6.12 para o país. 
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FIGURA 6.12 - EFETIVO DE REBANHOS NO PAÍS (1974- 2014), TABELAS SIDRA/IBGE 3939 E 94 

A TABELA 6.17 apresenta as vazões retiradas para a Região Norte do Brasil e vazões retiradas 

no Estado de Rondônia nos decênios. Ainda, é apresentada a representatividade das vazões retiradas em 

Rondônia em relação as vazões do Norte do país. Observou-se um expressivo incremento entre os anos 

1970-1980, conforme já descrito acima. Nos anos 2010 Rondônia chegou a representar 

aproximadamente 30% das vazões retiradas totais no Norte do país para abastecimento animal.  

TABELA 6.17 – DEMANDAS HÍDRICAS E REPRESENTATIVIDADE DO NORTE DO PAÍS E DE RONDÔNIA (DECÊNIOS) 

Ano 
Norte Rondônia Representatividade de Rondônia nas vazões retiradas para abastecimento animal 

(m³/s) (m³/s) (%) 

1950 1,03 0,02 2,4% 

1960 1,22 0,03 2,3% 

1970 1,64 0,04 2,3% 

1980 3,2 0,30 9,5% 

1990 6,21 0,92 14,7% 

2000 17,16 3,88 22,6% 

2010 27,97 7,99 28,5% 

Considerando a demanda hídrica obtida em base municipal, a FIGURA 6.13 abaixo apresenta 

as demandas hídricas espacializadas para os anos de 1960, 1980 e 2004, destacando o aumento das 

vazões retiradas pós-1980.  
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FIGURA 6.13 –EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL PARA OS 

MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA 

Os gráficos na sequência apresentados trazem uma síntese das vazões de retirada, consumo e 

retorno para o abastecimento animal para a Região Norte do Brasil, destacando Rondônia como o Estado 

com maior representatividade no uso da água dessa Região.  
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FIGURA 6.14 -  EVOLUÇÃO DAS VAZÕES PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL DAS UFS DA REGIÃO NORTE 

6.3.2.4.2 Estimativa Atual (2016) 

A FIGURA 6.15 abaixo apresenta a distribuição dos rebanhos para o ano de 2016 em Rondônia, 

que por sua vez determina as demandas hídricas para abastecimento animal. Neste ano, 75% dos 

rebanhos do Estado correspondiam a bovinos.  
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FIGURA 6.15 – DISTRIBUIÇÃO DOS REBANHOS EM RONDÔNIA (2016) 

A TABELA 6.18 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para o abastecimento 

animal no ano de 2016.  

TABELA 6.18 – VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA ABASTECIMENTO ANIMAL EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Abastecimento animal 8,598 6,648 1,950 

A TABELA 6.19 apresenta os maiores valores de retirada de água para abastecimento animal 

em Rondônia para o ano de 2016, destacando a maior vazão retirada do Estado para este fim no 

município de Porto Velho, que concentra 6,4% dos rebanhos do Estado. Em Porto Velho, as vazões 

retiradas para abastecimento animal correspondem a 8,17% das vazões totais retiradas nesse município, 

enquanto que os demais municípios com maiores vazões retiradas do Estado o abastecimento animal 

chega a representar 86%, em São Francisco do Guaporé, das vazões totais retiradas no município.  

TABELA 6.19 –  MAIORES VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO ANIMAL NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 

2016

Ranking Município 

Vazão de retirada para 

abastecimento animal 

(m³/s) 

Vazão total do 

município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para abastecimento animal (%) 

1° Porto Velho 0,51 6,26 8,17% 

2° Nova Mamoré 0,38 0,50 76,15% 

3° Jaru 0,35 0,63 55,79% 

4° Buritis 0,33 0,44 74,59% 

5° 
São Francisco do 

Guaporé 
0,32 0,37 86,35% 

6° Cacoal 0,29 1,30 22,17% 

7° Ji-Paraná 0,28 1,00 28,53% 

Bovino

75%

Bubalino

0%

Caprino

0%

Codornas

1%

Equino

1%

Galináceos - galinhas

8%

Galináceos - total

9%

Suíno - total

1%
Vacas Ordenhadas

4%
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Ranking Município 

Vazão de retirada para 

abastecimento animal 

(m³/s) 

Vazão total do 

município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para abastecimento animal (%) 

8° Ariquemes 0,27 0,74 36,92% 

9° 
Campo Novo de 

Rondônia 
0,27 0,33 81,81% 

A FIGURA 6.16 apresenta a espacialização das vazões de retirada para os 52 municípios de 

Rondônia para o ano de 2016.  

FIGURA 6.16 – ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA ABASTECIMENTO ANIMAL 

A discretização de vazões retiradas para abastecimento animal para o ano de 2016 por UHG é 

apresentada na TABELA 6.20, destacando as UHGs do Médio Rio Machado e Rio Jaru. 

TABELA 6.20 - VAZÕES PARA ABASTECIMENTO ANIMAL POR UHG 

Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Abastecimento animal 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,85 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 

Médio Rio Madeira 0,05 

Baixo Rio Madeira 0,01 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,49 

Médio Rio Machado 2,01 

Rio Jaru 1,19 

Baixo Rio Machado 0,15 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,04 

Margem Direita do Rio Jamari 0,67 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,67 

Baixo Rio Jamari 0,08 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,36 
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Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Abastecimento animal 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,76 

Médio Rio Guaporé 0,28 

Rios Branco e Colorado 0,40 

Alto Rio Guaporé 0,35 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,10 

Rio Abunã Rio Abunã 0,15 

6.3.3 Irrigação 

A estimativa das vazões de retirada, consumo e retorno para a irrigação das culturas é função 

do balanço hídrico das áreas irrigadas, dos aspectos relacionados à cultura, tipo de irrigação e condições 

de manejo aplicadas. Assim, as variáveis empregadas para a estimativa da vazão de retirada pela 

irrigação são: 

• Área irrigada;

• Evapotranspiração real da cultura;

• Precipitação efetiva; e

• Eficiência de aplicação dos sistemas de irrigação.

A metodologia proposta e apresentada na sequência está baseada na disponibilidade das

informações climatológicas, áreas irrigadas e nas características dos sistemas de irrigação requerendo, 

portanto, todas as informações disponíveis. Algumas informações, tais como o calendário de colheita 

por município, estão disponíveis apenas no Censo Agropecuário 2006 do IBGE, de forma que tais dados 

podem ser assumidos para o horizonte de cálculo de 1931 a 2030. As etapas envolvidas na metodologia 

para a estimativa das vazões demandadas pela irrigação encontram-se representadas na FIGURA 6.17 

de forma simplificada. 

Obs: Vazões consumidas nesta Figura refere-se a vazões de retirada. 
FIGURA 6.17 -  FLUXOGRAMA PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES DEMANDADAS PELA IRRIGAÇÃO 
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6.3.3.1 Evapotranspiração  

6.3.3.1.1 Evapotranspiração de Referência 

A evapotranspiração de referência (ET0) é a quantidade de água a ser utilizada em uma superfície 

do solo totalmente coberta com grama em crescimento ativo (altura entre 8 e 15 cm) e sem restrição 

hídrica. A ET0 pode ser estimada através de diversos métodos empíricos, tendo como dados necessários 

para a sua estimativa informações obtidas em estações meteorológicas. Portanto, a estimativa da ET0 foi 

realizada pelo método Penman-Monteith-FAO, conforme Allen et al. (1998).

6.3.3.1.2 Evapotranspiração Potencial da Cultura 

A evapotranspiração potencial da cultura (ETpc) consiste na evapotranspiração de uma cultura 

em ótimas condições de umidade e nutrientes no solo, de modo que seja permitida a produção potencial 

dessa cultura nas condições de campo. A ETpc depende da ET0 e dos valores de coeficientes de cultura 

(Kc) das fases de desenvolvimento de cada cultura que estão disponíveis na publicação FAO Irrigation 

and Drainage Paper 56 e no banco de dados do SEUCA.

Na TABELA 6.21 são apresentados os coeficientes de cultura correspondentes a cada fase de 

desenvolvimento fenológico das culturas temporárias, enquanto na TABELA 6.22 são apresentados os 

coeficientes de cultura para as lavouras permanentes.  

TABELA 6.21 - COEFICIENTES DE CULTURA PARA LAVOURAS TEMPORÁRIAS 

Cultura Kc inicial Kc médio Kc final 

Abacaxi 0,50 0,30 0,30 

Abóbora, moranga, jerimum 0,50 1,00 0,80 

Algodão herbáceo 0,35 1,18 0,60 

Alho 0,70 1,05 0,70 

Amendoim em casca 0,40 1,15 0,60 

Aveia branca em grão 0,30 1,15 0,25 

Batata-inglesa 0,50 1,15 0,75 

Cana-de-açúcar 0,40 1,25 0,75 

Cebola 0,70 1,05 0,75 

Centeio em grão 0,30 1,15 0,25 

Cevada em casca 0,30 1,15 0,25 

Colza (canola) 0,35 1,15 0,35 

Ervilha em grão 0,50 1,15 1,10 

Fava em grão 0,50 1,15 0,30 

Feijão preto em grão 0,40 1,15 0,35 

Feijão de cor em grão 0,40 1,15 0,35 

Feijão fradinho em grão 0,40 1,15 0,35 

Feijão verde 0,50 1,05 0,90 

Fumo em folha seca 0,35 0,75 1,00 

Gergelim (semente) 0,35 1,10 0,25 

Girassol (semente) 0,35 1,15 0,35 

Juta (fibra) 0,35 1,10 0,25 

Linho (fibra) 0,35 1,10 0,25 

Malva (fibra) 0,35 1,10 0,25 

Mamona 0,35 1,15 0,55 

Mandioca (aipim, macaxeira) 0,30 1,10 0,50 

Melancia 0,40 1,00 0,75 

Melão 0,50 0,85 0,60 

Milho em grão 0,30 1,20 0,35 

Rami (fibra) 0,35 0,60 0,60 

Soja em grão 0,40 1,15 0,50 

Sorgo em grão 0,30 1,05 0,55 
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Cultura Kc inicial Kc médio Kc final 

Sorgo vassoura 0,70 1,20 1,05 

Tomate rasteiro (industrial) 0,60 1,15 0,80 

Trigo em grão 0,30 1,15 0,25 

Trigo preto em grão 0,30 1,15 0,25 

Triticale em grão 0,30 1,15 0,25 

Forrageira para corte 0,30 1,15 0,60 

Cana forrageira 0,40 1,25 0,75 

Milho forrageiro 0,30 1,20 0,35 

Sorgo forrageiro 0,30 1,05 0,55 

Sementes de algodão 0,35 1,18 0,60 

Sementes de feijão 0,40 1,15 0,35 

Sementes de milho 0,30 1,20 0,35 

Sementes de soja 0,40 1,15 0,50 

Sementes de trigo 0,30 1,15 0,25 

Sementes de batata-inglesa 0,50 1,15 0,75 

Toletes de cana-de-açúcar 0,40 1,25 0,75 

Sementes de forrageiras 0,30 1,15 0,60 

Sementes e outras formas 0,35 1,15 0,60 

Fonte: FAO Irrigation and Drainage Paper, 56 e banco de dados do SEUCA. 

TABELA 6.22 - COEFICIENTES DE CULTURA PARA LAVOURAS PERMANENTES 

Cultura 
Kc 

médio 
Cultura 

Kc 

médio 

Abacate 0,87 Kiwi 1,00 

Açaí (fruto) 1,00 Laranja 0,80 

Acerola 1,00 Lichia 1,00 

Agave (folha) 0,70 Lima 0,80 

Agave (fibra) 0,70 Limão 0,80 

Algodão arbórea 1,20 Louro (folha) 1,00 

Ameixa 0,90 Maçã 0,95 

Amora (folha) 0,95 Manga 0,90 

Amora (fruto) 0,95 Mamão 0,60 

Banana 1,20 Maracujá 0,60 

Borracha (látex liquido) 1,00 Nectarina 1,00 

Borracha (látex coagulado) 1,00 Nêspera 1,00 

Cacau (amêndoa) 1,05 Palmito 1,00 

Café arábica em grão (verde) 0,90 Pera 0,95 

Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) 0,90 Pêssego 0,90 

Caju (castanha) 0,55 Pimenta-do-reino 1,05 

Caju (fruto) 0,55 Pitanga 1,00 

Camu-camu 1,00 Romã 1,00 

Caqui 1,00 Tangerina, bergamota, mexerica 0,80 

Carambola 1,00 Urucum (semente) 1,00 

Chá-da-Índia 1,00 Uva (mesa) 0,85 

Coco-da-baía 1,00 Uva (vinho ou suco) 0,85 

Cravo-da-Índia 1,00 Pupunha (cacho frutos) 1,00 

Dendê (coco) 1,00 Cupuaçu 1,00 

Erva-mate 1,00 Mudas de café 0,90 

Figo 1,00 Mudas de cacau 1,05 

Fruta-de-conde 1,00 Mudas de caju 0,55 

Goiaba 1,00 Mudas de coco-da-baía 1,00 

Graviola 1,00 Mudas de frutas cítricas (laranja, limão, tangerina, etc.) 0,80 

Guaraná 1,00 Mudas de mamão 0,60 

Jabuticaba 1,00 Mudas de uva 0,85 

Jaca 1,00 Mudas de outros produtos da lavoura permanente 1,00 

Jambo 1,00 

Fonte: FAO Irrigation and Drainage Paper, 56 e banco de dados do SEUCA. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

152 

Com base nas três fases de desenvolvimento da cultura é possível determinar a curva que 

representa as mudanças do Kc ao longo do ciclo da cultura. No boletim FAO 56 os ciclos de 

desenvolvimento das culturas foram divididos em quatro fases: inicial, desenvolvimento vegetativo, 

média e final. O Kc da fase de desenvolvimento vegetativo é obtido pela média entre os valores de Kc 

das fases inicial e média. Já o Kc da fase de maturação é dado pela média entre os valores de Kc das 

fases média e final. 

6.3.3.1.3 Evapotranspiração Real da Cultura 

A evapotranspiração real da cultura (ETrc) é a quantidade de água evapotranspirada por uma 

determinada cultura sob condições normais de cultivo. A ETrc está condicionada, além dos elementos 

meteorológicos, à porcentagem de cobertura do solo, ao tipo de cultura e à disponibilidade de água no 

solo (Ks). 

Na determinação dos valores de Ks serão necessários os mapas do levantamento dos tipos de 

solos presentes em cada município brasileiro feito pelo projeto RADAMBRASIL/EMBRAPA. 

6.3.3.1.4 Precipitação Efetiva 

A precipitação efetiva para a irrigação é a parte da precipitação que é utilizada pela cultura para 

atender as suas necessidades evapotranspirométricas e é dada em função da evapotranspiração potencial 

mensal da cultura e da precipitação mensal. A precipitação efetiva foi obtida em uma base mensal e 

transformada em base diária para o cálculo das séries de vazões. Além disso, as capacidades de 

armazenamento de água no solo são dadas para uma profundidade igual a 1 metro, sendo necessário 

corrigi-las de acordo com a profundidade efetiva do sistema radicular de cada cultura. Foram utilizados 

dados de precipitação disponíveis no banco de dados da rede de estações pluviométricas do Banco de 

Dados de Informações Hidrológicas da ANA (HIDRO/ANA). Os valores de profundidade efetiva 

considerados foram obtidos com base no Boletim FAO 56. 

6.3.3.1.5 Área Irrigada 

Para a estimativa das vazões de retirada, de consumo e de retorno para a irrigação das culturas 

faz-se necessário o conhecimento da área irrigada relativa a cada cultura. Para tanto, foi utilizado o 

banco de dados do Censo Agropecuário 2006 do IBGE, que traz informações referentes às condições de 

manejo das culturas, às áreas plantadas e colhidas, sistemas de irrigação utilizados, dentre outras. 

Destaca-se que os bancos de dados utilizados correspondem às áreas colhidas das culturas temporárias 

e permanentes, relativas às culturas irrigadas em cada município. Ademais, cabe ressaltar que foi 

necessário trabalhar com cada cultura separadamente, uma vez que a estimativa da vazão depende, além 

da área irrigada, da evapotranspiração real, sem que esta varia de acordo com o mês em análise. 
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6.3.3.1.6 Eficiência de Aplicação 

A eficiência de aplicação é um fator que influi no aumento da quantidade total de água utilizada 

na irrigação, uma vez que leva em conta as perdas por percolação profunda, deriva, evaporação e 

também no recalque de sistemas com má manutenção.  

Os valores das eficiências de aplicação utilizados foram baseados na Nota Técnica nº 

364/2007/GEOUT/SOF-ANA. Foram adotados valores médios municipais de eficiência de aplicação 

para as culturas em geral (com exceção de arroz e cana), obtidos a partir de média ponderada pela área 

ocupada pelos métodos de irrigação no munício no Censo Agropecuário 2006 do IBGE. O método de 

irrigação por inundação não foi considerado na composição da média, pois o mesmo está 

predominantemente associado à cultura do arroz, cujo método de estimativa está detalhado 

separadamente. Para os municípios sem informação no Censo de 2006 foi adotada uma de eficiência de 

aplicação de 80%. 

6.3.3.2 Consideração de Particularidades Correspondente à Metodologia para a Estimativa da 

Irrigação da Cultura da Cana-de-açúcar 

Considerando as particularidades correspondentes às condições da cultura de cana-de-açúcar, 

foram considerados para essa cultura três cenários distintos: irrigação plena, irrigação suplementar e 

irrigação por salvamento. 

6.3.3.2.1 Irrigação Plena 

A irrigação plena consiste, conforme Scarpare et al. (2015), na aplicação da lâmina de água para

suprir o déficit hídrico da cultura até o décimo mês do ciclo da cultura. Após esse período a irrigação 

deve ser suspensa para favorecer a maturação da cultura. Portanto, para essa condição de irrigação a 

metodologia aplicada é a mesma utilizada para todas as culturas exceto o arroz, sendo feitas duas 

adaptações: o corte da irrigação após o décimo mês e, por meio do cálculo do clima médio, foi 

estabelecido uma lâmina máxima de aplicação como limite mensal para cada município. O 

estabelecimento da lâmina máxima, baseada em condições de clima médio, tem como fundamento 

limitar a aplicação de água às condições de dimensionamento dos equipamentos para a irrigação plena 

de cana. Para a irrigação plena eficiência foi considerada de aplicação igual a 90%. 

6.3.3.2.2  Irrigação com Déficit 

A irrigação com déficit consiste em suprir parcialmente a deficiência hídrica que ocorre no 

desenvolvimento da cultura, sendo aplicada quando a disponibilidade de água constitui limitação à 

produção agrícola, devendo o manejo da irrigação priorizar à minimização das perdas de água. As 

produtividades com esse tipo de irrigação serão menores, entretanto, há um aumento da eficiência de 

aplicação e redução nos custos operacionais da irrigação e redução da lixiviação de produtos químicos. 

Nesta condição, portanto, a adaptação na metodologia proposta para as demais culturas envolve, além 

do corte da irrigação no décimo mês, a adoção de uma lâmina máxima de aplicação como limite mensal 

para cada município. Se o balanço hídrico mensal for menor que a lâmina máxima estimada, aplica-se 
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o déficit hídrico integralmente, caso contrário aplica-se a lâmina máxima estimada. O estabelecimento

da lâmina máxima, baseada em condições de clima médio, tem como fundamento limitar a aplicação de 

água às condições de dimensionamento dos equipamentos para a irrigação com déficit de cana. A 

irrigação com déficit é aplicada com o sistema de pivô central e a eficiência de aplicação é igual a 90%. 

6.3.3.2.3  Irrigação por Salvamento 

A irrigação por salvamento consiste em irrigar um período relativamente curto ou um estágio 

do cultivo. Dessa forma, o déficit de água pode ser imposto nas fases da cultura mais tolerantes à 

escassez hídrica. De acordo com Pereira et al. (2015), normalmente nos canaviais irrigados do Brasil

são aplicadas laminas de 60 a 80 mm de água após cada corte anual caracterizando a irrigação de 

salvamento, proporcionando aumento na produtividade de 12 a 15 t/ha.  Dessa forma, na estimativa da 

demanda por irrigação por salvamento foi aplicada uma única lâmina de água de 80 mm após cada corte 

anual para garantir a germinação nos períodos secos. Com base nestas condições, caso a irrigação seja 

de salvamento a metodologia proposta para as demais culturas não deve ser aplicada, sendo a estimativa 

da vazão de irrigação feita com base na aplicação de quatro lâminas, a saber: no primeiro mês, 

subsequente a colheita, aplicando-se uma lâmina de 13,35 mm, nos dois meses seguintes lâminas iguais 

a 26,7 mm e no quarto mês novamente aplica-se 13,35 mm, totalizando a aplicação de 80 mm. A 

distribuição ocorre desta forma porque o calendário proposto considera sempre o dia 15 de cada mês 

como a data de colheita ou de corte. A irrigação de salvamento está associada à irrigação por aspersão, 

com exceção do pivô central, sulcos e inundação, bem como os outros métodos de irrigação e/ou 

molhação obtendo, assim, uma eficiência de aplicação média aproximada igual a 75%. 

6.3.3.3 Cálculo das Séries de Vazões para Irrigação 

6.3.3.3.1 Volumes Mensais de Retirada, Consumido e de Retorno pela Irrigação para Todas as 

Culturas, Exceto o Arroz 

A estimativa do volume mensal destinado à irrigação em um município por uma cultura para 

uma determinada data de cultivo considerou a evapotranspiração real para a cultura, precipitação efetiva, 

eficiência de irrigação, área mensal irrigada e duração do ciclo da cultura.  

Com exceção do sistema de inundação da cultura do arroz, a vazão de retorno da irrigação do 

município foi obtida com base na metodologia utilizada no ONS (2003). Para cada método são feitas as 

seguintes considerações: 

1. Sulcos, Outros métodos de irrigação e/ou molhação, e Localizado (gotejamento,

microaspersão, etc): desconsideram-se as perdas por evaporação/arraste.

2. Inundação: metodologia aplicada para a cultura do arroz.

3. Aspersão (pivô central): considera-se perda por evaporação/arraste igual a 8% e o

sistema possui eficiência de aplicação igual a 85%.

4. Aspersão (outros métodos): considera-se perda por evaporação/arraste igual a 12,6%.
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Cabe ressaltar que o IBGE associa os métodos de irrigação para cada grupo e classes de 

atividades. Como muitas vezes para uma mesma cultura são utilizados vários métodos de irrigação, foi 

considerado o método de irrigação predominante.  

A vazão consumida foi calculada como a diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno. 

6.3.3.3.2 Volumes Mensais de Retirada, Consumo e Retorno pela Irrigação da Cultura do Arroz 

A atenção especial a estas condições de irrigação se deve ao fato da cultura do arroz constituir, 

ainda hoje, a principal cultura irrigada no Brasil e também às diferenças expressivas na dinâmica da 

água no sistema de irrigação por inundação, envolvendo vazões retirada e de retorno muito diferentes 

das correspondentes aos demais métodos de irrigação. 

A ocorrência de vazões de consumo negativas nestas áreas está associada ao esvaziamento dos 

quadros, que ocorre no período que antecede a colheita. A vazão de consumo corresponde ao balanço 

mensal das entradas e saídas de água até a seção de interesse, dessa forma os valores negativos da vazão 

de consumo referem-se a períodos em que a vazão de retorno excede a soma das vazões efetivamente 

consumidas pela cultura. 

A metodologia desenvolvida por Amaral et al. (2005) abrange dois sistemas de cultivo

praticados na Região Sul: o sistema convencional e o pré-germinado. 

A duração média do ciclo cultura da emergência até a maturação (colheita) foi considerada de 

122 dias. Essa duração foi definida a partir das características das principais cultivares utilizadas nos 

Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (TRONCHONI, 1995; SOSBAI, 2003; IRGA, 2005a). 

Como o processo de germinação da semente no sistema pré-germinado é acelerado antes da semeadura 

foi considerado que a data da emergência coincidiu com a data da semeadura.  

A partir da definição do ciclo da cultura foi possível determinar os coeficientes de cultura nas 

diferentes fases de desenvolvimento, bem como a duração de cada fase, sendo esta feita com base nas 

recomendações de Allen et al. (1998). No entanto, o ciclo médio das principais cultivares de arroz 

utilizadas na Região Sul do Brasil é mais curto que o proposto por Allen et al. (1998), sendo, portanto, 

necessário ajustar a duração dos diferentes estágios proposta na literatura para as condições locais.  

Os períodos de irrigação e suas durações foram definidos por Amaral et al. (2005) utilizando

informações contidas em EMBRAPA (2003), SOSBAI (2003), Weber et al. (2003) e Gomes et al.

(2004a). 

O consumo efetivo no sistema convencional, independente do período considerado, foi 

calculado considerando a área irrigada, a evapotranspiração e os coeficientes de cultura e de umidade 

do solo. 
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6.3.3.3.3 Cálculo das Vazões Municipais de Retirada, de Consumo e de Retorno 

As vazões mensais retiradas e consumidas pela irrigação nos municípios foram calculadas a 

partir dos volumes mensais de consumo de cada cultura. Por fim, apenas o arroz gera volume de retorno, 

sendo assim a vazão de retorno. 

6.3.3.4 Base de Dados Utilizados 

6.3.3.4.1 Dados Pluviométricos 

Para a determinação das séries de precipitação média mensal utilizadas nas estimativas de 

irrigação nos municípios brasileiros, foram utilizadas as séries das estações pluviométricas selecionadas 

da rede do banco de dados HIDRO da ANA. As estações pluviométricas selecionadas foram 

classificadas em principais e complementares, de acordo com a disponibilidade de dados e nível de 

consistência das séries mensais. A FIGURA 6.18 mostra a distribuição espacial da rede de estações 

pluviométricas utilizadas. 

As estações denominadas de principais contemplam uma rede de 2416 estações pluviométricas 

que foram objeto de consistência, preenchimento e extensão das séries mensais no âmbito do “Projeto 

de Qualificação de Dados Hidrológicos e Reconstituição de Vazões Naturais no País” (RHA-ANA, 

2011). Para estas estações foram utilizados os dados mensais consistidos e preenchidos até 2007 no 

mencionado projeto, sendo as séries completadas até 2015 de acordo com a disponibilidade de dados 

mensais no Banco HIDRO. A rede de estações complementares foi definida pelas demais estações 

pluviométricas do Banco HIDRO com disponibilidade de dados acima de 60 meses (cinco anos), 

totalizando 7.667 estações. Para as séries mensais das estações complementares foi realizada uma 

consistência simples visando eliminar dados espúrios. As séries mensais da rede de estações foram 

interpoladas para uma malha quadrada de 50 x 50 km recobrindo todo o território brasileiro. A 

interpolação foi realizada considerando a disponibilidade de dados na própria quadricula considerada e 

nas estações próximas, resultando em uma série de dados mensais observados interpolados. 

Posteriormente, essa série mensal foi estendida e/ou preenchida para completar o período entre 1931 e 

2030, utilizando-se os valores médios mensais da própria série interpolada de forma a preservar as 

características locais de sazonalidade.     
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FIGURA 6.18 – REDE DE ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS 

6.3.3.4.2 Dados Climáticos 

A FIGURA 6.19 mostra a distribuição espacial da rede de estações meteorológicas utilizadas. 

A rede é composta por 524 estações com período médio de 21 anos de dados, sendo que as 263 estações 

convencionais apresentam um período médio de 35 anos e as 261 estações automáticas um período 

médio de 7 anos. 

A estimativa da evapotranspiração foi realizada utilizando o método Penman-Monteith 

parametrizado pela FAO (ALLEN et al., 1998). Foram utilizadas as séries mensais de variáveis

climatológicas da rede de estações convencionais e automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Para definição das séries mensais a partir dos dados horários foram admitidos meses com no 

mínimo de 20 dias de dados observados, sendo considerados como válidos apenas os dias contendo no 

máximo 6 horas de falhas. A qualidade dos dados climatológicos utilizados não foi avaliada a priori,

sendo que para efeito de análise de consistência foram avaliadas, por comparação entre estações 
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próximas, as séries mensais de evapotranspiração calculadas. As estações ou períodos em que os valores 

mensais de evapotranspiração foram considerados inconsistentes foram descartados das séries finais 

utilizadas.    

FIGURA 6.19 – REDE DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS 

A FIGURA 6.20 e a FIGURA 6.21 mostram os valores médios mensais de evapotranspiração 

para o Brasil, visando ilustrar a representatividade da rede de estações meteorológicas utilizada. 
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FIGURA 6.20 – EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE JANEIRO A JUNHO 
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FIGURA 6.21 – EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÉDIA MENSAL DE JULHO A DEZEMBRO 

6.3.3.5 Áreas Irrigadas Municipais 

Para geração da série anual de áreas irrigadas municipais foram utilizados como base os dados 

censitários municipais dos anos 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006, além dos dados de área 
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irrigada levantados pela ANA para o ano 2014. Para os anos entre censos agropecuários foi feita uma 

interpolação das informações, baseando-se no incremento dos dados. A distribuição do incremento foi 

realizada pela diferença de áreas irrigadas municipais entre dois períodos censitários analisados e 

distribuição desta área anualmente entre o intervalo de tempo de período intercenso.  

Para regressão de áreas irrigadas municipais de 1960 a 1931 foram criadas taxas de 

decrescimento tendencial para cada município. As taxas basearam-se nos dados censitários de áreas 

irrigadas em 1960, 1970 e 1975 para estabelecer uma tendência de decrescimento a ser aplicada nos 

municípios. Foram calculadas taxas compostas avaliando os dados de 1960-1970 e 1960-1975. As taxas 

foram aplicadas sobre as áreas irrigadas de 1960, gerando dados de áreas irrigadas municipais de 1959 

a 1931. 

Em função das particularidades metodológicas a estimativa das vazões foi feita de forma 

separada para arroz inundado, cana-de-açúcar e demais culturas, conforme demostrado na descrição do 

método. Assim, foi necessário fragmentar os dados de área irrigada municipal nestes três principais 

grupos de culturas. 

6.3.3.5.1 Áreas Irrigadas de Arroz Inundado 

A FIGURA 6.22 apresenta as áreas de arroz inundado irrigadas de 1931 a 2015 nos Estados do 

Norte, destacando que para este uso Rondônia não apresenta grande representatividade na região. 

FIGURA 6.22 - ÁREAS DE ARROZ INUNDADO IRRIGADAS PARA OS ESTADOS DO NORTE 
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6.3.3.5.2 Áreas Irrigadas de Cana de Açúcar 

A FIGURA 6.23 apresenta as áreas de cana-de-açúcar irrigadas de 1980 a 2015 nos Estados do 

Norte. As projeções sugerem um aumento de áreas de cana-de-açúcar irrigadas no Norte impulsionado 

pelo crescimento de área no Estado do Tocantins. Em Rondônia a irrigação de cana-de-açúcar, assim 

como a de arroz, não apresenta grande representatividade na Região Norte do Brasil.  

FIGURA 6.23 - ÁREAS DE CANA-DE-AÇÚCAR IRRIGADAS PARA OS ESTADOS DO NORTE  (1980-2015) 

6.3.3.5.3  Áreas Irrigadas das Demais Culturas 

A FIGURA 6.24 apresenta as áreas de demais culturas irrigadas de 1931 a 2015 nos Estados do 

Norte. As projeções sugerem um aumento de áreas de demais culturas irrigadas no Norte. Cita-se nos 

anos 2001 que Rondônia aparecia como o terceiro Estado do Norte do Brasil com mais áreas irrigando 

demais culturas, que não o arroz e a cana-de-açúcar.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Á
re

a 
Ir

ri
g
ad

a 
(h

a)

Norte

RO

AC

AM

RR

PA

AP

TO



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

163 

FIGURA 6.24 - ÁREAS DE DEMAIS CULTURAS IRRIGADAS PARA OS ESTADOS DO NORTE (1931-2015) 

6.3.3.6 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno para Irrigação (1950 – 2016) 

Considerando que o Estado de Rondônia apresenta pouca relevância em áreas irrigadas de cana-

de-açúcar e arroz e que maior parte das áreas irrigadas se destina para irrigação e demais culturas, os 

resultados de vazões utilizadas para a irrigação foram apresentados em uma única categoria, que soma 

as três diferentes classes de irrigação calculadas.  

6.3.3.6.1 Retrocesso (1950-2015) 

O grande crescimento da irrigação teve início na década de 60 com a criação do Grupo de 

Estudos Integrados de Irrigação e Desenvolvimento Agrário (GEIDA). Destaca-se também nessa década 

o Programa Plurianual de Irrigação estruturado pelo Governo Federal, no qual foram implantados

projetos e obras de irrigação e drenagem, principalmente na região semiárida do país. Durante as décadas 

de 70 e 80 ocorreram as maiores incorporações de áreas irrigadas no território brasileiro devido à 

disponibilidade de linhas créditos para a Agricultura irrigada e o surgimento dos programas 

governamentais como, por exemplo, o Programa de Aproveitamento das Várzeas Irrigadas 

(PROVARZEAS) e o Programa de Financiamento para Equipamentos de Irrigação (PROFIR).   

Os sistemas de irrigação também evoluíram possibilitando uma maior eficiência de aplicação e, 

consequentemente, o uso sustentável dos recursos hídricos. No início do desenvolvimento da agricultura 

irrigada os sistemas pressurizados de irrigação e de irrigação localizada por micro aspersão e 

gotejamento ocupavam 10% do da área agrícola e atualmente essa porcentagem saltou para 70%, 

destacando o sistema de pivô central.  

De acordo com as estimativas realizadas, entre os anos de 1930 e 1990 a vazão de retirada de 

água pela irrigação no Brasil saltou de aproximadamente 32 m³/s para 380 m³/s, respectivamente. Já nos 
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anos de 1990 a 2014 a vazão de retirada apresentou, de modo geral, uma tendência de crescimento, mas 

ocorreram oscilações nas vazões durante esses anos como, por exemplo, a vazão de retirada em 2014 

teve uma queda de cerca de 10% em relação à vazão que foi retirada no ano de 2013.  

Entre os anos de 1930 a 1970 era quase que inexistente a agricultura irrigada nos Estados da 

Região Norte. A partir de 1990 houve um crescimento acentuado na irrigação nos Estados do Tocantins, 

Pará e Rondônia. Tal crescimento deve-se ao avanço do agronegócio que tem ocorrido nos últimos anos 

nessa região. A FIGURA 6.25 apresenta as vazões retiradas, de consumo e retorno para o período 1950 

a 2015 no Estado de Rondônia. Enfatiza-se o salto de vazões entre o período 2004 e 2005, um incremento 

de 500%, justificado pelo acréscimo de áreas irrigadas.  

FIGURA 6.25 - DEMANDA HÍDRICA PARA RONDÔNIA PARA O SETOR DE IRRIGAÇÃO 

A TABELA 6.23 apresenta a comparação das vazões retiradas para irrigação para o Brasil, para 

o Norte do Brasil e para Rondônia. A tabela apresenta ainda a representatividade das vazões retiradas

para este uso em Rondônia em relação as vazões retiradas para o país e para a Região Norte. Conforme 

apresentado as vazões retiradas em Rondônia não são expressivas em relação as retiradas do país. A 

nível regional Rondônia nos anos 2010 chega a representar aproximadamente 8% das vazões retiradas 

para irrigação no Norte do país. Os valores não são tão representativos visto que o Estado do Tocantins 

é responsável por maior parte das vazões retiradas para irrigação no Norte do Brasil (FIGURA 6.26). 
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TABELA 6.23 – VAZÕES DE RETIRADA DO BRASIL, NORTE DO BRASIL E RONDÔNIA E A REPRESENTATIVIDADE DO 

ESTADO EM RELAÇÃO AO PAÍS E A REGIÃO 

Decênio 

Vazão 

retirada para 

irrigação no 

Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para irrigação 

no Norte do 

Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para irrigação 

em Rondônia 

(m³/s) 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões retiradas 

em relação ao Brasil 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao 

norte do brasil 

1960 110,3 0,01 0,0003 4,3% 0,0003% 

1970 181,4 1,54 0,02 1,4% 0,01% 

1980 306,6 2,13 0,02 1,2% 0,008% 

1990 380,2 1,85 0,02 1,0% 0,005% 

2000 528,2 11,14 0,20 1,8% 0,04% 

2010 725,6 25,90 2,04 7,9% 0,3% 

FIGURA 6.26 – VAZÕES RETIRADAS PARA IRRIGAÇÃO PARA O NORTE DO BRASIL 

A FIGURA 6.27 apresenta a demanda hídrica obtida em base municipal espacializada para os 

anos de 1960, 1980 e 2004 para o Estado de Rondônia. 
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FIGURA 6.27 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA IRRIGAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE 

RONDÔNIA 
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6.3.3.6.2 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.24 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para a irrigação no ano de 

2016. 

TABELA 6.24 - VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA IRRIGAÇÃO EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Irrigação 2,0345 1,7416 0,3103 

A TABELA 6.25 apresenta os maiores valores de retirada de água para irrigação em Rondônia 

para o ano de 2016, destacando a maior vazão retirada do Estado para este fim no município de Cacoal, 

que tem 51% das vazões desse município destinadas para irrigação.  

TABELA 6.25 - MAIORES VAZÕES DE RETIRADA PARA IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2016 

Ranking Município 
Vazão de retirada para 

irrigação (m³/s) 

Vazão total do 

município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para irrigação (%) 

1° Cacoal 0,670 1,295 51,72% 

2° Porto Velho 0,213 6,257 3,40% 

3° Alta Floresta d' Oeste 0,132 0,432 30,68% 

4° Seringueiras 0,110 0,270 40,66% 

5° 
Nova Brasilândia 

d'Oeste 
0,101 0,261 38,74% 

6° Ministro Andreazza 0,090 0,199 45,33% 

7° Ji-Paraná 0,068 0,997 6,83% 

8° Vilhena 0,061 0,419 14,46% 

9° Presidente Médici 0,060 0,319 18,70% 

10° Vale do Paraíso 0,057 0,192 29,57% 

A FIGURA 6.28 apresenta a espacialização das vazões de retirada para os 52 municípios de 

Rondônia para o ano de 2016. A discretização de vazões retiradas para irrigação para o ano de 2016 por 

UHG é apresentada na TABELA 6.26, destacando-se as UHGs Médio Rio Machado e Rio Roosevelt. 

TABELA 6.26 - VAZÕES PARA IRRIGAÇÃO POR UHG 

Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Irrigação 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,07 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 

Médio Rio Madeira 0,03 

Baixo Rio Madeira 0,01 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,06 

Médio Rio Machado 0,75 

Rio Jaru 0,13 

Baixo Rio Machado 0,01 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,02 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,08 

Baixo Rio Jamari 0,01 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,41 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,13 

Médio Rio Guaporé 0,02 

Rios Branco e Colorado 0,21 

Alto Rio Guaporé 0,01 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,02 

Rio Abunã Rio Abunã 0,08 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

168 

FIGURA 6.28 - ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA IRRIGAÇÃO 

6.3.4 Indústria de Transformação 

A demanda de água varia por tipo de estabelecimento industrial. Em geral, as diferenças na 

demanda de água entre os estabelecimentos refletem o tipo de produto ou serviço que está sendo 

produzido e os processos industriais associados. No que refere a sua utilização, Silva; Kulay (2006) 

indicam que a água tem uma diversificada gama de aplicações no setor industrial, tais como: (i) matéria 

prima e reagente, (ii) solvente de substâncias sólidas, líquidas e gasosas, (iii) lavagem de gases e sólidos 

para retenção de materiais contidos em misturas, (iv) veículo de suspensão de materiais em fase sólida, 

(v) operações envolvendo transmissão de calor.

Desta maneira, sua quantificação atrelada à cadeia produtiva é fundamental. Para a realidade 

brasileira, dados medidos são escassos. Neste sentido, quando os dados são inadequados ou 

indisponíveis devem ser utilizados métodos indiretos de estimativa. São necessárias para a estimativa 

indireta informações baseadas nas atividades industriais e utilização da água e a matriz de coeficientes 

técnicos. 

Dada a dificuldade de obtenção de dados em quantidade e qualidade necessário para estimativas 

da demanda hídrica industrial, Hutson et al. (2007) indicam que a abordagem metodológica deve ser

realizada em 3 etapas principais: (i) aquisição de dados de vazão de retirada para cada indústria, focando 

nas maiores consumidoras, buscando melhor representação para a escala municipal, (ii) aquisição de 

dados auxiliares (número de empregados, faturamento, produção unitária) para o cálculo por meio de 
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coeficientes de consumo e (iii) combinação das duas abordagens a partir do levantamento de dados 

específicos para grandes consumidores e estimativas indiretas para os menores consumidores. 

Algumas variáveis explicativas têm sido correlacionadas com a demanda hídrica do setor 

industrial. Um dos principais indicadores da demanda de água por estabelecimentos em macro escala é 

o número de pessoas empregadas, uma vez que reflete, teoricamente a escala da operação. Outros dados

utilizados para estimativas pontuais são relacionados ao volume de produção ou ainda banco de dados 

de outorga regional para abordagens regionais. 

6.3.4.1 Revisão de Estudos Anteriores 

Dentre os diversos estudos realizados para a estimativa da demanda hídrica industrial pode-se 

citar: “Institute of Water Research - Municipal and Industrial Needs Software” (US Army Corps of 

Engineers, 1987); “Manual Técnico de Outorgas para o Estado do Paraná” (Instituto das Águas do 

Paraná, 2006); “Desenvolvimento de Matriz de Coeficientes Técnicos para Recursos Hídricos no Brasil: 

Relatório Final dos Coeficientes Técnicos de Recursos Hídricos das Atividades Industrial e Agricultura" 

(FUNARBE, 2011); “Domestic, Commercial, Municipal and Industrial Water Demand Assessment and 

Forecast in Ada and Canyon Counties, Idaho” (IDWR, 2001); “Manual de Outorga” (ENGECORPS, 

1998); “Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas” (ANA, 2013); “Estimativa das Vazões para 

Atividades de Uso Consuntivo da Água em Bacia hidrográficas do Sistema Interligado Nacional – SIN” 

(ONS, 2003); “Industrial Water Use – 2009” (Statistics Canada Environment Accounts and Statistics 

Division, 2012); “Base de Referência do Plano Nacional de Recursos Hídricos” (ANA, 2003);

“Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica Amazônica – Afluentes da Margem 

Direita” (ANA, 2012); “Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Jordão” (Instituto de Águas do Paraná, 

2008); e “Environmental Assessment Report n° 1, Sustainable Water Use in Europe, Part 1: Sectoral 

use of Water” (European Environment Agency, 1999). 

6.3.4.2 Dados Disponíveis 

Com relação às fontes de dados e informações referente às atividades industriais desenvolvidas 

no país e que pudessem ser utilizadas para o cálculo da estimativa da demanda hídrica industrial, 

considerou-se basicamente a pesquisa e obtenção de dados relativos à produção, ao número de pessoas 

empregadas, ao número de estabelecimentos por setor e ao valor da produção. Considerando que as 

metodologias expostas no item anterior utilizam, de maneira simplificada, algumas destas informações 

para estimativa da demanda hídrica, buscou-se realizar um inventário de dados desta natureza.  

Foram utilizados como forma de estimativa da demanda hídrica do setor industrial até o 

momento dados referentes à produção municipal, convertida para US$, encontrados nos Censos 

Industriais (1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 e 1985) e Pesquisa Industrial Anual (1990, 1995 e 

2001), bem como os bancos de dados do Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos 
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(CNARH) e Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH) da ANA. Além destas fontes, 

foi observado ainda o cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Relatório Anual de 

Informações Setoriais (RAIS). 

6.3.4.3 Descrição do Método Para Estimativa de Demandas 

6.3.4.3.1 Estudos Iniciais Para Estimativas de Demandas 

Inicialmente, buscou-se realizar um levantamento dos métodos utilizados para estimativa da 

demanda hídrica referente ao setor industrial em diversas partes do mundo e estudos de referência no 

país, elaborados por órgãos federais. Esta etapa foi utilizada para sistematizar os métodos aplicados em 

diversos estudos e que poderiam ser aplicados as condições brasileiras dada a disponibilidade de dados. 

Foi proposta nova matriz de coeficientes técnicos para estimativa da demanda hídrica da 

produção industrial no país atualizada com base nos dados do CNARH, além de comparações entre os 

valores observadas e os valores de referência em literatura nacional e internacional de forma a validar o 

método e a matriz de coeficientes proposta. Destaca-se que foram realizadas análises estatísticas e de 

consistência do cadastro antes da definição dos coeficientes técnicos para o setor industrial brasileiro. 

Ademais, cabe ressaltar que a nova matriz de coeficientes utilizou dados relacionados ao 

quantitativo de pessoas empregadas como variável explicativa para estimativa da demanda hídrica. 

Desta maneira, reforça-se o fato de que a matriz de coeficientes técnicos proposta retrata de maneira 

consistente a situação do setor industrial brasileiro no que tange a demanda hídrica, de forma que serve 

de subsídios para a estimativa das vazões de retirada, consumo e retorno de forma simples e eficaz 

considerando a disponibilidade de dados para o país. 

6.3.4.3.2 Base de Dados 

A TABELA 6.27 apresenta a relação dos dados referente as variáveis relacionadas as demandas 

hídricas industriais, período disponível e escala temporal associadas a produção e quantitativo de 

pessoas empregadas no país utilizados na obtenção das séries de demandas hídricas do setor. 

TABELA 6.27 - DADOS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DAS ESTIMATIVAS DAS DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR 

INDUSTRIAL 

Fonte Variáveis Unidade 

territorial 
Período disponível 

Censo Industrial Pessoal Ocupado1 Município 
1939, 1949, 1959, 1970, 1975, 

1980, 1985 

Pesquisa Industrial Anual 
Pessoal Ocupado (31/12) por Classes e 

Gênero de Indústria – ligados a produção 
UF 1989, 1990, 1992, 1994, 1995 

Pesquisa Industrial Anual 
Pessoal Ocupado Assalariado por Classes e 

Gênero de Indústria 
Brasil 2001 

Relatório Anual de 

Informações Sociais 
Vínculos Ativos por Tipologia Industrial Município 2002 - presente 

1 As definições de pessoal ocupado nos Censos Industriais, bem como as indústrias que fazem parte do levantamento 
censitário, não são constantes aos longo do período 40 – 85. 
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6.3.4.3.3 Método Proposto 

A estimativa das séries de vazões de retirada, consumo e retorno do setor da Indústria de 

Transformação foi realizada de acordo com a disponibilidade de dados de número de empregados no 

país ao longo do período entre 1931 e 2014. Foram utilizados dados primários de número de empregados 

para a escala municipal, considerando os dados disponíveis no Censo Industrial, Pesquisa Industrial 

Anual (dados para UF e país, desagregados para base municipal) e RAIS. Para todo o período, foi 

aplicada a matriz de coeficientes técnicos definida com base nos dados obtidos junto ao CNARH que 

considera o número de empregados como variável para obtenção das vazões de retirada, consumo e 

retorno do setor industrial. A FIGURA 6.29 e FIGURA 6.30 apresentam os dados e métodos utilizados 

para estimativa das vazões do setor industrial no país. 

FIGURA 6.29 - DADOS E MÉTODOS UTILIZADOS PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES INDUSTRIAIS 

FIGURA 6.30 - ESQUEMA METODOLÓGICO PARA ESTIMATIVA DE VAZÕES PARA SETOR INDUSTRIAL 

Desta maneira, após a preparação da base de dados, considerando as interpolações espaciais e 

temporais necessárias para a construção da série do quantitativo de pessoal ocupado na indústria de 

transformação em território brasileiro, foram aplicados coeficientes técnicos necessários para a 

quantificação das vazões de retirada e consumo do setor. 

Para todos os períodos as vazões industriais foram calculadas por meio de dados municipais e 

posteriormente associadas às áreas urbanas. Desta forma, considerou-se que toda a atividade industrial 
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se concentra inserida na mancha urbana de cada município e as vazões deste setor são atribuídas às 

bacias hidrográficas proporcionalmente ao tamanho de área interceptada. 

6.3.4.3.4 Matriz de Coeficientes Técnicos para o Setor Industrial 

As estimativas da demanda hídrica do setor industrial foram realizadas utilizando os dados de 

número de empregados para os quais foram definidos coeficientes técnicos com base nos dados oriundos 

do CNARH da ANA. No contexto do estudo, entendeu-se que estes dados declarados poderiam 

proporcionar um avanço metodológico na definição e avaliação de coeficientes técnicos para as 

demandas hídricas no setor industrial. 

Avaliou-se ainda a representatividade da amostra de estabelecimentos industriais presentes no 

CNARH por divisão CNAE 2.0 e o número total de estabelecimentos industriais, observados em Tabela 

SIDRA-IBGE n° 988 “Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salários e outras 

remunerações, salário médio mensal e pessoal assalariado médio, por seção, divisão e grupo da 

classificação de atividades (CNAE 2.0) e faixas de pessoal ocupado total”, ano base 2012. 

Dos coeficientes obtidos em litros.empregado.dia-1 para cada registro no banco de dados foram 

obtidas as medianas, sendo esse valor considerado nas análises seguintes. Entende-se que os valores dos 

coeficientes retratam as relações de produção e uso de água tendo o número de empregados como 

variável explicativa do porte e intensidade da demanda hídrica. Desta forma, diferenças nos coeficientes 

em relação a estudos anteriores, realizados para períodos ou regiões com características distintas, podem 

ocorrer por características tecnológicas e trabalhistas que impactam nessa relação. No entanto, a 

comparação com tais estudos é válida no sentido de verificar a ordem de grandeza e variação entre 

tipologias industriais. De forma geral os valores de coeficientes de retirada propostos apresentaram boa 

concordância com estudos anteriores. A média dos coeficientes foi de 3.747 litros.empregado.dia-1, 

sendo compatível com os valores utilizados por ANA (2003), que variam entre 1500 e 5500. 

Com o objetivo de determinar os coeficientes técnicos de consumo para as tipologias industriais 

consideradas, adotou-se como referência a matriz de coeficientes técnicos para o setor industrial 

brasileiro proposta em FUNARBE (2011). Neste sentido, apesar da matriz proposta utilizar o volume 

de produção como variável explicativa para a demanda hídrica, utilizou-se os fatores de 

proporcionalidade entre os coeficientes de retirada e consumo para aplicação na matriz de coeficientes 

técnicos proposta. Assim, para obtenção dos fatores de proporcionalidade entre as vazões de retirada e 

consumo, obteve-se a média das proporções entre os coeficientes de retirada e consumo seguindo a 

estrutura de organização hierárquica do CNAE 2.0.  

A TABELA 6.28 apresenta a matriz de coeficientes técnicos utilizada para a estimativa das 

demandas hídricas do setor industrial para o período de 1970 – 2001.  
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TABELA 6.28 – MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS PARA ESTIMATIVA DAS DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR 

INDUSTRIAL BRASILEIRO (1970-2001) 

CNAE 

2.0 
Tipologia Industrial 

Coeficientes técnicos 

(Litros.empregado.dia-1) 

Retirada Consumo 

10 Fabricação de produtos alimentícios 5.068 1.977 

11 Fabricação de bebidas 19.472 3.742 

12 Fabricação de produtos do fumo 1.130 226 

13 Fabricação de produtos têxteis 1.780 362 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 401 75 

15 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados 
918 2 

16 Fabricação de produtos de madeira 563 148 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 25.764 5.027 

18 Impressão e reprodução de gravações 273 55 

19 
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocombustíveis* 
13.544 4.421 

20 Fabricação de produtos químicos* 13.544 4.421 

21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 3.223 645 

22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 454 91 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1.140 95 

24 Metalurgia 5.337 1.178 

25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 473 221 

26 
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos 
247 49 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 202 40 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 249 50 

29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 460 91 

30 
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 
215 27 

31 Fabricação de móveis 330 66 

32 Fabricação de produtos diversos 1.072 214 

33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 312 62 

* Especificamente para o ano de 2001, os coeficientes técnicos para as tipologias 19 e 20 foram, respectivamente, 39.130
l.emp.dia-1 e 3.416 l.emp.dia-1 em virtude do dado PIA (2001) apresentar estas tipologias separadamente. Os coeficientes
foram corrigidos com base no nº de vínculos RAIS tipologia 19 em relação ao total na produção PIA para a tipologia 19.

Por fim, considerando ainda que os dados disponíveis para os anos de 1940, 1950 e 1960 

apresentaram apenas o total de empregados ligado a indústria de transformação em base municipal sem 

discriminação da tipologia considerada, foi necessário a elaboração de um coeficiente técnico para a 

indústria genérica. Para evitar distorções na escala regional e municipal este coeficiente foi ponderado 

regionalmente. Assim, foi avaliada a proporção das indústrias de transformação para cada tipologia por 

UF no ano de 1970, sendo realizado o cálculo do coeficiente técnico regional ponderado de acordo com 

esta proporção e o coeficiente correspondente a tipologia industrial. O coeficiente técnico aplicado para 

o Estado de Rondônia para os anos de 1940, 1950 e 1960 foi de 3.747 L.empregado/dia para a vazão de

retirada e 28,66% de vazão de consumo. 

6.3.4.4 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno para Indústria (1950 – 2016) 

6.3.4.4.1 Retrocesso (1950-2015) 

A FIGURA 6.31 apresenta os resultados das vazões de retirada, consumo e retorno para o 

período de 1950 – 2015 para o Estado de Rondônia referentes ao uso industrial.  
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FIGURA 6.31 – DEMANDA HÍDRICA PARA RONDÔNIA PARA O SETOR INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

Considerando o período analisado, as vazões de retirada do setor apresentaram um aumento 

expressivo passando de 0,008 m³/s em 1950 para 1,06 m³/s em 2015. Evidencia-se um crescimento 

significativo das vazões retiradas pelo setor industrial de transformação até meados dos anos 80, com 

posterior declínio e retomada em um crescimento significativo no período pós 2000.  

Até os anos 60, a demanda hídrica do setor industrial apresentou um crescimento de 153%. Entre 

os anos 1970 até 1980, observou-se um crescimento não tão acelerado nas vazões de retirada do setor 

industrial de 80% (TABELA 6.29).  

TABELA 6.29 – VAZÕES DE RETIRADA (M³/S) DO BRASIL, NORTE DO BRASIL E RONDÔNIA E A 

REPRESENTATIVIDADE DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PAÍS E A REGIÃO 

Decênio 

Vazão retirada 

para indústria 

no Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para indústria 

no Norte do 

Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para indústria 

em Rondônia 

(m³/s) 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões retiradas 

em relação ao Brasil 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao 

Norte do Brasil 

1960 54,703 0,672 0,008 0,01% 1,2% 

1970 68,272 0,817 0,021 0,03% 2,5% 

1980 77,555 1,205 0,049 0,1% 4,1% 
1990 124,161 2,051 0,090 0,1% 4,4% 

2000 108,184 2,212 0,065 0,1% 2,9% 

2010 135,716 3,351 0,430 0,3% 12,8% 

Apesar de uma diminuição na participação da produção industrial no PIB nacional a partir dos 

anos 2000 a economia brasileira recente (pós anos 2000) teve tentativas de retomada do crescimento 

graças à combinação de três fatores, sendo eles o cenário externo favorável, o ambiente interno estável 

e a ampliação do mercado doméstico (FIESP, 2014). Neste sentido, destaca-se que a geração de 

empregos nas indústrias de transformação do país apresentou tendência de crescimento no período 

posterior a 2001, evidenciado pela tendência de crescimento positivo das taxas mensais de admissão de 

empregados no setor. 
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Desta maneira, a demanda hídrica do país da indústria a partir dos anos 2000 apresentou 

tendência de crescimento positiva. Dos anos 1990 a 2000 o crescimento em Rondônia foi de 560%. 

Assim, de maneira geral, as séries obtidas com a nova proposição metodológica estão consistentes 

considerando, sobretudo a ciclicidade da economia do país no período 1970 a 1994 e posterior 

crescimento após a década de 2000.  

A FIGURA 6.32 apresenta as vazões de retirada (m³/s) para a região Norte do Brasil. Observa-

se que na maior parte da série o Estado de Rondônia detém a terceira maior vazão de retirada da Região. 

FIGURA 6.32 –VAZÕES DE RETIRADA NO PERÍODO 1950 – 2015 PARA OS ESTADOS DA REGIÃO NORTE 

Considerando a demanda hídrica obtida em base municipal para o período, a FIGURA 6.33 

apresenta os mapas com a demanda hídrica industriais para os anos de 1960, 1980 e 2004, permitindo a 

avaliação da evolução da demanda hídrica em base municipal para o Estado.  
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FIGURA 6.33 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA INDÚSTRIA PARA OS MUNICÍPIOS DE 

RONDÔNIA 
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6.3.4.4.2 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.30 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para a indústria no ano de 

2016. 

TABELA 6.30 - VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA INDÚSTRIA EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Indústria 1.040 0.339 0.701 

A TABELA 6.31 apresenta os maiores valores de retirada de água para indústria em Rondônia 

para o ano de 2016, destacando a maior vazão retirada do Estado para este fim no município de Porto 

Velho, que tem apenas 2,9% das vazões do município destinadas para atendimento de demandas 

industriais.  

TABELA 6.31 - MAIORES VAZÕES DE RETIRADA PARA INDÚSTRIA NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2016 

Ranking Município 
Vazão de retirada para 

indústria (m³/s) 

Vazão total do 

município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para indústria (%) 

1° Porto Velho 0,182 6,257 2,91% 

2° Ji-Paraná 0,131 0,997 13,19% 

3° Rolim de Moura 0,106 0,484 21,96% 

4° Jaru 0,106 0,635 16,65% 

5° Ariquemes 0,083 0,742 11,19% 

6° Vilhena 0,076 0,419 18,07% 

7° Pimenta Bueno 0,060 0,361 16,55% 

8° Cacoal 0,050 1,295 3,85% 

9° Santa Luzia d'Oeste 0,046 0,208 22,25% 

10° 
São Miguel do 

Guaporé 
0,034 0,263 13,00% 

A FIGURA 6.34 apresenta a espacialização das vazões de retirada para os 52 municípios de 

Rondônia para o ano de 2016.  
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FIGURA 6.34 - ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA INDÚSTRIA 

A discretização de vazões retiradas para indústria para o ano de 2016 por UHG é apresentada 

na TABELA 6.32, destacando-se as UHGs do Médio Rio Machado e Alto Rio Machado. 

TABELA 6.32 - VAZÕES RETIRADAS PARA INDÚSTRIA POR UHG 

Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Indústria 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,01 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 

Médio Rio Madeira 0,13 

Baixo Rio Madeira 0,01 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,14 

Médio Rio Machado 0,40 

Rio Jaru 0,12 

Baixo Rio Machado 0,00 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,09 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,03 

Baixo Rio Jamari 0,00 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,02 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,04 

Médio Rio Guaporé 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,00 

Alto Rio Guaporé 0,01 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,01 

Rio Abunã Rio Abunã 0,02 
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6.3.5 Usinas Termelétricas 

As usinas termelétricas são definidas como instalações destinadas a converter a energia térmica 

em energia elétrica. As fontes de energia comumente utilizadas, nesse tipo de usina, são o carvão, o gás 

natural, o óleo diesel, a biomassa ou insumo nuclear. No Brasil, as usinas termelétricas constituem a 

segunda maior fonte de energia elétrica, sendo responsáveis por 27,1 % da geração (ANEEL, 2012). 

A principal fonte nacional de geração de energia são as hidrelétricas, que tem sua operação 

condicionada por variáveis climáticas que impactam no armazenamento de reservatórios e nas vazões 

dos cursos de água. As termelétricas, por questões econômicas, são operadas como fonte complementar, 

sendo muitas vezes acionadas de acordo com a demanda não atendida pela geração hidrelétrica, sob 

determinado grau de risco. Esta característica confere as termelétricas uma condição de grande 

variabilidade na operação. 

O uso da água em tais instalações está relacionado ao acionamento de turbinas por vapor de 

água e à necessidade do uso sistemas de resfriamento (DZIEGIELEWSKI, 2006). Sendo assim, a 

demanda de água em usinas termelétricas depende das tecnologias de geração, tipo de combustível e 

sistema de resfriamento, bem como de condições meteorológicas que influenciem esses processos 

(DIEHL et al. 2013). 

Apesar da necessidade de grandes quantidades de água utilizada na operação das usinas 

termelétricas, Yang; Dziegielewski (2007) afirmam que poucos estudos foram realizados para esta 

demanda hídrica. No desenvolvimento de estudos de estimativas de usos consuntivos da água no Brasil, 

as demandas hídricas de termelétricas não foram consideradas. Desta forma, a inclusão dessa categoria 

de uso da água representa um desafio para estabelecer um método de estimativa compatível com a 

disponibilidade de informações e, ao mesmo tempo, uma possibilidade para melhor caracterizar as 

demandas de recursos hídricos em bacia hidrográficas em que são construídas as termelétricas. 

6.3.5.1 Revisão de Estudos Anteriores 

Dentre os diversos estudos realizados para a estimativa da demanda hídrica para usinas 

termelétricas pode-se citar o “Water Use Benchmarks for Thermoelectric Power Generation” - Southern 

Illinois University (DZIEGIELEWSKI et al., 2006) e o “Methods for Estimating Water Consumption 

for Thermoelectric Power Plants in the United States” - USGS (DIEHL et al., 2013). 

6.3.5.2 Descrição do Método Para Estimativa de Demandas 

6.3.5.2.1  Estudos Iniciais para Estimativas de Demandas 

Durante a etapa de pesquisa de informações bibliográficas, observou-se o pequeno número de 

trabalhos que se propuseram a desenvolver métodos de estimativa de demandas hídricas, por 

termelétricas, no âmbito de planos de gerenciamento de recursos hídricos. Dois estudos realizaram a 

estimativa de demandas hídricas por termelétricas em escala semelhante ao presente estudo. O método 

proposto por Diehl et al. (2013), utilizado pela USGS, é baseado no balanço energético e hídrico das
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usinas e tem como limitação a necessidade de grande quantidade de dados de operação. No estudo de 

Dziegielewski et al. (2006), foram propostos coeficientes técnicos, por meio de análises de dados de

usos da água e geração energética, para as usinas termelétricas dos Estados Unidos.  

A proposta metodológica apresentada foi baseada na disponibilidade de dados de geração 

energética e potência que caracterizam as atividades das termelétricas. Não foi possível desenvolver 

coeficientes por meio de análise de dados, conforme realizado para outros setores. Isto se deve ao 

número limitado de registros de retirada e à indisponibilidade de séries previsíveis da variável 

explicativa. 

6.3.5.2.2 Base de Dados 

A ANEEL disponibiliza, por meio do Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor 

Elétrico (SIGEL) e o Banco de Informações de Geração (BIG), algumas características das usinas 

termelétricas outorgadas. Nesse sentido, são disponibilizados dados referentes à localização espacial, 

início da operação, potência outorgada, potência fiscalizada, destino da energia, proprietário, município 

e fonte das usinas no país. 

Os dados referentes à atividade de geração energética por usinas termelétricas foram obtidos por 

meio de consulta ao ONS. Informações gerais e séries de geração de energia foram disponibilizadas para 

101 usinas termelétricas. A localização das usinas é a apresentada na FIGURA 6.35, sendo que para 15 

usinas não foram disponibilizadas as coordenadas geográficas. Para cada unidade geradora, as 

informações caracterizam o tipo de combustível utilizado, data de início de operação e tecnologia 

empregada (ciclo termodinâmico). As séries mensais de Geração Térmica V (MW médio), por usina, 

apresentam dados para o período de 01/2000 a 12/2015.  
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FIGURA 6.35 - LOCALIZAÇÃO DAS USINAS TERMELÉTRICAS, CONFORME CADASTRO ONS 

6.3.5.2.3 Método Proposto 

O fluxograma simplificado do método proposto é apresentado na FIGURA 6.36. A 

disponibilidade de dados que caracterizam cada uma das UTEs, nos cadastros disponíveis, consiste na 

potência de geração. No caso das usinas presentes no cadastro do ONS destaca-se a disponibilidade de 

dados mensais de geração média (MW médio), que possibilitam considerar as variações mensais. Para 

o período entre a data de início da operação da usina e início da série mensal disponibilizadas pelo ONS

foi utilizada a média da geração para cada mês do ano, e, portanto, considerando a variabilidade mensal 

da geração. Para as usinas das quais não havia dados mensais, foi considerada geração constante, ao 

longo do ano, correspondente à potência outorgada. Desta forma, a estimativa das demandas hídricas 

levou em consideração a geração mensal e coeficientes técnicos. 
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FIGURA 6.36 –ESQUEMA METODOLÓGICO PARA ESTIMATIVA DE VAZÕES PARA TERMELÉTRICAS EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS 

Considerando a disponibilidade de dados espaciais pertinentes a cada UTE em operação no país, 

obtidos dos cadastros ANEEL e ONS, as demandas hídricas foram associadas ao ponto correspondente 

à localização do empreendimento. Desta forma, após a estimativa das vazões, a demanda em bacias 

hidrográficas é dada pela soma das demandas hídricas das usinas localizadas dentro da área de interesse. 

6.3.5.2.4 Matriz de Coeficientes Técnicos para Termelétricas 

A demanda mais significativa de água, em sistemas de geração termelétrica, ocorre no sistema 

de resfriamento do vapor das turbinas. As demandas hídricas apresentam relevante variação de acordo 

com o tipo de sistema de resfriamento empregado (MEDEIROS, 2003). Este fator, juntamente com o 

tipo de combustível foi considerado por Dziegielewski et al. (2006) e Goldstein; Smith (2002) no

agrupamento e determinação dos coeficientes para estimativa das retiradas e consumo de água. Os 

sistemas mais utilizados são o circuito aberto, circuito fechado e o circuito fechado com torre de 

resfriamento.  

Considerando as diferenças entre os sistemas de resfriamento e ciclo termodinâmicos foi 

adotada para o cálculo das demandas hídricas a matriz apresentada na TABELA 6.33. Os coeficientes 

apresentados consistem na média entre os coeficientes da matriz compilada pelo Instituto de Energia e 

Meio Ambiente (IEMA)5. 

5 Apresentação “Geração termelétrica e recursos hídricos” 2015, não publicado. 
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TABELA 6.33 - MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS PARA ESTIMATIVA DAS DEMANDAS HÍDRICAS EM 

TERMELÉTRICAS 

Ciclo termodinâmico e sistema de resfriamento Captação (l/kwh) Consumo (%) 

Rankine e Circulação Aberta 145 0,90 

Rankine e Torres úmidas 2,8 82 

Ciclo combinado e Circulação Aberta 52,5 0,76 

Ciclo combinado e Torres úmidas 0,9 72 

As termelétricas a diesel, no Brasil, são predominantemente formadas por pequenos grupos 

geradores que atendem à demanda de sistemas isolados, principalmente na região Norte (BRASIL, 

2007). Como o sistema de geração a diesel baseia-se em motores de combustão interna, não há sistemas 

de resfriamento com o uso de água, conforme os demais sistemas. 

6.3.5.3 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno (1930 – 2030) 

As características gerais da UTE Termo Norte II em Rondônia são apresentadas na TABELA 

6.34. 

TABELA 6.34 – CARACTERÍSTICAS DAS USINAS TERMELÉTRICAS UTILIZADAS NO CÁLCULO DAS DEMANDAS 

HÍDRICAS 

Nome UF Combustível 

Potência 

outorgada 

(kW) 

Sistema de 

resfriamento 

Ciclo 

termodinâmico 
Série mensal¹ 

Termo Norte II RO Gás Natural 426530 Ciclo aberto  C. Combinado ONS 

¹ As estações ONS possuem série mensal de geração a partir de 2010 enquanto para as demais foi assumida a 
geração com potência constante igual à outorgada 

6.3.5.3.1 Retrocesso (1950-2015) 

A FIGURA 6.37 apresenta as vazões retiradas, de consumo e retorno para o período 2001 a 

2015. As vazões de retiradas e retorno apresentam-se quase equivalentes, com pouco consumo da água 

no processo de geração de energia envolvido na termelétrica Termo Norte II.  

FIGURA 6.37 - DEMANDA HÍDRICA PARA RONDÔNIA PARA TERMELÉTRICA 
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A TABELA 6.35 apresenta a comparação das vazões retiradas para termelétrica para o Brasil, 

para o Norte do Brasil e para Rondônia. Essa tabela apresenta ainda a representatividade das vazões 

retiradas para este uso em Rondônia em relação às vazões retiradas para o país e para a Região Norte. 

A nível regional, Rondônia chega a representar aproximadamente 6% das vazões retiradas para 

termelétrica no Norte do país nos anos 2010. Ademais, Rondônia representou o segundo Estado com 

maiores vazões retiradas entre 2002 e 2009, sendo após esse período ultrapassado pelo Pará. 

TABELA 6.35 – VAZÕES DE RETIRADA DO BRASIL, NORTE DO BRASIL E RONDÔNIA E A REPRESENTATIVIDADE DO 

ESTADO EM RELAÇÃO AO PAÍS E A REGIÃO 

Decênio 

Vazão 

retirada para 

termelétrica 

no Brasil 

(m³/s) 

Vazão retirada 

para 

termelétrica no 

Norte do Brasil 

(m³/s) 

Vazão retirada 

para 

termelétrica em 

Rondônia (m³/s) 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao Brasil 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao 

Norte do Brasil 

1960 2.23 - - 0 - 

1970 18.50 - - 0 - 

1980 57.35 20.25 - 0 0 

1990 58.21 20.25 - 0 0 

2000 89.99 30.14 - 0 0 

2010 137.03 44.09 2.91 2.1% 6.6% 

FIGURA 6.38 – VAZÕES RETIRADAS PARA TERMELÉTRICA PARA O NORTE DO BRASIL 

Na comparação das demandas calculadas com as outorgas em rios federais (outorgas da ANA) 

(TABELA 6.36), observa-se que as vazões de retirada e retorno estimadas são maiores do que as vazões 

de captação e lançamentos outorgadas, porém próximas.  
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TABELA 6.36– COMPARAÇÃO ENTRE VAZÕES ESTIMADAS E OUTORGAS FEDERAIS DE CAPTAÇÃO E 

LANÇAMENTOS 

Outorgas captação 

(m³/s) 

Vazão média retirada estimada 2013 

(m³/s) 

Outorgas lançamento 

(m³/s) 

Vazão média de retorno estimada 

2013 (m³/s) 

- 1,48 - 1,47 

6.3.5.3.2 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.37 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para usinas termelétricas 

no ano de 2016.  

TABELA 6.37 - VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA TERMELÉTRICA EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Termelétrica 2.495 0.019 2.476 

As vazões retiradas para a termelétrica localizada no município de Porto Velho correspondem a 

aproximadamente 40% das retiradas de vazões do município.  

A FIGURA 6.39 apresenta a espacialização das vazões de retirada em de Rondônia para o ano 

de 2016.  

FIGURA 6.39 - ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA TERMELÉTRICA 

A discretização de vazões retiradas para termelétrica para o ano de 2016 por UHG é apresentada 

na TABELA 6.38.  
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TABELA 6.38 - VAZÕES PARA TERMELÉTRICA POR UHG 

Sub-bacia UHG 
Termelétrica 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,00 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 

Médio Rio Madeira 0,00 

Baixo Rio Madeira 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,00 

Médio Rio Machado 0,00 

Rio Jaru 0,00 

Baixo Rio Machado 0,00 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,00 

Margem Esquerda do Rio Jamari 2,50 

Baixo Rio Jamari 0,00 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,00 

Alto Rio Guaporé 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,00 

6.3.6 Extrativismo Mineral 

As demandas hídricas do setor de mineração são aquelas relacionadas à atividade de indústria 

extrativa mineral. A abordagem apresentada na elaboração das séries de demandas hídricas deste setor 

difere do enfoque adotado para as atividades das indústrias de transformação, tendo em vista as 

particularidades desta tipologia industrial. 

6.3.6.1 Revisão Estudos Anteriores 

Dentre os diversos estudos realizados para a estimativa da demanda hídrica para usinas 

termelétricas pode-se citar o “Estimativa das Vazões para Atividades de Uso Consuntivo da Água em 

Bacia hidrográficas do Sistema Interligado Nacional – SIN” (ONS, 2003) e “Desenvolvimento de Matriz 

de Coeficientes Técnicos para Recursos Hídricos no Brasil: Relatório Final dos Coeficientes Técnicos 

de Recursos Hídricos das Atividades Industrial e Agricultura” (FUNARBE, 2011). 

6.3.6.2 Descrição do Método Para Estimativa de Demandas 

6.3.6.2.1 Estudos Iniciais para Estimativas de Demandas 

O método de estimativa de demanda hídrica do setor de mineração definiu-se pela desagregação 

das séries de produção mineral nacional para a base municipal e os coeficientes elaborados por 

FUNARBE (2011), além das séries municipais resultantes da aplicação do método. 
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6.3.6.2.2 Base de Dados 

A TABELA 6.39 apresenta o conjunto de dados utilizados para estimativa das demandas 

hídricas, para o setor mineral, para o período 1931 – 2014. 

TABELA 6.39 – DADOS REFERENTES PRODUÇÃO MINERAL UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DAS ESTIMATIVAS DAS 

DEMANDAS HÍDRICAS 

Fonte Variáveis1 Unidade 

territorial 
Período disponível 

Censo Industrial Valor da produção (Indústria Mineral) Estadual 
1940, 1950, 1960, 1970, 

1975, 1980, 1985 

Censo Industrial Valor da produção (Indústria Mineral) Município 1970, 1975, 1980 

DNPM - Balanço Mineral 
Brasileiro  

Produção bruta de minério de ferro Nacional 1930 - 2000 

CFEM 
Alíquota referente ao valor do faturamento 

líquido do produto mineral 
Município 2004 – presente 

DNMP – Anuário Mineral Produção bruta de minério de ferro Nacional 2005 - 2010 

IBGE¹  Produção bruta de minério Nacional 1940, 1950, 1970, 1975, 1985 

IBGE – Prodlist (Tabela 5807) Produção bruta de minério de ferro Nacional 2005 - presente 

¹ Anuário estatístico do Brasil 1960, Brasil: séries estatísticas retrospectivas 1977 e Anuário estatístico do Brasil 1989. 

O estudo deu prioridade para a utilização das séries de dados do IBGE, por disponibilizar dados 

para o maior período e para maior número de substâncias minerais. Para o ano de 1980 não há dados de 

produção mineral e neste caso foi realizada interpolação linear utilizando os dados de 1975 e 1985.  Para 

o período de 1930 a 1980, quando não disponíveis dados de produção de alguma substância pelo IBGE,

foram utilizados dados do Sumário Mineral Brasileiro do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM). 

Para o período de 2004 a 2013 foram utilizadas séries de produção mineral do Prodlist/IBGE. 

Nos casos de dados omitidos, foi realizado o preenchimento, quando disponível, por dados do Anuário 

Mineral elaborado pelo DNPM.  

A distribuição espacial da extração mineral no país está disponível no shapefile das lavras de

exploração mineral, disponibilizado pelo DNPM. 

6.3.6.2.3 Método Proposto 

A FIGURA 6.40 apresenta o esquema metodológico utilizado para o cálculo das demandas 

hídricas do setor mineral. Considerando que a disponibilidade de dados da produção mineral é em escala 

nacional, foram definidas séries de produção mineral para o país e posteriormente desagregadas na base 

municipal. A utilização das diferentes fontes de dados ao longo do período de cálculo das demandas do 

setor mineral é apresentada na FIGURA 6.41. Foram definidas quatro classes de minérios sendo elas: 

carvão mineral, minério de ferro, minerais metálicos não-ferroso e minerais não-metálicos. As séries de 

minerais metálicos não-ferroso e minerais não-metálicos foram obtidas pela soma da produção das 

substâncias minerais enquadradas nessas classes. 
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FIGURA 6.40 - ESQUEMA METODOLÓGICO PARA ESTIMATIVA DE VAZÕES PARA SETOR MINERAL EM BACIA 

HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS 

FIGURA 6.41 – DADOS E MÉTODO UTILIZADOS PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES DA ATIVIDADE MINERAL NO 

PAÍS NO PERÍODO 1931 A 2013 

A desagregação das séries para a base municipal foi realizada de forma proporcional ao valor 

da produção presente nos Censos Industriais de 1931 a 1980 e nas alíquotas do CFEM de 2004 a 2013. 

Nos Censos Industriais de 1970, 1975 e 1980 os dados estavam disponíveis em escala municipal. Nos 

casos em que os municípios tiveram o valor da produção mineral omitido, foi realizado preenchimento 

dos mesmos, distribuindo igualmente o valor resultante da diferença entre a soma dos valores municipais 

e o valor da produção estadual. Para a desagregação da produção mineral nacional, nos anos de 1930, 

1940, 1950 e 1960, foram utilizadas as proporções municipais do censo de 1970. 

6.3.6.2.4 Matriz de Coeficientes Técnicos para o Setor de Mineração 

Os coeficientes técnicos utilizados para a estimativa das demandas hídricas do setor de 

mineração são baseados no estudo realizado por FUNARBE (2011), apresentado na TABELA 6.40. 

Paras as classes de carvão mineral e minério de ferro, foram utilizados os mesmos coeficientes, 

apresentados na TABELA 6.40, constantes para toda a série. Para as outras duas classes, por serem 

formadas por mais de uma substância, optou-se por ponderar os coeficientes de acordo com a proporção 

de cada subclasse observada em cada ano. Desta forma, foram definidos os valores dos coeficientes de 
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retirada e consumo para as classes de minerais metálicos não-ferroso e minerais não-metálicos 

apresentados na TABELA 6.41. 

TABELA 6.40 -  MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS PARA ESTIMATIVA DAS DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR 

INDUSTRIAL BRASILEIRO 

Descrição Retirada (m³/t) Consumo (%) 

Carvão mineral 6,25 20 

Minério de ferro 1,05 17 

Minerais metálicos não-ferrosos 

Minério de alumínio 3,42 85 

Minério de estanho 6,25 20 

Minério de manganês 6,25 20 

Minérios de metais preciosos 1,64 8,6 

Minérios metálicos não ferrosos não especificados anteriormente 1,86 85 

Minerais Não-metálicos  

Extração de pedra, areia e argila  0,04 25 

Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos 15,55 23 

Extração e refino de sal marinho e sal gema 6,25 20 

Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente  6,25 20 

Fonte: FUNARBE (2011). 

TABELA 6.41 - MATRIZ DE COEFICIENTES ANUAIS PARA O SETOR DE MINERAÇÃO 

Ano 

Coeficiente de retirada (m³/ton) Coeficiente de consumo (%) 

Minerais Metálicos Não-

ferrosos 

Minerais Não-

metálicos 

Minerais Metálicos Não-

ferrosos 

Minerais Não-

metálicos  

1931 6,3 6,3 20,0 20,0 

1940 6,2 6,3 20,0 20,0 

1950 5,6 6,3 25,3 20,0 

1960 5,2 6,8 27,7 21,1 

1970 4,9 0,9 31,1 20,8 

1975 4,5 1,0 36,8 21,3 

1980 3,9 0,9 58,9 22,0 

1985 4,1 0,9 59,9 22,2 

2004 3,6 1,5 69,8 22,2 

2005 3,5 1,2 73,1 22,3 

2006 3,5 1,1 75,4 22,4 

2007 3,4 0,9 75,8 22,2 

2008 3,5 0,7 74,6 22,2 

2009 3,5 0,7 74,2 22,3 

2010 3,5 0,6 73,9 22,1 

2011 3,5 0,6 73,9 22,3 

2012 3,4 0,6 74,2 22,3 

2013 3,5 0,6 73,4 21,9 

Para os períodos entre os anos de censo industrial foi realizada a interpolação das séries de 

produção nacional, para possibilitar a determinação de coeficientes compatíveis e evitar 

descontinuidades das séries resultantes. 

6.3.6.3 Estimativa das Séries de Retirada, Consumo e Retorno (1950-2016) 

6.3.6.3.1 Retrocesso (1950-2015) 

O método proposto foi aplicado sobre a base de dados da produção mineral, dando origem às 

séries de demandas hídricas da indústria extrativa mineral, para o período 1950 a 2015. 
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A FIGURA 6.42 apresenta a série de vazões de retirada para os Estados do Norte do Brasil. Em 

destaque cita-se o Estado do Pará com maiores retiradas. Os demais Estados apresentam usos 

inexpressivos frente as retiradas do Pará. 

FIGURA 6.42 – SÉRIE DE VAZÕES DE RETIRADA PARA OS ESTADOS DO NORTE DO BRASIL 

A TABELA 6.42 apresenta as vazões retiradas para mineração no Brasil, no Norte e em 

Rondônia e a representatividade das vazões do Estado em relação ao Norte e ao país. O Estado de 

Rondônia não apresenta expressivas retiradas considerando as demandas nacionais para mineração, 

todavia, nos anos 1960 este Estado correspondia a 85% do total de vazões retiradas no Norte do Brasil. 

A partir dos anos 1980 a representatividade reduziu frente a expansão de lavras, sobretudo no Pará.  

TABELA 6.42 - VAZÕES DE RETIRADA DO BRASIL, NORTE DO BRASIL E RONDÔNIA E A REPRESENTATIVIDADE DO 

ESTADO EM RELAÇÃO AO PAÍS E A REGIÃO 

Decênio 

Vazão retirada 

para mineração 

no Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para mineração 

no Norte do 

Brasil (m³/s) 

Vazão retirada 

para mineração 

em Rondônia 

(m³/s) 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao 

Brasil 

Representatividade de 

Rondônia nas vazões 

retiradas em relação ao 

Norte do Brasil 

1960 1,317 0,006 0,005 0,38% 85,47% 

1970 3,593 0,014 0,012 0,33% 85,47% 

1980 7,545 0,332 0,014 0,19% 4,33% 

1990 12,635 1,928 0,015 0,11% 0,75% 

2000 18,336 3,727 0,015 0,08% 0,41% 

2010 25,370 7,701 0,022 0,09% 0,29% 

Considerando a demanda hídrica obtida em base municipal para o período diagnóstico, a 

FIGURA 6.43 apresenta os mapas com a demanda hídrica para os anos de 1960, 1980 e 2004, permitindo 

a avaliação da evolução da demanda hídrica em base municipal para o Estado.  
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FIGURA 6.43 – EVOLUÇÃO HISTÓRIA DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA MINERAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE 

RONDÔNIA 
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6.3.6.3.2 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.43 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno para a mineração no ano 

de 2016. 

TABELA 6.43 - VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO PARA MINERAÇÃO EM 2016 

Uso 
Vazões (m³/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Mineração 0.028 0.011 0.017 

A TABELA 6.44 apresenta os maiores valores de retirada de água para mineração em Rondônia 

para o ano de 2016, destacando-se a maior vazão retirada do Estado para este fim no município de Porto 

Velho, que tem apenas 0,12% das vazões do município destinadas para atendimento de demandas de 

extração mineral.  

TABELA 6.44 - MAIORES VAZÕES DE RETIRADA (M³/S) PARA MINERAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA EM 2016 

Ranking Município 
Vazão de retirada para 

mineração (m³/s) 

Vazão total do 

município (m³/s) 

Representatividade da retirada 

para mineração (%) 

1° Porto Velho 0,008 6,257 0,12% 

2° Itapuã do Oeste 0,005 0,103 4,53% 

3° Ariquemes 0,005 0,742 0,62% 

4° 
Campo Novo de 

Rondônia 
0,004 0,330 1,30% 

5° Pimenta Bueno 0,002 0,361 0,57% 

6° Candeias do Jamari 0,001 0,216 0,64% 

7° Rio Crespo 0,001 0,087 0,83% 

8° Presidente Médici 0,001 0,319 0,18% 

9° Cacoal 0,000 1,295 0,03% 

10° Espigão d'Oeste 0,000 0,406 0,09% 

A FIGURA 6.44 apresenta a espacialização das lavras minerais consideradas na estimativa das 

demandas de água para este uso, destacando-se principalmente as lavras de cassiterita e estanho.  

A FIGURA 6.45 apresenta a espacialização das vazões de retirada para os 52 municípios de 

Rondônia para o ano de 2016.  
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FIGURA 6.44 – ESPACIALIZAÇÃO DAS LAVRAS MINERAIS CONSIDERADAS NAS ESTIMATIVAS DE DEMANDAS DA 

ÁGUA 

FIGURA 6.45 - ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA PARA MINERAÇÃO 

Fonte: Adaptado de DNPM (2016).
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A discretização de vazões retiradas para mineração para o ano de 2016 por UHG é apresentada 

na TABELA 6.45, destacando-se a UHG Margem Esquerda do Rio Jamari. 

TABELA 6.45 - VAZÕES RETIRADAS PARA MINERAÇÃO POR UHG 

Sub-bacia  UHG 
Mineração 

Vazão retirada (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,001 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,002 

Médio Rio Madeira 0,001 

Baixo Rio Madeira 0,003 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,002 

Médio Rio Machado 0,002 

Rio Jaru 0,000 

Baixo Rio Machado 0,003 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,000 

Margem Direita do Rio Jamari 0,003 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,009 

Baixo Rio Jamari 0,001 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,000 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,000 

Médio Rio Guaporé 0,000 

Rios Branco e Colorado 0,000 

Alto Rio Guaporé 0,000 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,000 

Rio Abunã Rio Abunã 0,000 

6.3.7 Evaporação Líquida de Reservatórios Artificiais 

Evaporação líquida é definida como sendo a diferença entre a evaporação real de um 

reservatório artificial e a evapotranspiração real da bacia hidrográfica na área do espelho de água, antes 

da sua implantação. Constitui-se em uso consuntivo da água bastante significativo e é uma informação 

necessária para reconstituição das séries de vazões naturais nas bacias que abrigam esses reservatórios. 

Inicialmente foram levantados os dados dos reservatórios do setor elétrico, operados pelo SIN, 

para os quais constam séries de vazões de evaporação líquida estimadas pelo ONS. Essa base de dados 

apresenta 146 reservatórios operados pelo ONS com uma área mapeada total de 31.548 km² de superfície 

de evaporação, segundo dados da ANA.   

No entanto, o Brasil possui um grande número de reservatórios artificias. Além destes ligados 

ao setor elétrico, a base de dados da ANA apresenta 7.210 espelhos de água artificiais com área mapeada 

acima de 20 ha, com uma área mapeada total de 10.505 km² de superfície de evaporação.  

Para estes reservatórios a disponibilidade de dados é praticamente inexistente, sendo que para a 

grande maioria deles a única informação existente é a própria área do espelho de água. Dada a escassez 

de informações, foi aplicado um método de estimativa das vazões de evaporação líquida baseado nas 

séries de dados climáticos das estações meteorológicos e na própria área mapeada dos espelhos de água. 
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Este método simplificado permitiu a estimativa de forma padronizada das séries de vazão de evaporação 

líquida para todos os reservatórios artificias do país. 

6.3.7.1 Vazão de Evaporação Líquida dos Reservatórios do Setor Elétrico 

A FIGURA 6.46 mostra a distribuição nas regiões brasileiras dos 146 reservatórios do setor 

elétrico cujos dados de vazão de evaporação líquida foram fornecidos pelo ONS. Estes reservatórios 

estão distribuídos por todo o território nacional, com uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul 

do Brasil.  

FIGURA 6.46 – RESERVATÓRIOS COM SÉRIES DE VAZÕES DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA FORNECIDAS PELO ONS 

A vazão de evaporação líquida nestes reservatórios geralmente é calculada a partir de 12 vetores 

médios mensais de altura de evaporação líquida, gerados pelo programa SisEvapo, combinados com a 

área média da superfície do lago no mês considerado. Ou seja, o método considera as características de 

operação do reservatório na estimativa da superfície de evaporação, a qual é bastante dinâmica nos 

reservatórios do setor elétrico. Por outro lado, utiliza valores médios mensais fixos ao longo do tempo 

de altura de evaporação líquida oriundos das normais climatológicas.    

A FIGURA 6.47 mostra o comportamento das vazões de evaporação líquida ao longo do tempo 

por região do País, refletindo características de sazonalidade bem acentuada, e a dinâmica de entrada 

em operação dos reservatórios do setor elétrico desde 1931. 
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FIGURA 6.47 – SÉRIES DE VAZÕES DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA FORNECIDAS PELO ONS TOTALIZADAS POR REGIÃO 

DO PAÍS 

6.3.7.2 Método para Estimativa da Evaporação Líquida de Reservatórios Artificiais 

A estimativa da altura de evaporação líquida foi realizada a partir da relação de 

complementaridade (MORTON, 1983), sendo utilizados os modelos CRAE (Complementary 

Relationship Areal Evapotranspiration) para estimativa da evapotranspiração real e CRLE

(Complementary Relationship Lake Evaporation) para a obtenção da evaporação real de lago.

A evaporação líquida é obtida subtraindo a evapotranspiração real da área ou região da 

evaporação real de lago (MORTON, 1986). Os modelos foram automatizados pelo software WREVAP

(MORTON et al., 1985), que tem como entrada a altitude e longitude da estação, valores de temperatura 

média, umidade relativa e insolação, além de profundidade e salinidade do lago para o modelo CRLE. 

Na estimativa da evaporação líquida para os reservatórios artificiais do país, a salinidade do lago foi 

considerada nula e todos os reservatórios classificados como rasos. Desta forma, foram calculadas séries 

de evaporação líquida para todos os locais das estações meteorológicas convencionais e automáticas do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Foram utilizadas as séries mensais de variáveis climatológicas da rede de estações 

convencionais e automáticas do INMET. As estações convencionais possuem séries longas de 

monitoramento, sendo disponibilizados pelo INMET até o presente apenas os dados a partir de 1961. 

As estações automáticas possuem séries mais recente, com início a partir do ano 2000 em algumas 

estações e implementação das demais ao longo do tempo até recentemente. 

Na seleção das estações automáticas utilizadas no projeto, foram descartadas aquelas com 

período de observação inferior a 60 meses (cinco anos) e aquelas com localização coincidente com as 

estações convencionais. Para definição das séries mensais a partir dos dados horários foram admitidos 

meses com no mínimo de 20 dias de dados observados, sendo considerados como válidos apenas os dias 

contendo no máximo 6 horas de falhas. A qualidade dos dados climatológicos utilizados não foi avaliada 
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a priori, sendo que para efeito de análise de consistência foram avaliadas, por comparação entre estações 

próximas, as séries mensais de evapotranspiração calculadas. As estações ou períodos em que os valores 

mensais de evapotranspiração foram considerados inconsistentes, os mesmos foram descartados das 

séries finais utilizadas.    

Assim, a rede utilizada foi composta por 524 estações com período médio de 21 anos de dados, 

sendo que as 263 estações convencionais apresentam um período médio de 35 anos e as 261 estações 

automáticas um período médio de 7 anos. Posteriormente, a série mensal foi estendida e/ou preenchida 

para completar o período entre 1950 e 2015, utilizando-se os valores médios mensais da própria série 

interpolada de forma a preservar as características locais de sazonalidade. 

A FIGURA 6.48 apresenta o mapa com a evaporação líquida média anual interpolada para todo 

o país, juntamente com a distribuição das estações meteorológicas utilizadas. Os menores valores de

evaporação líquida se concentram nas regiões Norte e Sul, o que é explicado pelos maiores valores e 

regularidade da precipitação. A FIGURA 6.49 apresenta as médias mensais de evaporação líquida por 

região do país, destacando a magnitude e sazonalidade. 

FIGURA 6.48 – DISTRIBUIÇÃO DA EVAPORAÇÃO LÍQUIDA MÉDIA ANUAL NO BRASIL 
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FIGURA 6.49 – MÉDIAS MENSAIS DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA POR REGIÃO DO PAÍS 

6.3.7.3 Vazão de Evaporação Líquida para os Reservatórios Artificiais do País 

Para estimativa das séries de vazão de evaporação líquida para os reservatórios artificiais do 

pais com área superior a 20 ha foram interpolados para estes locais as séries mensais de altura de 

evaporação líquida obtidas para as estações meteorológicas, cujos valores mensais foram multiplicados 

pela área mapeada da superfície do lago, esta última oriunda da base de dados da ANA. A rotina de 

cálculo foi implementada no aplicativo AGUA. 

Para os reservatórios com dados sobre a data de enchimento disponíveis, as séries de vazão de 

evaporação líquida foram geradas desde o início da operação. Para os demais o início da série foi 

considerado como sendo a data do mapeamento dos espelhos de água. Para os reservatórios do setor 

elétrico foi utilizada como data de início aquela de início da série informada pelo ONS. 

6.3.7.4 Estimativa Atual (2016) 

A TABELA 6.46 apresenta as vazões de retirada referente à evaporação líquida de reservatórios 

artificiais no ano de 2016.  

TABELA 6.46 - VAZÕES DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA DE RESERVATÓRIOS EM 2016 

Uso Vazão (m³/s) 

Evaporação líquida de reservatórios -6,50 

Cabe ressaltar que resultados negativos de evaporação líquida de reservatórios indicam que a 

evapotranspiração real da bacia hidrográfica no local do reservatório sem sua implantação seria maior 

do que a evaporação real da superfície do lago do reservatório. Esse fenômeno pode ser observado em 

regiões com cobertura vegetal densa. A FIGURA 6.50 apresenta a localização dos espelhos d’água 

UHEs com reservatório no Estado de Rondônia, podendo-se constatar que, de fato, os reservatórios 

artificiais substituíram áreas de floresta. 
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FIGURA 6.50 – ESPELHOS D’ÁGUA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Uma vez que os resultados do AGUA foram obtidos apenas a nível estadual, para se 

discretizar as vazões de evaporação a nível municipal e, posteriormente, por UHG, a vazão total para 

o Estado de Rondônia foi dividida proporcionalmente à área de espelhos de água em cada município e

UHG.   

A TABELA 6.45 sintetiza a discretização das vazões por UHG, destacando-se a UHG 

Baixo Rio Jamari. 

TABELA 6.47 - VAZÕES DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA DE RESERVATÓRIOS POR UHG 

Sub-bacia  UHG 
Evaporação 

Vazão (m³/s) 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira -1,520 

Margem Esquerda do Rio Madeira -0,374 

Médio Rio Madeira -1,287 

Baixo Rio Madeira 0,000 

Rio Machado 

Alto Rio Machado -0,421 

Médio Rio Machado -0,006 

Rio Jaru 0,000 

Baixo Rio Machado -0,103 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari -0,002 

Margem Direita do Rio Jamari -0,037 

Margem Esquerda do Rio Jamari -0,018 

Baixo Rio Jamari -2,682 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,000 

Rio Guaporé 
Baixo Rio Guaporé 0,000 

Médio Rio Guaporé -0,005 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2017); IBGE (2016).
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Sub-bacia  UHG 
Evaporação 

Vazão (m³/s) 

Rios Branco e Colorado -0,042 

Alto Rio Guaporé -0,001 

Rio Mamoré Rio Mamoré -0,002 

Rio Abunã Rio Abunã 0,000 

6.3.8 Soma dos Usos 

Com o apoio da TABELA 6.48, apresentado na sequência, pode-se observar um significativo 

incremento de vazões retiradas para atender as demandas dos diversos usos consuntivos aqui 

apresentados a partir dos anos 2000. Cabe ressaltar que, face aos valores negativos resultantes das vazões 

de evaporação líquida de reservatórios, estas não foram adicionadas à totalização das vazões de usos 

consuntivos. 

TABELA 6.48 – VAZÕES RETIRADAS PARA OS USOS CONSUNTIVOS DE RONDÔNIA NOS DECÊNIOS 

Decênio 
Abastecimento 

animal 
Indústria Mineração 

Abastecimento 

humano rural 

Abastecimento 

humano urbano 
Termelétrica Irrigação 

1950 0,025 0,008 0,003 0,027 0,079 0,000 

1960 0,029 0,021 0,005 0,046 0,176 0,000 

1970 0,037 0,049 0,012 0,060 0,343 0,021 

1980 0,303 0,090 0,014 0,304 1,103 0,025 

1990 0,915 0,065 0,015 0,526 2,846 0,019 

2000 3,880 0,430 0,015 0,573 3,808 0,197 

2010 7,985 0,994 0,022 0,478 5,021 2,911 2,052 

Sob a ótica comparativa do volume de água utilizado pelos diferentes usos consuntivos 

abordados a FIGURA 6.51 e a FIGURA 6.52 apresentam a proporção das vazões retiradas em cada uso, 

destacando o abastecimento humano urbano até 1998 que até este ano chegava a apresentar 

aproximadamente 60% das retiradas do Estado.  

A partir de 1998 ocorre uma inversão de tendência passando o abastecimento animal a 

representar as maiores retiradas de vazões nos anos seguintes até 2015, a partir dos anos 2000 este uso 

representa aproximadamente 40% das vazões retiradas do Estado. A partir dos anos 2000 houve um 

expressivo acréscimo de vazões para as termelétricas, passando este a ser o terceiro uso com maiores 

retiradas a partir dos anos 2000, uso este que representa 15% das vazões retiradas até 2010. A irrigação 

a partir dos anos 2004 passou a apresentar uma tendência contínua de crescimento, chegando inclusive 

a ultrapassar as vazões retiradas das termelétricas no ano de 2013. A série da indústria apresentou 

oscilações na representatividade deste uso, passando a ser a quinta maior vazão retirada a partir de 2006. 

O abastecimento humano rural apresenta decrescimento ao longo da série.  
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FIGURA 6.51 – USOS PREPONDERANTES POR DECÊNIO 

FIGURA 6.52 – PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTE USOS CONSUTNIVOS NAS DEMANDAS PELO USO DA ÁGUA 

A FIGURA 6.53 abaixo apresenta a evolução da série de vazões de retirada, consumo e retorno 

para os usos abordados neste projeto para o Estado de Rondônia, representando intrinsicamente a 

metodologia proposta pelo projeto Estudo de Demandas dos Usos Consuntivos da Água demonstrando 

consonância com as avaliações da ANA.  
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FIGURA 6.53 – EVOLUÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA, CONSUMO E RETORNO POR CATEGORIA DE USOS 

Em todos os usos avaliados, exceto a irrigação, o município com maiores retiradas do Estado de 

Rondônia no ano de 2016 foi Porto Velho. Para a irrigação a maior retirada foi no município de Cacoal 

com vazões retiradas 200% maiores que o segundo município com maior retirada que é o município de 

Porto Velho. Para uma análise mais objetiva, apresenta-se na sequência a FIGURA 6.54, organizadas 

por município e anos específicos, em que a intensidade das cores corresponde a diferentes intervalos de 

magnitude das vazões demandadas, as vazões retiradas somando todos os usos analisados para os anos 

de 1960, 1980 e 2004. 
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FIGURA 6.54 – ESPACIALIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADAS TOTAIS OS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA NOS ANOS 

1960, 1980 E 2004 

No que diz respeito aos usos preponderantes a FIGURA 6.55 espacializa esta informação para 

os municípios de Rondônia nos anos de referência analisados, em que é bem evidente a inversão da 

tendência do uso predominante de uso humano urbano para abastecimento animal a partir dos anos 2000. 
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FIGURA 6.55 - ESPACIALIZAÇÃO DOS USOS PREPONDERANTES DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA NOS ANOS 1960, 

1980 E 2004 
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6.3.9 Demanda Hídrica Atual (2016) 

A TABELA 6.49 apresenta o ranking dos municípios com maiores vazões retiradas somando 

todos os usos avaliados e o uso predominante destes municípios no ano de 2016.  

TABELA 6.49 – RANKING DOS MUNICÍPIOS COM MAIORES VAZÕES RETIRADAS E SEU USO PREPONDERANTE NO 

ANO DE 2016 

Ranking Município Vazão Retirada (m³/s) Uso Preponderante 

1° Porto Velho 6.26 Urbano 

2° Cacoal 1.30 Irrigação 

3° Ji-Paraná 1.00 Urbano 

4° Ariquemes 0.74 Urbano 

5° Jaru 0.63 Animal 

6° Nova Mamoré 0.50 Animal 

7° Rolim de Moura 0.48 Urbano 

8° Buritis 0.44 Animal 

9° Alta Floresta d'Oeste 0.43 Animal 

10° Vilhena 0.42 Urbano 

A FIGURA 6.56 apresenta a espacialização das vazões retiradas somando todos os usos para os 

52 municípios do Estado, exceto evaporação líquida de reservatórios, e a FIGURA 6.57 apresenta a 

espacialização dos usos preponderantes em 2016 para os municípios de Rondônia, destacando-se o 

abastecimento humano urbano e o abastecimento animal.   

FIGURA 6.56 – VAZÕES RETIRADAS PARA A SOMA DOS USOS EM 2016 
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FIGURA 6.57 – USOS PREPONDERANTES MUNICIPAIS EM 2016 

A FIGURA 6.58 apresenta a representatividade de cada uso consuntivo avaliado para o ano de 

2016. 

FIGURA 6.58 – REPRESENTATIVIDADE DE CADA USO CONSUNTIVO PARA O ANO DE 2016 

As TABELA 6.50 e TABELA 6.51 apresentam as vazões retiradas e de retorno para as UHGs 

para cada uso analisado e a soma de todos eles, destacando-se as UHGs do Médio Rio Machado e 

Margem Esquerda do Rio Jamari.  
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TABELA 6.50 – DISCRETIZAÇÃO DAS VAZÕES RETIRADAS POR USO E A SOMA DOS USOS POR UHG 

Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Abastecimento 

animal 
Irrigação Indústria Termelétrica Mineração Soma 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,25 0,04 0,85 0,07 0,01 0,00 0,00 1,217 

Margem Esquerda 

do Rio Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 

Médio Rio 
Madeira 

2,07 0,00 0,05 0,03 0,13 0,00 0,00 2,289 

Baixo Rio 

Madeira 
0,09 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,122 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,30 0,02 0,49 0,06 0,14 0,00 0,00 1,009 

Médio Rio 

Machado 
1,28 0,12 2,01 0,75 0,40 0,00 0,00 4,552 

Rio Jaru 0,32 0,07 1,19 0,13 0,12 0,00 0,00 1,831 

Baixo Rio 

Machado 
0,04 0,01 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,212 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,044 

Margem Direita 

do Rio Jamari 
0,39 0,03 0,67 0,02 0,09 0,00 0,00 1,196 

Margem Esquerda 
do Rio Jamari 

0,38 0,04 0,67 0,08 0,03 2,50 0,01 3,697 

Baixo Rio Jamari 0,02 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,124 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,08 0,02 0,36 0,41 0,02 0,00 0,00 0,895 

Rio Guaporé 

Baixo Rio 
Guaporé 

0,15 0,04 0,76 0,13 0,04 0,00 0,00 1,121 

Médio Rio 

Guaporé 
0,02 0,01 0,28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,324 

Rios Branco e 

Colorado 
0,06 0,02 0,40 0,21 0,00 0,00 0,00 0,689 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 0,35 0,01 0,01 0,00 0,00 0,492 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,25 0,01 0,10 0,02 0,01 0,00 0,00 0,387 

Rio Abunã Rio Abunã 0,26 0,01 0,15 0,08 0,02 0,00 0,00 0,511 
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TABELA 6.51 - DISCRETIZAÇÃO DAS VAZÕES DE RETORNO POR USO E A SOMA DOS USOS POR UHG 

Sub-Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Abastecimento 

animal 
Irrigação Indústria Termelétrica Mineração Soma 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,20 0,02 0,19 0,03 0,01 0,00 0,00 0,45 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Médio Rio Madeira 1,66 0,00 0,01 0,01 0,10 0,00 0,00 1,79 

Baixo Rio Madeira 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,24 0,01 0,10 0,01 0,09 0,00 0,00 0,46 

Médio Rio Machado 1,02 0,06 0,47 0,07 0,26 0,00 0,00 1,88 

Rio Jaru 0,28 0,04 0,31 0,02 0,07 0,00 0,00 0,68 

Baixo Rio Machado 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Margem Direita do Rio Jamari 0,32 0,01 0,15 0,00 0,06 0,00 0,00 0,54 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,30 0,02 0,14 0,03 0,02 2,48 0,01 3,00 

Baixo Rio Jamari 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,06 0,01 0,08 0,03 0,02 0,00 0,00 0,20 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,12 0,02 0,17 0,03 0,03 0,00 0,00 0,37 

Médio Rio Guaporé 0,01 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

Rios Branco e Colorado 0,05 0,01 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 

Alto Rio Guaporé 0,08 0,01 0,08 0,00 0,01 0,00 0,00 0,18 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,20 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,24 

Rio Abunã Rio Abunã 0,20 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,28 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

209 

A FIGURA 6.59 apresenta a representatividade de cada uso em termos de vazão de retirada, 

consumo e retorno para o ano de 2016. 

FIGURA 6.59 – REPRESENTATIVIDADE DOS USOS CONSUNTIVOS NAS VAZÕES RETIRADAS, DE CONSUMO E DE 

RETORNO 

A FIGURA 6.60 apresenta a espacialização das vazões de evaporação líquida de reservatórios 

para os 52 municípios do Estado.  

FIGURA 6.60 – VAZÕES DE EVAPORAÇÃO DE RESERVAÓRIOS EM 2016 
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6.3.10 Discussão AGUA x Outorga 

Visando a adequada determinação da disponibilidade e das demandas hídricas quantitativas das 

bacias hidrográficas os instrumentos de gestão buscam métodos cada vez mais precisos e robustos 

(GARCIA et al., 2015) utilizando os dados disponíveis na área de estudo analisada. É usual em Planos

de bacias hidrográficas serem consultados os cadastros de outorgas e também a utilização de aplicativos 

de estimativa, tais como o AGUA e o SEUCA.  

Sabe-se que valores apresentados no cadastro de outorgas podem não refletir a situação real do 

uso da água nas bacias hidrográficas, uma vez que não consideram usos insignificantes, além de haver 

outorgas vencidas, em tramitação e informações desatualizadas. Somado a isto, tem-se que como as 

vazões outorgadas em geral são referentes ao horizonte de projeto previsto e consideram as demandas 

máximas projetadas, o consumo estaria sendo superestimado. Por outro lado, o consumo também 

poderia estar sendo subestimado, pois em alguns casos a vazão outorgada é menor do que a vazão 

efetivamente retirada (GARCIA et al., 2015). Conforme apresentado no MAPA 6 em anexo, mais 

municípios aparecem com maiores retiradas de água, e as vazões retiradas em classes intermediárias não 

são bem representadas pelo cadastro de outorgas. Além disto, existem municípios sem vazões 

outorgadas dando a falsa impressão de que não há retiradas naquelas significantes naqueles municípios. 

A utilização de modelos ou aplicativos de estimativa de demandas dos usos da água em 

detrimento de dados constantes no Cadastro de Outorgas ou ainda dados monitorados pelas companhias 

de saneamento e usuários é prioritária. Isto porque os modelos embutem uma robustez metodológica e 

uma riqueza de dados de entrada (dados censitários, informações territoriais, econômicas e 

climatológicas) que permitem auferir as demandas quantitativas da água com maior acurácia.  

O aplicativo AGUA possibilitou enriquecer  a estimativa das demandas dos usos consuntivos 

da água, possibilitando a análise de séries temporais sobre a malha municipal vigente no ano de análise, 

a adequação de dados climatológicos que possibilitam a avaliação e eventuais mudanças climáticas 

sobre as vazões e a espacialização dos usos por polígonos, ao invés de pontual, permitindo alocar de 

forma mais fidedigna as demandas que estão localizadas em divisores de água, como é o caso de sedes 

municipais.  

6.4 USOS MÚLTIPLOS NÃO CONSUNTIVOS DA ÁGUA 

Os usos não consuntivos referem-se aos usos que utilizam água, porém a retornam à fonte de 

suprimento praticamente em sua totalidade, podendo haver apenas alguma modificação no seu padrão 

temporal de disponibilidade quantitativa. As categorias dos usos não consuntivos consideradas são as 

seguintes:  

• Geração hidrelétrica

• Navegação
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• Turismo e Lazer

• Piscicultura

O MAPA 7 em anexo sintetiza os resultados do levantamento dos usos não consuntivos da água.

6.4.1 Geração Hidrelétrica 

Conforme levantamento realizado anteriormente no item “4.2.7 Reservatórios”, de acordo com 

informações coletadas junto à ANEEL, nos rios do Estado de Rondônia ou transfronteiriços há 28 AHEs 

em operação, 3 em construção com outorga e 16 em outros estágios de desenvolvimento. As principais 

informações sobre os AHEs identificados foram apresentadas na TABELA 4.10. 

6.4.2 Navegação 

A caracterização da navegação em Rondônia teve como fontes principais o Relatório de 

Diagnóstico e Avaliação do Plano Hidroviário Estratégico do Ministério dos Transportes (2013) e as 

considerações do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia (2015). Sintetizaram-se 

neste item a situação atual e potencial da navegação no Estado, sob a luz do que se faz relevante à 

elaboração do PERH/RO.  

O sistema hidroviário do rio Madeira insere-se na Região Hidrográfica do Amazonas, incluindo 

três rios considerados em posições estratégicas à navegação fluvial no Brasil: Madeira, Mamoré e 

Guaporé. Além do potencial de conexão do corredor Norte do país com o Oceano Atlântico, apresenta 

oportunidade de ligação com os países andinos. A hidrovia do Rio Madeira já se encontra em atividade. 

A viabilização nos rios Mamoré e Guaporé depende da construção dos sistemas de eclusas nas UHEs 

Santo Antônio e Jirau, além da superação de obstáculos naturais. 

A hidrovia do rio Madeira é considerada uma rota consolidada, conectando o município de Porto 

Velho ao Oceano Atlântico, passando pelo rio Amazonas. É especializada no transporte de soja, milho, 

fertilizantes, derivados de petróleo, cimento, frutas, eletroeletrônicos, veículos, produtos frigorificados, 

seixo, bebidas, etc. No Rio Madeira localizam-se seis Terminais de Uso Misto Privativo, além do Porto 

Hidroviário de Porto Velho. 

No total da sua extensão, 180 km são percorridos no Estado de Rondônia e 876 km no Estado 

do Amazonas. Encontra-se em bom estado de navegação, apresentando maiores restrição nos períodos 

de seca, entre julho e novembro, quando afloram os obstáculos como bancos de areias e rochas. Os 

afloramentos são intensificados pelo processo erosivo nas margens do rio, provocando assoreamentos 

pontuais. O período de cheia do rio acontece entre fevereiro e maio, provocando inundações, 

especialmente à jusante de Porto Velho. A variação anual de profundidade do rio atinge em média 12 

metros. 

A hidrovia do rio Mamoré estende-se da confluência com o rio Beni à foz do rio Guaporé. Possui 

más condições de navegabilidade – depósitos aluvionares, sinuosidade, afloramentos rochosos – 
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compreendendo trechos intransponíveis para embarcações de maior porte. A implantação de uma UHE 

prevista próxima à cidade de Guajará-Mirim e a construção da UHE Binacional – caso sejam equipadas 

com eclusas – podem tornar adequada a sua navegação. 

O rio Guaporé é afluente do rio Mamoré, com nascente no Estado do Mato Grosso. No trecho 

interno ao Estado de Rondônia é considerável navegável para embarcações de pequeno porte. O período 

de cheias acontece entre janeiro e junho, inundando grandes porções de terra. As vazantes acontecem 

entre julho e dezembro, provocando o afloramento de cachalotes e dos depósitos erosivos das margens 

do rio. Na seca, o rio costuma apresentar profundidade crítica em determinados pontos, atingindo um 

metro na região Príncipe da Beira, no município de Costa Marques.  

As principais vulnerabilidades socioambientais para a consolidação das hidrovias do Estado são 

as Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC) de Proteção Integral que são atingidas pelo 

sistema. Também cabe destacar que os rios do Estado são importantes canais de transporte de 

passageiros. A TABELA 6.52 sintetiza as características da navegação no Sistema Hidroviário do rio 

Madeira. 

TABELA 6.52 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO MADEIRA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Sistema 

Hidroviário 

Total 

(km) 

Em RO 

(km) 

Municípios 

interceptados em 

RO 

Volume 

movimentado 

em RO 

(ton.) 

Portos ou 

terminais de uso 

misto privativo 

em RO 

Principais 

produtos 

transportados 

Restrições à 

navegabilidade 

Hidrovia do 

Rio Guaporé  
1.062 600 

Alto Alegre dos 

Parecis 

Alta Floresta d'Oeste 

Costa Marques 

Pimenteiras do 

Oeste 

- - - 

Trechos de baixa 

profundidade 

Sinuosidade 

Pedreiras e bancos de 

areia 

Hidrovia do 

Rio Madeira  
1.419 180 

Guajará-Mirim 

Nova Mamoré 

Porto Velho 

2.413.300 

Porto Organizado 

TUP AMAGGI  

TUP Belmonte  

TUP CAIMA 

TUP Cargill 

Agrícola  

TUP Ipiranga Base 

de Porto Velho 

TUP Fogás  

TUP Passarão  

(todos em Porto 

Velho) 

soja, milho, 

fertilizantes, 

derivados de 

petróleo, cimento, 

frutas, 

eletroeletrônicos, 

veículos, produtos 

frigorificados, seixo, 

bebidas 

Altas taxas de 

sedimentação 

Flutuação de troncos em 

período de cheia 

Congestionamento do 

garimpo 

Eclusas ainda não 

construídas nas UHEs 

Santo Antônio e Jirau 

Hidrovia do 

Rio Mamoré 
262 262 

Guajará-Mirim 

Nova Mamoré 
Sem informação TUP Aquavia Sem informação 

Corredeiras 

Sinuosidade 

Total 2.743 1.042 

Fonte: Ministério dos Transportes (2013). 

Segundo o Ministério dos Transportes, há previsões de melhor aproveitamento do potencial 

internacional da Hidrovia do Madeira, promovendo conexões com cidades do Peru e Bolívia.  

O PDES-RO prevê ações de infraestrutura portuária, navegação e hidrovia, além integração 

intermodal, incluindo a articulação ferroviária no trecho entre Vilhena e Porto Velho. A FIGURA 6.61 

apresenta as hidrovias e portos do Estado de Rondônia. 
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FIGURA 6.61 – NAVEGAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

6.4.3 Turismo e Lazer 

Rondônia, principalmente em função de sua beleza cênica relacionada aos recursos naturais, 

tem um potencial turístico expressivo, embora ainda represente uma baixa contribuição econômica 

frente às demais atividades produtivas.  

O planejamento e investimentos no ecoturismo Rondônia têm sido crescentes, incluindo a 

iniciativa do Governo Estadual de promoção de trade turístico, além de programas específicos do PDES-

RO e do Plano de Desenvolvimento Integrado de Fronteiras (PDIF, 2016), entre outros.  

Foram identificados, no Estado, cinco núcleos relevantes ao ecoturismo: Polo de Porto Velho, 

Polo de Guajará-Mirim, Polo de Costa Marques, Polo de Pimenteiras e Polo de Pimenta Bueno. Estas 

foram regiões diagnosticadas com diversidade de ambiente naturais, alto valor ecológico e raras 

paisagens. Muitos dos atrativos turísticos estão localizados em UCs, algumas permitindo visitação 

pública - Parques Nacionais e Estaduais e as UC de Uso Sustentável – a depender das especificações 

dos planos de manejo (SEDAM, 2002).  

O patrimônio geológico de Rondônia também é atraente, reunindo sítios arqueológicos, 

cavernas e outras áreas com potenciais geoturísticos, somando mais de 80 pontos de interesse. As grutas, 

cavernas e furnas correspondem a 13 ocorrências, sendo duas em Porto Velho e as demais no município 

de Pimenta Bueno (CPRM, 2006). 

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2016)
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Dentro do interesse do PERH/RO, destacam-se as áreas geológicas representadas por cachoeiras 

e oficinas líticas nas margens de cursos d’água. Porto Velho, ao longo do rio Madeira, é um dos 

municípios que mais concentra estes atrativos, contemplando três cachoeiras e duas oficinas líticas.  

Machadinho d’Oeste e Nova Mamoré também apresentam cachoeiras demarcadas como sítios 

arqueológicos. Além das demarcações oficiais, outros sete municípios divulgam atividades de lazer 

relacionadas às quedas d’águas (TABELA 6.53). 

Ainda relacionado ao uso não consuntivo dos recursos hídricos, o Estado é destino comum para 

a prática da pesca esportiva do país. O período mais adequado à atividade é o segundo semestre do ano, 

variando conforme a dinâmica de cheias e vazantes. Os rios mais procurados são o Machado, Guaporé 

e São Miguel. A atividade tem impulsionado o desenvolvimento de outras correlatas ao turismo, 

especialmente na região das UHGs da bacia hidrográfica do Rio Guaporé, incluindo a gastronomia, o 

uso de trilhas, praias fluviais e barcos hotéis. Festivais de praias fluviais também são periódicos em 

Rondônia, os mais divulgados acontecem em Ariquemes, Costa Marques, Guajará-Mirim, Pimenteiras 

do Oeste e Porto Velho. Hospedagens rurais, relacionados ao rios e lagos, também são atrativos na área 

rural de 14 municípios (TABELA 6.53). 

TABELA 6.53 – ATRATIVOS TURÍSTICOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS 

Município Pesca esportiva 
Hospedagens à beira de 

rios ou lagos 

Pontos geoturísticos 

relacionados aos 

recursos hídricos 

Ecoturismo Praias fluviais 

Alta Floresta d’ Oeste Rio Guaporé - - - - 

Alto Alegre dos Parecis - - - - - 

Alto Paraíso - - - - - 

Alvorada d’Oeste - - - - - 

Ariquemes - Vale das Cachoeiras 
Cachoeira Escovada  

Cachoeira Monte Cristo 
- 

Rio Quatro 
Cachoeiras 

Buritis - - - - - 

Cabixi Rio Guaporé Balneário Águas Cristalinas - - - 

Cacaulândia - 
Pousada Ecológica Rancho 

Grande 
- - - 

Cacoal Rio Machado 
Coacal Selva Park 

Lagoa Azul 
Cachoeira da Linha 11 - - 

Campo Novo de Rondônia - - - - - 

Candeias do Jamari - 
Três Capelas Eco-Resort 

Salsalito Jungle Park 

Balneário do Rio Preto 

- - - 

Castanheiras - - - - - 

Cerejeiras - - - - - 

Chupinguaia - - - - - 

Colorado do Oeste - - - - - 

Corumbiara - - - - - 

Costa Marques Rio Guaporé - - 
Polo de 

Ecoturismo 
Festival de praias 

Cujubim - - - - - 

Espigão d`Oeste - - 
Rio Fortuna - Oficina 

Lítica 
- - 

Governador Jorge Teixeira - - - - - 

Guajará-Mirim - 
Hotel Pakaas Palafitas 

Lodge 
- 

Polo de 
Ecoturismo 

Praia do Acácio 

Itapuã do Oeste - - - - - 

Jaru - Pousada Rancho Fundo - - - 
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Município Pesca esportiva 
Hospedagens à beira de 

rios ou lagos 

Pontos geoturísticos 

relacionados aos 

recursos hídricos 

Ecoturismo Praias fluviais 

Ji-Paraná Rio Machado 
Aquatur Turismo 

Balneário Monte Castelo 

Balneário Bernardes 

- - - 

Machadinho d’Oeste - - Cachoeira São José - - 

Ministro Andreazza - - - - - 

Mirante da Serra - - - - - 

Monte Negro - - - - - 

Nova Brasilândia d’Oeste - - - - - 

Nova Mamoré - - 
Cachoeira do Ribeirão - 

Rio Madeira 
- - 

Nova União - 
Pousada Vale das 

Cachoeiras 
Vale das Cachoeiras - - 

Novo Horizonte do Oeste - - - - - 

Ouro Preto do Oeste - - Vale das Cachoeiras - - 

Parecis - - - - - 

Pimenta Bueno - Balneário Lago do Sonho 
Cachoeiras do Rio 

Pimenta 

Polo de 

Ecoturismo 
- 

Pimenteiras do Oeste Rio Guaporé Pousada Vale do Guaporé - 
Polo de 

Ecoturismo 
Festival de Praias 

Porto Velho - 

O Balneário Cachoeirinha 
Balneário Taboca 

Balneário do Souza 

As Lagoas do Belmont e 
Cuniã 

Jacutinga 

Rio Preto 
Banho do 21 

Balneário Água Gelada 

Cachoeira do Tentino - 

Rio Madeira 
Cachoeira 3S - Rio 

Madeira 

Cachoeira do Giaru 
Rio Preto dos Candeias - 

oficina lítica 

Rio das Garças - Oficina 
lítica 

Polo de 

Ecoturismo 

Fortaleza do 

Abunã 
Praias dos 

Periquitos e 

Areia Branca 

Presidente Médici - Pau D'Alho Hotel Fazenda - - - 

Primavera de Rondônia - Lagoa Azul - - - 

Rio Crespo - - - - - 

Rolim de Moura - - - - - 

Santa Luzia d`Oeste - - - - - 

São Felipe d`Oeste - - - - - 

São Francisco do Guaporé Rio Guaporé - - - - 

São Miguel do Guaporé Rio São Miguel - - - - 

Seringueiras - - - - - 

Teixeirópolis - - Vale das Cachoeiras - - 

Theobroma - - - - - 

Urupá - - - - - 

Vale do Anari - - - - - 

Vale do Paraíso - - - - - 

Vilhena - - - - - 

Fonte: Clube da Pescaria (2016), Rondônia Rural (2016) e CPRM (2006) 

A FIGURA 6.62 localiza os principais atrativos turísticos de Rondônia relacionados ao uso não 

consuntivo dos recursos hídricos. 
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FIGURA 6.62 - PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.4.4 Piscicultura 

A piscicultura tem sido uma atividade em expansão no Estado de Rondônia. Em setembro de 

2016, a Secretaria de Agricultura iniciou a coordenação do Grupo Técnico Multidisciplinar da Cadeia 

Produtiva do Pescado. Estudos realizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER/RO, 2016) apontam que a agricultura familiar é um dos principais impulsionadores da 

atividade, entre 2012 e 2015, o número de famílias assistidas para boas práticas de manejo de 

piscicultura dobrou, juntamente a produção peixe. Em 2015, a EMATER/RO contabilizou 3,8 mil 

famílias atendidas, para 6,7 mil hectares alagados, resultando em uma produtividade de 36,8 mil 

toneladas (resultados para agricultura familiar, envolvidas no programa de assistência técnica). 

Atribui-se a evolução da atividade às boas condições naturais oferecidas por Rondônia - como 

riqueza hídrica, espécies nativas e temperaturas favoráveis – e à oportunidade a produtores rurais de 

pequeno, médio e grande porte, frente a um mercado pesqueiro em expansão (substituindo a pesca 

artesanal). 

As principais espécies cultivadas são o tambaqui, o jatuarana, a tilápia, o curimatã, o piau, 

destacando-se o pirarucu. São considerados polos de produção piscícola Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta 

Bueno, Rolim de Moura e Porto Velho. 

Segundo o Governo do Estado de Rondônia (2016), o cadastro de piscicultores registra 9,4 mil 

empreendimentos que comercializam pescado, quase a totalidade destes (92%) cultivam em espelhos de 

Fonte: Adaptado de Clube da Pescaria (2016), Rondônia Rural (2016) e CPRM (2006).
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água de até três hectares. Os produtores que dispõem de maior tecnologia, com fins exclusivos de 

comercialização, são menos da metade (4,1 mil), concentrando 14, 5 mil hectares de espelho de água 

para uma estimativa de produção anual de aproximadamente de 87 mil toneladas.  

Os cadastros de outorgas da SEDAM, entre os anos de 2010 a 2016, contabilizam 

aproximadamente 600 emissões para piscicultura com captação superficial, totalizando uma vazão de 

300 de m³/s.  A maior quantidade de outorgas está concedida no município de Ariquemes (17%). O 

maior volume outorgado está endereçado a Cacaulândia, que possui 30 solicitantes que concentram 

quase a metade (47%) das vazões outorgadas com finalidade de piscicultura. Em segundo lugar, estão 

os volumes outorgados para Pimenta Bueno (18%). 

As origens do total de vazões superficiais outorgadas para piscicultura são predominantemente 

o rio Canaã e o ribeirão Arenito, ambos contribuintes da UHG do Médio Rio Machado, somando 67%

do volume concedido, para 25 captações no primeiro e uma captação no segundo. 

Em relação à quantidade de captações superficiais outorgados, o rio Jamari atinge o maior 

número, com 37 concessões. 

A TABELA 6.54 sintetiza o volume superficial outorgado por município com a finalidade de 

piscicultura entre os anos de 2011 a 2016. 

TABELA 6.54 – OUTORGAS SUPERFICIAIS COM FINALIDE DE PISCICULTURA – 2011-2016 

Município Nº de outorgas Soma de vazão outorgada m³/s 

Alta Floresta d’Oeste 39 0,70 

Alto Alegre dos Parecis 10 0,05 

Alto Paraíso 17 9,15 

Alvorada d’Oeste 3 0,02 

Ariquemes 100 33,77 

Brasilândia do Oeste 1 0,01 

Buritis 1 0,00 

Cacaulândia 30 149,15 

Cacoal 2 0,11 

Campo Novo de Rondônia 6 0,49 

Candeias do Jamari 18 1,13 

Castanheiras 1 0,07 

Cerejeiras - - 

Chupinguaia 1 0,01 

Colorado do Oeste 7 0,00 

Corumbiaria - - 

Costas Marques - - 

Cujubim 23 3,22 

Espigão d’Oeste 5 0,85 

Governador Jorge Teixeira 3 0,00 

Itapuã 10 4,64 

Jaru 24 0,89 

Ji-Paraná 13 0,69 

Machadinho d’Oeste 16 4,13 

Ministro Andreazza 1 0,01 

Mirante da Serra 30 0,59 

Monte Negro 20 4,00 

Nova Brasilândia d’Oeste 6 1,83 

Nova Mamoré 1 0,01 

Nova União 13 10,46 
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Município Nº de outorgas Soma de vazão outorgada m³/s 

Novo Horizonte do Oeste 8 0,32 

Ouro Preto do Oeste 32 0,62 

Parecis - - 

Pimenta Bueno 5 55,64 

Pimenteira 1 0,04 

Porto Velho 28 2,45 

Presidente Médici 13 0,26 

Primavera de Rondônia 2 0,11 

Rio Crespo 26 16,91 

Rolim de Moura 23 2,67 

Santa Luzia d’Oeste 8 0,24 

São Francisco do Guaporé 2 0,04 

São Miguel do Guaporé 8 0,29 

Seringueiras 1 0,01 

Teixeirópolis 3 0,43 

Theobroma 9 6,17 

Urupá 14 1,86 

Vale do Anari - - 

Vale do Paraíso 20 0,42 

Vilhena 3 0,04 

Total Geral 609 314,55 

Fonte: SEDAM (2016). 

A FIGURA 6.63 ilustra as outorgas superficiais para a piscicultura, interpretadas a partir da 

interpolação de Kernel. 

FIGURA 6.63 – OUTORGAS SUPERFICIAIS PARA PISCICULTURA 

Fonte: Adaptado de SEDAM (2016).
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7 BALANÇO HÍDRICO ATUAL ENTRE DISPONIBILIDADES E DEMANDAS HÍDRICAS 

A diferença entre as disponibilidades hídricas e as demandas de uso da água superficiais e 

subterrâneas nas UHGs do Estado de Rondônia é tratada no presente capítulo como o balanço hídrico. 

O balanço hídrico permite identificar regiões e trechos com déficit hídrico e assim dar suporte 

para a aplicação de instrumentos de gestão, enquadramento e outorga. 

7.1 BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL 

O balanço hídrico superficial foi realizado a partir dos dados de disponibilidade hídrica e 

demandas hídricas determinados anteriormente e através da aplicação do modelo de rede de fluxo 

LabSid AcquaNet 2013. A vazão definida no presente estudo para o cálculo da disponibilidade hídrica 

superficial é a Q95%. Esta vazão foi estimada e transferida para exutória de cada UHG conforme 

metodologia apresentada no item 4 “Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas Superficiais”. 

As captações hídricas e lançamentos foram obtidos conforme o item 6 “Diagnóstico das 

Demandas e Variabilidades Hídricas”, a partir das demandas atuais relacionadas aos diferentes usos 

setoriais, baseadas na análise das atividades produtivas e da dinâmica temporal e espacial dos padrões 

de uso e ocupação da terra. As demandas também foram transferidas para a exutória das UHGs, onde 

foi realizado o balanço hídrico.  

7.1.1 Rede de Fluxo – Modelo LabSid AcquaNet 

O AcquaNet é um modelo de rede de fluxo para simulação de bacias hidrográficas, desenvolvido 

pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LabSid), da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (USP). O AcquaNet 2013 permite a análise de sistemas de recursos hídricos, com uma 

interface que utiliza tecnologia GIS. Além disso, trata-se de um programa que tem sido amplamente 

utilizado em vários Estados brasileiros devido à facilidade de adaptação a uma grande variedade de 

problemas, de forma fácil e precisa, e que dispõe de ferramentas de análises capazes de tratar a maioria 

dos problemas relacionados à alocação de água em bacias, auxiliando a gestão e a tomada de decisão. 

Para a estruturação da rede de fluxo e aplicação do modelo na área de estudo são necessárias 

informações específicas do local, principalmente dados referentes à disponibilidade hídrica e às 

demandas de uso da água. A representação física da rede em estudo é realizada utilizando-se os seguintes 

elementos disponíveis no modelo: reservatório, nó de passagem, demanda e link. 

Inicialmente, toda rede precisa de um reservatório mesmo que não o possua, para que o 

algoritmo tenha o processamento adequadamente. Os nós de passagem são utilizados para representar 

esquematicamente pontos de entrada de água, pontos de lançamento, confluências e desvios. 

As demandas representam os pontos onde há retiradas de água e lançamentos de efluentes. Além 

do valor da vazão demandada ou lançada, é necessário especificar a ordem de prioridade de atendimento, 
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cuja escala varia de 1 a 99, sendo 1 a prioridade mais alta e 99 a prioridade mais baixa. O modelo atende 

as demandas na ordem das prioridades, das mais altas para as mais baixas. 

Os links são as ligações entre os demais elementos do sistema hídrico, representando o fluxo da 

água. 

No final da rede é necessária a introdução de uma demanda fictícia, denominada Dreno, que 

tenha como características uma vazão demandada muito alta, evitando que o algoritmo entregue água 

em excesso para as outras demandas, e uma prioridade muito baixa, para não competir com a água 

destinada às demandas reais. 

Uma vez elaborada a rede de fluxo, o algoritmo de programação linear Out-of-Kilter utilizado

no AcquaNet, por meio da disponibilidade e demandas hídricas e outros dados de entrada, aloca a água 

de maneira otimizada no sistema. De acordo com as vazões naturais da bacia hidrográfica, o modelo 

calcula as vazões que devem passar pelos diversos pontos da rede. Nestes pontos, quando a 

disponibilidade hídrica não é suficiente para o atendimento às demandas, o modelo aponta a existência 

de déficits hídricos (VASCO, 2011). 

7.1.2 Rede de Fluxo nas UHG 

A estruturação geográfica da rede de fluxo das bacias hidrográficas do Estado de Rondônia no 

AcquaNet seguiu a delimitação das UHGs, a exceção da Margem Esquerda do Rio Madeira e Alto Rio 

Madeira, que foram unificadas devido a sua localização.  

Primeiramente, na rede do AcquaNet alocou-se um reservatório na confluência entre os rios 

Abunã e Mamoré, como ponto de partida do fluxo. Na exutória de cada UHG, alocou-se um ponto de 

demanda hídrica, identificado com a letra D, seguido do nome da UHG. As UHGs Margem Esquerda 

do Rio Madeira e Alto Rio Madeira, localizadas à esquerda e direita do rio Madeira, respectivamente, 

possuem sua exutória no próprio rio Madeira. Para estas UHGs, portanto, o balanço hídrico foi realizado 

considerando a soma das demandas e lançamentos na exutória da UHG localizada mais a jusante (Alto 

Rio Madeira). O valor da demanda por UHG foi obtido utilizando-se apenas as demandas consideradas 

oriundas de mananciais superficiais, estimadas com base na proporção existente para os dados 

outorgados fornecidos pela SEDAM. Para representar o balanço hídrico atual, todas as demandas foram 

consideradas como prioridade 1. 

Os nós de lançamento, identificados com a letra L e o nome da UHG, foram alocados juntamente 

às demandas hídricas, sendo considerados, portanto, todos os lançamentos contidos na mesma UHG. A 

fração da água captada que retorna à UHG foi preenchida com base nos valores obtidos no item 6 

“Diagnóstico das Demandas e Variabilidades Hídricas”. 

A FIGURA 7.1 apresenta a rede de fluxo para as UHGs do Estado de Rondônia. 
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FIGURA 7.1 – REDE DE FLUXO NO ACQUANET PARA AS UHG DO ESTADO DE RONDÔNIA  

Para as UHGs dos rios Guaporé, Mamoré e Abunã, cujos rios principais fazem a divisa física 

entre o Estado de Rondônia e a Bolívia, foi considerada a área superficial para a estimação da 

disponibilidade hídrica na exutória, visando considerar somente a contribuição cujos pontos de captação 

e lançamento de água são conhecidos (contidos dentro do Estado).  

7.1.3 Resultados do Balanço Hídrico 

De acordo com os resultados obtidos pelo modelo AcquaNet, não existem déficits hídricos em 

relação as demandas e disponibilidades superficiais no Estado de Rondônia. A TABELA 7.1 apresenta 

os resultados obtidos das vazões afluentes e efluentes para cada UHG, assim como as demandas e 

lançamentos hídricos. 

TABELA 7.1 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG 

UHG 

Vazão afluente 

+ natural 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Lançamento 

(m³/s) 

Vazão 

efluente (m³/s) 

Relação 

demanda/disponibilidade 

(%) 

Margem Esquerda e Alto Rio 

Madeira 
3927,89 1,17 0,45 3926,72 0,03 

Médio Rio Madeira 3935,15 2,20 1,79 3932,95 0,06 

Baixo Rio Madeira 4369,91 0,12 0,08 4369,79 0,00 

Alto Rio Machado 133,00 0,97 0,46 132,03 0,73 

Médio Rio Machado 195,47 4,37 1,88 191,10 2,23 

Rio Jaru 253,89 1,76 0,68 252,13 0,69 

Baixo Rio Machado 309,71 0,20 0,07 309,51 0,07 

Alto Rio Jamari 5,00 0,04 0,01 4,96 0,84 

Margem Direita do Rio Jamari 18,97 1,15 0,54 17,82 6,05 

Margem Esquerda do Rio 
Jamari 

45,00 3,55 3,00 41,45 7,89 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

222 

UHG 

Vazão afluente 

+ natural 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Lançamento 

(m³/s) 

Vazão 

efluente (m³/s) 

Relação 

demanda/disponibilidade 

(%) 

Baixo Rio Jamari 74,68 0,12 0,04 74,56 0,16 

Rio Roosevelt 113,00 0,86 0,20 112,14 0,76 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,08 0,37 132,92 0,80 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,31 0,08 102,69 0,30 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,66 0,17 106,34 0,62 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,47 0,18 55,53 0,84 

Rio Mamoré 20,00 0,37 0,24 19,63 1,86 

Rio Abunã 7,00 0,49 0,28 6,51 7,01 

Em todas as UHGs a disponibilidade hídrica é significativamente superior às demandas para os 

diferentes setores, não sendo identificadas áreas críticas quanto ao atendimento às demandas. De acordo 

com a classificação da ANA (2005), para a relação entre a vazão retirada (demanda) e a vazão afluente 

(disponibilidade) <5% a situação é considerada excelente e entre 5 a 10% é considerada confortável. 

Portanto, com base nesse critério, todas as UHGs apresentam, pelo menos, situação confortável em 

relação ao balanço hídrico superficial.  

O MAPA 8 em anexo ilustra a síntese dos resultados do balanço hídrico superficial para as 

UHGs. 

Entretanto, é importante destacar que problemas locais de desabastecimento dentro das UHGs, 

podem existir ou até existem, e deverão ser abordados no âmbito dos Planos de Bacias Hidrográficas. 

Nos eventos de participação pública realizados para apresentação e consolidação do diagnóstico e 

prognóstico do PERH/RO, em abril de 2017, foram reportados déficits hídricos, através de informações 

prestadas pelo CENSIPAM e pela população, nos municípios de: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro 

Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia 

d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras. 

Tendo em vista a inviabilização de se discretizar a disponibilidade hídrica subterrânea por UHG 

com algum grau de confiabilidade, não foi possível a realização do balanço hídrico subterrâneo por 

UHG. 

8 DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E DO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

O objetivo deste capítulo é analisar a dinâmica social do Estado de Rondônia considerando 

quatro variáveis: (a) caracterização da estrutura socioeconômica do Estado; (b) caracterização da 

dinâmica social e dos padrões culturais e antropológicos da sociedade regional; (c) análise da capacidade 

institucional e legal no que se refere à gestão dos recursos hídricos; (d) identificação e caracterização 

dos sistemas de educação, comunicação e dos atores sociais estratégicos. 
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Para alcançar esse objetivo foi realizado um quadro do desenvolvimento da área estudada 

baseado em indicadores sociais e econômicos e dados da dinâmica populacional; a dinâmica social dos 

municípios da área em estudo foi avaliada por meio da identificação dos elementos e atores sociais 

estratégicos, caracterizando suas formas de atuação e organização, capacidade de liderança e 

abrangência espacial, com destaque aos que se relacionam ao uso e proteção dos recursos hídricos, no 

contexto do desenvolvimento do Estado. Ainda no que concerne à dinâmica social, foram identificadas 

e caracterizadas as representações de grupos étnicos e comunidades tradicionais presentes na bacia e 

seus padrões culturais e antropológicos, relacionando-os a processos produtivos (pesca artesanal, 

pequena produção agropecuária, entre outros) e analisando suas relações com o uso e a conservação dos 

recursos hídricos. 

Também foi avaliada a capacidade institucional, limitações e necessidades de fortalecimento 

dos atores relacionados, de acordo com a sua posição social e a possibilidade de participação na gestão 

do PERH/RO. Por último foram realizados o mapeamento e a identificação de atores e segmentos 

setoriais estratégicos a serem envolvidos no processo de mobilização social para a elaboração do Plano 

e na gestão dos recursos hídricos do Estado. 

8.1 HISTÓRIA E PADRÕES DE OCUPAÇÃO 

Até a segunda metade do século XIX, o território onde hoje encontra-se Rondônia era, em sua 

quase totalidade, indígena. Tal situação só começou a se alterar com a intensificação dos movimentos 

migratórios originados pelo início do ciclo da borracha em 1880, quando para lá se deslocaram muitos 

nordestinos, expulsos de seus locais de origem por anos de seca e pela falta de capacidade do sistema 

econômico nordestino de os abrigar (OLIVEIRA, 1983).  

Embora o território atual do Estado de Rondônia não tenha sido uma das regiões de destaque da 

produção de látex durante o ciclo da borracha, essa atividade econômica foi essencial para a organização 

agrária e territorial do Estado, cujos reflexos podem ser observados até os dias atuais. 

A principal e mais relevante herança desse período para Rondônia foi, sem dúvida, a construção 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, parte dos compromissos assumidos pelo Brasil no Tratado de 

Petrópolis, que compensou a Bolívia pela perda do território que deu origem ao Estado do Acre. A 

estrada visava ultrapassar as cachoeiras do rio Madeira e permitir o escoamento da borracha produzida 

na Bolívia até um porto de embarque para seguir para Europa e Estados Unidos, local que deu origem à 

cidade de Porto Velho.  

Essa obra impactou diretamente a dinâmica social do Estado e tem uma história marcante de 

conflitos e dificuldades. Proposta, inicialmente, em 1878, pela empresa norte-americana P.T. e Collins, 

visando ligar Guajará-Mirim e Porto Velho em um prazo de três anos. Contudo, mais de um ano depois, 

com apenas sete quilômetros construídos, a empresa abandonou a obra, alegando os altos custos a ela 
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associados, bem como aos altos índices de mortalidade dos trabalhadores ali alocados por conta de surtos 

de malária e ataques indígenas (CUNHA, 1985).  

A obra ficou abandonada por anos, até que, em 1907, um empresário americano, Percival 

Farquhar, contratou a empreiteira May-Jekill and Randolph, também americana, que, após cinco anos, 

com um saldo de 6.500 trabalhadores mortos, conseguiu finalizar os trilhos da Ferrovia Madeira-

Mamoré (TEIXEIRA, 2008) em 1912. 

Nas margens da ferrovia surgiram inúmeras ocupações, que se constituíram em vilas e tiveram 

grande importância não só para o processo de ocupação do território, mas, também, cumprindo relevante 

papel na formação da identidade rondoniense, tal qual descrito por Teixeira (2008). 

A ferrovia possibilitou a criação de uma identidade própria ao território compreendido entre os 

vales do Madeira e do Mamoré e essa identidade foi uma das bases para a criação do futuro Território 

Federal do Guaporé, posteriormente, Rondônia (TEIXEIRA, 2008). 

Martins (1981) ressalta, entretanto, que essa identidade se pautou nas bases da exclusão social 

de caboclos e nordestinos que migraram para a região. Nas palavras do autor, esse ciclo nada consolidou, 

“(...) deixando apenas a memória de um período de extrativismo brutal (...) a um custo social dos mais 

dramáticos que a América Latina conheceu neste século”.  

Enquanto inaugurava-se a Ferrovia Madeira-Mamoré, o ciclo da borracha iniciava sua derrocada 

e a Comissão Rondon6 adentrava cada vez mais o território rondoniense. Essa Comissão, cujo título 

oficial era Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, liderada por um 

oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, buscava ocupação e controle 

de uma ampla parcela da área de Rondônia que estava sendo explorada por seringalistas bolivianos, bem 

como a “pacificação” de diversas etnias indígenas.  

De acordo com Souza (2002), foram formados por Rondon núcleos de povoamento (postos 

telegráficos) em seis localidades: Vilhena, Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena (atual 

Ji-Paraná), Jaru e Ariquemes. Posteriormente, esses locais viriam a dar origem a algumas das principais 

cidades do Estado. Além disso, o caminho traçado por essa Comissão tornar-se-ia a BR-364, principal 

via de ligação de Rondônia com o Centro-Sul do país. 

Assim, se a exploração da borracha e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré foram os 

grandes marcos da ocupação do território de Rondônia no século XIX, a Comissão Rondon foi a base 

mais consistente para o povoamento da região a partir de meados do século XX, contudo, o processo 

efetivo de ocupação foi planejado, apenas, a partir de 1930 no governo Vargas. 

6 A Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, ou Comissão Rondon, como ficou mais 

conhecida, foi uma estratégia de ocupação do território brasileiro. Com o crescimento da importância econômica da região da 

Amazônia a partir da exploração do látex, o Estado buscava tirar a área do isolamento, estendendo linhas telegráficas até a 

Amazônia. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

225 

Quando da Revolução de 1930, afloraram discursos de integração regional e identidade 

nacional; motes como “integrar o Brasil Legal ao Brasil Real” e “ocupar o Brasil com brasileiros” 

tornaram-se constantes na política pública. Nesse sentido foram organizados movimentos migratórios 

de trabalhadores para ocupar áreas “vazias”, bem como fundados núcleos de colonização por todo o 

país. Naquele que seria o futuro território de Rondônia, em 1937, foram criadas as colônias agrícolas 

Antenor Navarro, Iata e Candeias, instaladas nas margens da ferrovia Madeira-Mamoré com o objetivo 

de vigiar a fronteira (SOUZA et al., 2002). 

Em 1944, com a promulgação do Plano Rodoviário Nacional, iniciava-se outra importante etapa 

da ocupação do território de Rondônia. Nesse documento, estavam planejadas inúmeras ações e, entre 

elas, encontrava-se a construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364), que, quando completada, em 

1960, seria um importante fator para a construção da sociedade rondoniense. Foi também nesse período 

que o governo iniciou uma reestruturação da divisão territorial dos Estados, o que possibilitou que fosse 

criado o Território Federal do Guaporé, que viria a dar origem ao Estado de Rondônia (SOUZA et al., 

2002). 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, houve novamente uma ampla demanda pelo látex 

amazônico e nova leva de migrantes nordestinos rumaram para a área rondoniense. Entretanto, essa 

demanda não se sustentou e, com o fim da guerra, os seringais da região entraram novamente em letargia. 

Nesse momento, muitos dos migrantes que haviam ali se fixado ingressaram nas atividades de garimpo 

de cassiterita, as quais, por sua vez, trouxeram algum fluxo migratório para a região (MARTINS, 1981). 

Porém, após o Golpe Militar de 1964, as atividades de garimpo individuais foram proibidas e, 

pelo menos, 100 mil garimpeiros foram excluídos do sistema econômico local. As jazidas de minério 

foram concedidas para a exploração por empresas internacionais, as quais além da exploração da 

cassiterita, também se apossaram de grandes glebas de terras nos Estados, sendo que, algumas delas 

ainda controlam, atualmente, grandes áreas de Rondônia.  

Ressalta-se aqui que a campanha do governo civil-militar para que os territórios amazônicos 

fossem ocupados, a qual estendeu-se da década de 30 até meados da década de 80, desconsiderava e 

subjugava uma massa de indígenas, caboclos e seringueiros que já viviam na região. O que se buscava, 

então, não era apenas o povoamento das terras amazônicas, mas uma nova forma de apropriação e 

exploração do espaço, transformando a terra em uma mercadoria.  

Nas décadas de 70 e 80 ocorreu a maior onda migratória para o território de Rondônia, cerca de 

600 mil pessoas chegaram e instalaram-se na área. Durante essas duas décadas, a migração teve caráter 

diferente das ondas anteriores aqui mencionadas, ao contrário dos migrantes que chegavam objetivando 

obter algum pecúlio durante os ciclos da borracha, os que agora adentravam o território rondoniense 

buscavam um pedaço de chão para fixar residência, criando relações de pertencimento e identidade

(TEIXEIRA, 1999). 
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De acordo com Teixeira (1999), grande parte desses migrantes era proveniente do Sul do país, 

em especial do Paraná. Em sua maioria agricultores, buscavam em Rondônia um local onde pudessem 

cultivar seus pedaços de terra sem estarem à mercê de uma estrutura fundiária centralizada decorrente 

da modernização e mecanização agrícola, como ocorria, então, na região Sul. Também fazia parte do 

contingente de migrantes os que haviam sido deslocados pela construção de Itaipu. 

Iniciou-se nesse período o chamado Ciclo da Agricultura em Rondônia, executado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) por meio de Projetos Integrados de Colonização 

e Projetos de Assentamento Dirigido. Sobre esse processo de distribuição e repartição dos lotes de terras 

aos colonos feito pelo órgão supracitado, Teixeira (1999) afirma que era permeado pela corrupção de 

funcionários que privilegiavam latifundiários e menosprezavam populações indígenas e seringueiros. 

Percebe-se, assim, que diversos conflitos agrários marcaram o processo de ocupação de Rondônia, 

originando tensões sociais e culturais entre os nativos e os migrantes impulsionados pela propaganda 

governista. 

Se em 1980, década em que o então território federal passou a ser considerado o Estado de 

Rondônia, a taxa média de crescimento populacional era de 7,89% ao ano – altíssima se comparada à 

média nacional de 1,93% -, na década de 90 o crescimento da população no Estado, devido, 

principalmente, ao esgotamento da fronteira agrícola, estancou. Entre 1991 e 1996, a taxa de crescimento 

foi de apenas 1,68% ao ano, estabilizando a dinâmica de expansão populacional (IBGE, 2000). 

Apesar de ter sido um processo de ocupação bastante conflitivo e desorganizado, com diferentes 

ondas migratórias e com a eclosão de diversos conflitos e embates pela posse da terra, de modo geral, 

os migrantes construíram relações de reconhecimento e pertencimento a partir das dificuldades 

partilhadas no processo de adaptação ao território que lhes era desconhecido. Em Rondônia, segundo 

Amaral (2012), a “(...) população é híbrida e multiculturalmente diversificada”, na qual alguns 

elementos de sociabilidade, tais como as práticas desportivas e religiosas, favorecem a interação dos 

diferentes grupos de migrantes e formam uma sociedade multifacetada.   

8.2 DINÂMICA SOCIOECONÔMICA 

8.2.1 Dinâmica Populacional 

A dinâmica populacional do Estado de Rondônia na atualidade é um reflexo do processo 

histórico de ocupação do território. A concentração da terra no centro-sul do Brasil, os estímulos à 

migração e os investimentos do governo federal na implantação de projetos de colonização delinearam 

a organização espacial e demográfica do território. O asfaltamento da BR-364, estabelecendo ligação 

terrestre entre Cuiabá e Porto Velho e, por essa via, com o sul do Brasil, na década de 1970, facilitou o 

surgimento de aglomerados urbanos ao longo da estrada.  

Tal cenário impactou e ainda impacta de forma considerável a dinâmica populacional do Estado. 

Assim, no presente tópico serão apresentados os principais dados demográficos de cada um dos 
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municípios de Rondônia, com a análise de indicadores importantes para a compreensão da dinâmica 

populacional das diferentes áreas do Estado como um todo. 

8.2.1.1 Crescimento Populacional e Densidade Demográfica 

Considerando o total populacional, Rondônia vivenciou uma explosão demográfica entre o 

início da década de 1970 e meados da década de 1990, com taxas de crescimento anual em torno de 

7,9%. A título de comparação, para o mesmo período, no Brasil era verificada uma taxa de crescimento 

de 1,97% ao ano e, na região Norte, 3,9% ao ano (IBGE, 2016). 

Em números absolutos, a população estadual passou de 116.620 habitantes no início da década 

de 1970 para 503.125 em 1980, um aumento expressivo de 331%. Em 1990, foram contabilizados 

1.130.874 habitantes em Rondônia, o que representou um incremento de 124% em apenas uma década. 

Entretanto, findos os estímulos governamentais para a ocupação de seu território, observou-se uma 

tendência de acomodação; entre 1991 e 1996, o crescimento da população foi de apenas pouco mais de 

8%. A TABELA 8.1 apresenta esses dados. 

TABELA 8.1 - POPULAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, 1950 A 2016 

População Total em Rondônia 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2016* 

36.935 70.783 116.620 503.125 1.130.874 1.3777.792 1.562.409 1.787.279 

*Estimativa populacional.
Fonte: IBGE (2016)

Em 1996, estimava-se uma densidade demográfica da ordem de 5,62 hab./km2 em Rondônia, 

resultado que refletia o acentuado crescimento urbano que ocorreu no Estado entre 1980 e 1990. Nesse 

período foi observado um aumento de pouco mais de 10% nos centros urbanos, taxa superior à nacional 

(3%) e também à visualizada na região Norte como um todo (3%) (PNUD, 1996). Em 2010, a densidade 

demográfica de Rondônia era de 6,58 hab./km2, o que revela que passado o período de revolução 

demográfica, a expansão urbana também se acomodou.  

A população estimada para o ano de 2016 era de 1.787.279 habitantes, predominantemente 

urbanos. Isso mostra que nos últimos seis anos, desde a realização do último censo demográfico, houve 

um crescimento de pouco mais de 14% apenas, índice muito inferior ao verificado nos primeiros anos 

da série analisada, tal como mencionado anteriormente. 

Em termos municipais, Rondônia, Estado composto por 52 municípios, apresenta dados 

demográficos bastante distintos em seu território. Os municípios situados ao longo da BR-364, que 

compõem o eixo de importância econômica do Estado, são mais populosos e urbanizados, enquanto 

municípios localizados nas extremidades do Estado, ou relativamente afastados do eixo da BR-364, são 

menores e mais estáticos em termos demográficos. 

Tal como o Estado, a dinâmica populacional de grande parte dos municípios também apresentou 

fases de ampla expansão, mas, atualmente, o que se observa é uma tendência de estabilização e, em 
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muitos casos, até de decréscimo acentuado do número de habitantes. A TABELA 8.2 apresenta a 

evolução populacional nos municípios de Rondônia, bem como os dados sobre as densidades 

demográficas. 

TABELA 8.2 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL NOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA, 1991 A 2016, VARIAÇÃO PERCENTUAL 

NO PERÍODO E DADOS DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA. VALORES ESTADUAIS E NACIONAIS, DO MESMO PERÍODO, 

A TÍTULO DE COMPARAÇÃO 

Município 
População Total Var. % 

1991-

2016 

Dens. demog. 

(hab./km2) 

1991 1996 2000 2007 2010 2016* 2010 

Alta Floresta 
d'Oeste 

31.980 33.292 26.533 23.857 24.392 25.506 -20,24 3,45 

Alto Alegre dos 

Parecis 
- - 12.708 11.615 12.816 13.993 10,11 3,24 

Alto Paraíso - 10.641 13.118 16.758 17.135 20.569 93,30 6,46 

Alvorada d'Oeste 21.045 19.570 19.832 16.485 16.853 16.902 -19,69 5,56 

Ariquemes 83.684 68.137 74.503 82.388 90.353 105.896 26,54 20,41 

buritis - - 25.668 33.072 32.383 38.450 49,80 9,92 

Cabixi 8.174 8.228 7.518 6.575 6.313 6.289 -23,06 4,8 

Cacaulândia - 5.107 5.372 5.553 5.736 6.414 25,59 2,92 

Cacoal 78.934 72.778 73.568 76.155 78.574 87.877 11,33 20,72 

Campo Novo de 
Rondônia 

- 15.248 11.463 12.455 12.665 14.354 -5,86 3,68 

Candeias do 

Jamari 
- 10.594 13.107 16.736 19.779 24.719 133,33 2,89 

Castanheiras - 4.182 4.212 3.624 3.575 3.583 -14,32 4,0 

Cerejeiras 21.608 20.970 18.207 16.290 17.029 17.959 -16,89 6,12 

Chupinguaia - - 5.521 7.456 8.301 10.364 87,72 1,62 

Colorado do Oeste 38.993 24.864 21.892 17.644 18.591 18.639 -52,20 12,81 

Corumbiara - 11.275 10.459 9.476 8.783 8.749 -4,35 2,87 

Costa Marques 10.376 13.548 10.208 13.664 13.678 17.031 64,14 2,74 

Cujubim - - 6.536 13.857 15.854 21.720 232,31 4,1 

Espigão d'Oeste 23.156 24.018 25.688 28.729 28.729 32.712 41,27 6,36 

Governador Jorge 

Teixeira 
- 9.770 13.641 11.432 10.512 9.933 1,67 2,07 

Guajará-Mirim 32.583 36.102 38.045 39.451 41.656 47.048 44,39 1,68 

Itapuã do Oeste - 5.254 6.822 7.905 8.566 10.155 93,28 2,1 

Jaru 63.535 47.981 53.600 52.453 52.005 55.806 -12,16 17,66 

Ji-Paraná 97.799 94.705 106.800 107.679 116.610 131.560 34,52 16,91 

Machadinho 
d'Oeste 

16.756 27.642 22.739 31.475 31.135 37.899 126,18 3,66 

Ministro 

Andreazza 
- 10.673 11.342 10.343 10.352 10.786 1,06 12,97 

Mirante da Serra - 12.585 13.154 12.086 11.878 12.308 -2,20 9,97 

Monte Negro - 8.640 12.627 12.357 14.091 16.032 85,56 7,3 

Nova Brasilândia 

d'Oeste 
15.798 15.377 17.067 17.170 19.874 21.670 37,17 17,2 

Nova Mamoré 7.248 13.446 14.778 21.162 22.546 28.255 289,83 2,24 

Nova União - - 8.233 7.750 7.493 7.796 -5,31 9,28 

Novo Horizonte 

do Oeste 
- 11.046 12.276 9.648 10.240 10.161 -8,01 12,14 

Ouro Preto do 
Oeste 

83.857 52.095 40.884 36.040 37.928 39.840 -52,49 19,25 

Parecis - - 3.622 4.583 4.810 5.802 60,19 1,89 

Pimenta Bueno 48.759 47.900 31.752 32.893 33.822 37.786 -22,5 5,42 

Pimenteiras do 
Oeste 

- - 2.527 2.358 2.315 2.417 1,67 0,38 

Porto Velho 287.534 292.399 334.661 369.345 428.527 511.219 77,79 12,57 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

229 

Município 
População Total Var. % 

1991-

2016 

Dens. demog. 

(hab./km2) 

1991 1996 2000 2007 2010 2016* 2010 

Presidente Médici 30.064 27.491 26.365 22.197 22.319 22.337 -25,70 12,69 

Primavera de 
Rondônia 

- - 4.311 3.704 3.524 3.456 -19,83 5,82 

Rio Crespo - 5.773 2.937 3.174 3.316 3.790 -34,35 1,93 

Rolim de Moura 59.751 43.783 47.382 48.894 50.648 56.664 -5,17 34,74 

Santa Luzia 
d'Oeste 

12.328 11.223 11.603 9.264 8.886 8.362 -32,17 7,42 

São Felipe d'Oeste - - 7.056 6.286 6.018 6.048 -14,29 11,11 

São Francisco do 

Guaporé 
- - 11.085 15.710 16.035 19.353 74,59 1,46 

São Miguel do 
Guaporé 

19.458 18.840 23.874 22.622 21.828 24.059 23,65 2,73 

Seringueiras - 8.676 11.655 11.757 11.629 24.059 177,31 3,08 

Teixeirópolis - - 5.618 4.919 4.888 4.966 -11,61 10,63 

Theobroma - 8.100 11.140 9.952 10.649 11.348 40,10 4,85 

Urupá - 14.126 14.880 13.381 12.974 11.348 -19,67 15,6 

Vale do Anari - - 7.737 8.751 9.384 10.999 42,16 2,99 

Vale do Paraíso - 9.229 9.863 8.742 8.210 8.138 -11,82 8,5 

Vilhena 39.263 44.394 53.598 66.746 76.202 93.745 138,76 6,62 

Rondônia 1.130.874 1.229.306 1.377.792 1.453.756 1.562.409 1.787.279 58,04 6,58 

Brasil 146.917.459 157.079.573 169.590.693 183.987.291 190.755.799 206.081.432 40,27 22,43 

Fonte: IBGE (2016). 

Iniciando a análise dos dados apresentados pela configuração estadual, tem-se um crescimento 

percentual do número de moradores no Estado superior à média brasileira no mesmo período. Enquanto 

o número de habitantes no Brasil cresceu 40,27% entre 1991 e 2016, em Rondônia, esse índice foi de

58,04%. Entretanto, mesmo considerando a expansão demográfica das décadas anteriores e esse ritmo 

de crescimento mais acelerado que o nacional, o número de habitantes de Rondônia representa apenas 

0,86% de toda a população brasileira. No contexto nacional, apenas os Estados do Acre, Amapá, 

Roraima e Tocantins são menos populosos do que Rondônia.  

Apenas sete municípios de Rondônia possuem mais de 50 mil habitantes, são eles: Porto Velho, 

Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Destes, apenas Rolim de Moura não se 

encontra no eixo da BR-364. Guajará-Mirim, pela estimativa realizada pelo IBGE em 2016, encontra-

se muito próximo de incorporar essa lista, com 47.048 habitantes. Desses, Vilhena apresentou o maior 

crescimento populacional no período, quase 140% de incremento em seu número de habitantes, que 

contabilizava 93.745 em 2016. Já Rolim de Moura e Jaru observaram decréscimos importantes em sua 

população, 5% e 12%, respectivamente, ficando, ambos, com um total de, aproximadamente, 55 mil 

habitantes em 2016.  

Ji-Paraná, segundo município em termos de população em Rondônia, com 131.560 moradores, 

teve pequenos acréscimos durante os anos contabilizados e alcançou um aumento percentual de 34,54% 

no total. Já Ariquemes, terceiro em termos populacionais, possuía, em 2016, pouco mais de 105 mil 

habitantes, com um aumento de 26,56% em seus moradores no período.  
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A capital do Estado, Porto Velho, com 511.219 moradores, segundo estimado pelo IBGE em 

2016, representa quase 30% do total populacional de Rondônia. Esse município, o mais antigo do 

Estado, fundado em 1914, teve um aumento de quase 78% no número de habitantes entre 1991 e 2016. 

Por outro lado, o município menos populoso de Rondônia é um dos de fundação mais recente, 

Pimenteiras do Oeste, desmembrado de Cerejeiras em 1995, tem apenas 2.417 moradores, o que 

representa menos de 0,15% do total de habitantes do Estado. Este último município, entre 2000 e 2016, 

teve um aumento de menos de 2% em seu total de moradores. 

Chama atenção o fato de que, dos 52 municípios, 23 apresentaram decréscimos populacionais 

no período. Entre estes, os que tiveram sua população mais reduzida, entre 1991 e 2016, foram: Colorado 

do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Rio Crespo e Santa Luzia d’Oeste; as reduções foram da ordem de 30%, 

nos dois últimos, e 50%, nos dois primeiros. Ressalta-se que esses municípios não são próximos e não 

há motivos semelhantes para esses decréscimos. O caso mais peculiar, entre eles, é o de Ouro Preto do 

Oeste, situado no eixo da BR-364 entre Jaru e Ji-Paraná. O município de economia baseada na 

agropecuária, faz parte de uma área conhecida como a Bacia Leiteira, já tendo produzido 230 mil litros 

de leite por dia, porém, em anos recentes, a produção tem diminuído de maneira notável e o número de 

litros caiu pela metade, reflexo, em grande parte de um êxodo da população rural desse município. 

A tendência a decréscimos populacionais é mais evidente em municípios de pequeno porte. 

Nota-se, analisando as informações dispostas na TABELA 8.2, que grande parte das unidades 

municipais com menos de 15 mil habitantes observaram a saída de percentuais consideráveis, dados 

seus totais, de moradores de seu território no período. Isso reflete e impacta diretamente nas densidades 

demográficas locais, índice a ser analisado na sequência. 

A densidade demográfica do Estado como um todo é bastante inferior à média nacional. 

Enquanto, em 2010, havia 22,43 hab./km2 no Brasil, em Rondônia esse índice era de, apenas, 6,58 

hab./km2. Contribui para essa baixa densidade o número percentual de áreas sob regime de UCs e, 

também, as dezenas de TIs que podem ser encontradas no território rondoniense. Essas porções 

territoriais são, tradicionalmente, marcadas por um baixo número de ocupantes, de modo a viabilizar 

seus objetivos de proteção dos ecossistemas e da cultura indígena e exploração sustentável dos recursos 

naturais. 

Comparando-se, porém, as taxas de densidade demográfica observadas no restante do Norte do 

Brasil, Rondônia é o Estado com mais habitantes por km2. Parte disso decorre do intenso processo de 

ocupação incentivado pelo Governo Federal nas décadas de 1950 a 1970, assim como da abertura da 

BR-364. Desse modo, a população de Rondônia apresenta características peculiares por ter sido 

composta a partir de intensos fluxos migratórios. 

O Censo realizado em 1991 mostrava que 62% da população de Rondônia era não-natural do 

Estado; o percentual, em 2000, diminuiu muito pouco, passando a 52%. Em 2010, os residentes naturais 
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de outras regiões brasileiras somavam 38%. Tais percentuais refletem diretamente na composição da 

pirâmide etária estadual. A população natural é extremamente jovem, 79% dela possuem menos de 20 

anos de idade; já entre os não-naturais, o percentual de menores de 20 anos é de apenas 16%. Isso pode 

ser explicado, em parte, pelo fato de que a migração que ocorreu no Estado era, majoritariamente, de 

grupos familiares com altos níveis de fecundidade, o que, por sua vez, contribui indiretamente com o 

crescimento vegetativo dos naturais, com os nascimentos oriundos dos imigrantes após terem realizado 

o movimento (IBGE, 2000).

Em relação aos municípios, 23 dos 52 possuem densidade demográfica superior à do Estado. 

Entretanto, a maior parte das unidades municipais apresentam taxas bem inferiores à estadual. Cinco 

deles tem índice inferior a 2 habitantes por km2: Chupinguaia, Guajará-Mirim, Parecis, Pimenteiras do 

Oeste e São Francisco do Guaporé. Com exceção de Guajará-Mirim e São Francisco do Guaporé, os 

demais são municípios com um pequeno número de habitantes.  

Notório é o caso de Guajará-Mirim, onde mais de 90% da área do município são de UCs e TIs. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), ali são encontradas as UCs Parque 

Estadual de Guajará-Mirim, Parque Nacional da Serra da Cutia, Parque Nacional de Pacaás Novos, 

Reserva Biológica Rio Ouro Preto, Reserva Biológica Traçadal, Reserva Extrativista do Rio Cautário, 

Reserva Extrativista Barreiro das Antas, Reserva Extrativista Rio Ouro Preto e Reserva Extrativista Rio 

Pacaás Novos. Além destas, no município estão parte das TIs Igarapé-Laje, Pacaás Novas, Rio Cautário, 

Rio Guaporé, Rio Negro Ocaia, Sagarana e Uru-Eu-Wau-Wau. Todo esse território sob proteção, 

tradicionalmente pouco povoado como mencionado anteriormente, explica a baixa densidade 

demográfica municipal. 

Apenas Ariquemes, Cacoal e Rolim de Moura têm densidade demográfica superior a 20 

habitantes por km2, com taxas de 20.41, 20.72 e 34.74, respectivamente. Outros 12 municípios 

apresentam densidade demográfica variando entre 10 e 20 habitantes por km2, incluindo-se entre eles a 

capital do Estado, Porto Velho. Os demais 37 municípios apresentam índices inferiores a 10 habitantes 

por km2. 

8.2.1.2 Urbanização 

A noção de urbanização abrange tanto o fenômeno demográfico em si – concentração 

populacional em espaços urbanos, como o processo de requalificação em cidades de núcleos, 

anteriormente considerados rurais, em vistas das alterações no modo de vida da população. Usualmente, 

o processo de urbanização ocorre a partir da migração de pessoas que residem em áreas rurais para zonas

urbanas, as quais buscam melhores condições de vida, com mais acesso a serviços públicos e 

oportunidades de ocupação.  

Teoricamente, um núcleo para ser considerado urbanizado deve contar com oferta de serviços 

de eletricidade, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Entretanto, segundo pesquisas do IBGE (2010), 
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em Rondônia, em 2008, apenas em cinco municípios podia ser encontrada rede de esgotamento sanitário 

– Alvorada d’Oeste, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho –, cobrindo apenas 3,5% do total

dos resíduos sólidos gerados no Estado. Além disso, mais de 70% dos domicílios, no Estado, não eram 

atendidos plenamente pela rede geral de abastecimento de água. De acordo com a SAHOP (1978), taxa 

de urbanização é o "indicador que mede o crescimento percentual da população que vive em núcleos 

urbanos, em relação à população total considerado em períodos determinados, geralmente anuais, 

deduzido dos períodos intercensuais que se consideram a cada dez anos", porém, observando as 

características de oferta de serviços acima mencionadas, tem-se que uma alta taxa de urbanização não 

indica, efetivamente, um alto nível de desenvolvimento, considerando a precária oferta de infraestrutura. 

Em Rondônia, a taxa de urbanização é da ordem de 70%, o que significa que somente 30% da 

população no Estado vive em áreas rurais. À primeira vista esse índice pode parecer contraditório com 

as demais informações apresentadas, porém, há que se considerar o grande número de pequenos núcleos 

urbanos em meio a amplas áreas rurais e sob proteção, os quais atuam como vetores de atração para a 

população.  

Na sequência foi analisada a distribuição da população entre áreas rurais e urbanas, utilizando 

como indicador o número de domicílios contabilizados em cada uma delas. A taxa de urbanização do 

Estado, 73,5% serve como parâmetro para a análise das taxas municipais.  

A TABELA 8.3 apresenta os dados relativos ao número de domicílios, totais, rurais e urbanos, 

bem como as taxas de urbanização municipais e estaduais. 

TABELA 8.3 - TAXA DE URBANIZAÇÃO E CONTAGEM DE DOMICÍLIOS TOTAIS, RURAIS E URBANOS EM RONDÔNIA, 

2010 

Município 

Taxa de 

urbanização 

(%) 

Domicílios urbanos Domicílios rurais 
Total de 

domicílios 
Quant. 

% em relação 

ao total 
Quant. 

% em relação 

ao total 

Alta Floresta d'Oeste 57,3 4.306 59% 3.030 41% 7.336 

Alto Alegre dos Parecis 28,5 1.099 30% 2.614 70% 3.713 

Alto Paraíso 47,9 2.434 48% 2.649 52% 5.083 

Alvorada d'Oeste 52,4 2.702 53% 2.356 47% 5.058 

Ariquemes 84,7 22.975 74% 4.265 16% 27.240 

Buritis 56 5.458 57% 4.071 43% 9.529 

Cabixi 42,7 887 45% 1.092 55% 1.979 

Cacaulândia 36,1 621 37% 1.076 63% 1.697 

Cacoal 78,8 19.412 80% 4.833 20% 24.245 

Campo Novo de Rondônia 26,6 1.009 28% 2.642 72% 3.651 

Candeias do Jamari 65,2 3.551 62% 2.160 38% 5.711 

Castanheiras 23,4 273 24% 846 76% 1.119 

Cerejeiras 84,7 4.561 85% 803 15% 5.364 

Chupinguaia 44,1 1.070 44% 1.351 56% 2.421 

Colorado do Oeste 73,5 4.441 74% 1.522 26% 5.963 

Corumbiara 29,5 834 32% 1.821 68% 2.655 

Costa Marques 54,8 1.980 53% 1.738 47% 3.718 

Cujubim 69,7 3.198 69% 1.420 31% 4.618 

Espigão d'Oeste 71,7 6.342 73% 2.373 27% 8.715 

Governador Jorge Teixeira 22,5 751 25% 2.264 75% 3.015 

Guajará-Mirim 84,5 9.550 89% 1.218 11% 10.768 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

233 

Município 

Taxa de 

urbanização 

(%) 

Domicílios urbanos Domicílios rurais 
Total de 

domicílios 
Quant. 

% em relação 

ao total 
Quant. 

% em relação 

ao total 

Itapuã do Oeste 61 1.562 61% 999 39% 2.561 

Jaru 67,5 10.963 69% 4.979 31% 15.942 

Ji-Paraná 89,9 32.274 91% 3.374 9% 35.648 

Machadinho d'Oeste 51,9 4.927 54% 4.261 46% 9.188 

Ministro Andreazza 29,7 916 31% 2.012 69% 2.928 

Mirante da Serra 54,3 1.957 56% 1.558 44% 3.515 

Monte Negro 52,4 2.187 53% 1.911 47% 4.098 

Nova Brasilândia d'Oeste 42,2 2.615 44% 3.334 56% 5.949 

Nova Mamoré 58 3.796 59% 2.647 41% 6.443 

Nova União 20,6 483 23% 1.620 77% 2.103 

Novo Horizonte do Oeste 16,9 529 18% 2.467 82% 2.996 

Ouro Preto do Oeste 74,3 8.823 76% 2.850 24% 11.673 

Parecis 36,9 531 38% 872 62% 1.403 

Pimenta Bueno 87 8.758 87% 1.318 13% 10.076 

Pimenteiras do Oeste 55,8 380 54% 330 46% 710 

Porto Velho 91,2 108.165 92% 8.967 8% 117.132 

Presidente Médici 59,6 4.169 61% 2.702 39% 6.871 

Primavera de Rondônia 36,4 410 38% 675 62% 1.085 

Rio Crespo 32,1 321 32% 678 68% 999 

Rolim de Moura 81,8 13.005 82% 2.831 18% 15.836 

Santa Luzia d'Oeste 50,9 1.471 53% 1.285 47% 2.756 

São Felipe d'Oeste 24 456 25% 1.360 75% 1.816 

São Francisco do Guaporé 51,3 2.550 54% 2.190 46% 4.740 

São Miguel do Guaporé 38,8 2.571 40% 3.845 60% 6.416 

Seringueiras 37,8 1.314 39% 2.090 61% 3.404 

Teixeirópolis 35,1 551 37% 932 63% 1.483 

Theobroma 18,6 633 20% 2.522 80% 3.155 

Urupá 39,6 1.646 42% 2.288 58% 3.934 

Vale do Anari 34 1.009 36% 1.801 64% 2.810 

Vale do Paraíso 27,7 716 29% 1.725 71% 2.441 

Vilhena 47,9 22.364 95% 1.129 5% 23.614 

RONDÔNIA 73,5 339.947 74% 118.484 26% 458.431 

Fonte: IBGE (2010). 

A taxa de urbanização observada em nível nacional, em 2010, era de 84,36%; 

comparativamente, Rondônia não apresenta uma realidade tão distante da visualizada no Brasil como 

um todo. Quase 75% do total de domicílios do Estado estão concentrados em áreas urbanas, índice 

também muito próximo do brasileiro. Entretanto, há que se considerar as realidades dispares observadas 

no interior de Rondônia, enquanto alguns municípios, como Vilhena, chegam a ter 95% dos seus 

domicílios em zonas urbanizadas, outros, Novo Horizonte do Oeste, tem mais de 80% de seus domicílios 

em núcleos rurais. 

Analisando, primeiramente, as taxas de urbanização, observa-se que apenas 10 dos 52 

municípios apresentam uma taxa superior à estadual. Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho e Rolim de Moura tem 

taxas de urbanização variando de 73,5% a 91,2%. O maior índice pertence à capital do Estado, que conta 

com um nível de urbanização superior ao nacional, inclusive. Nesse aspecto, dá-se destaque, também, a 
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Ji-Paraná, que apresenta uma taxa de 89,9%. Todos esses municípios apresentam pelo menos 75% do 

total de domicílios localizados em áreas urbanas. 

No outro lado do espectro, são oito os municípios que não chegam a 30% de taxa de urbanização. 

Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Governador Jorge Teixeira, Nova 

União, Novo Horizonte do Oeste, Theobroma e Vale do Paraíso não só não alcançam esse percentual, 

como também possuem mais de 70% de seus domicílios localizados em área rural.  

Tal como ocorre no restante do país, observa-se um êxodo rural intenso em Rondônia. A 

população que reside em zonas rurais é uma população com grande tempo de permanência nessas áreas 

e a pirâmide etária encontra-se cada vez mais invertida, com poucos jovens e muitos idosos. O cenário 

já chama a atenção de estudiosos e governantes, que têm investido em ações e programas de educação 

e agroeconomia para minimizar essa saída de habitantes do meio rural. 

8.2.1.3 Indicadores Demográficos 

Neste tópico serão apresentadas as informações sobre alguns indicadores demográficos 

considerados de interesse. 

A taxa de natalidade é a proporção de nascimentos que ocorre em uma determinada área num 

certo período de tempo; essa taxa reflete o número de nascimentos por cada mil habitantes no ano.  

A taxa de mortalidade é o indicador que contempla o número de óbitos totais por cada mil 

habitantes num determinado período de tempo. Inversamente vinculada à esperança de vida, é 

considerada alta quando excede os 30%, moderada quando se situa entre 15% e 30% e baixa quando 

menor do que 15%.  

A taxa de mortalidade infantil consiste na proporção de crianças que morrem no primeiro ano 

de vida, por cada mil crianças nascidas vivas, durante o período de um ano em uma determinada região. 

A partir desse índice é possível comparar condições sanitárias e socioeconômicas de distintas 

localidades. A título de comparação, o índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos. 

Por fim, o índice de envelhecimento é definido como a proporção entre o número de pessoas de 

60 anos ou mais de idade para cada 100 pessoas com menos de 15 anos, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. Quando o aumento do grupo jovem é maior do que o do idoso, tem-se 

um rejuvenescimento da população, o contrário indica a tendência ao envelhecimento. Com esse 

indicador, razão entre a população idosa e a população jovem, é possível avaliar o processo de ampliação 

do segmento idoso na população total e, assim, observar o ritmo de envelhecimento da população 

comparativamente. 

A TABELA 8.4 apresenta os indicadores supracitados para os municípios de Rondônia, bem 

como os dados estaduais e nacionais, a título de comparação. 
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TABELA 8.4 - TAXAS DE NATALIDADE, MORTALIDADE E MORTALIDADE INFANTIL E ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO  

Município 

Taxa de natalidade 

(%) 

Taxa de mortalidade 

(%) 

Taxa de mortalidade 

infantil (%) 

Índice de 

envelhecimento (%) 

2009 2014 2010 

Alta Floresta d'Oeste 15,97 4,60 8,80 22,21 

Alto Alegre dos Parecis 17,01 3,79 29,07 16,55 

Alto Paraíso 16,51 4,50 23,62 16,51 

Alvorada d'Oeste 13,37 4,09 5,43 22,97 

Ariquemes 19,87 5,21 14,57 15,89 

Buritis 19,97 3,57 19,35 12,58 

Cabixi 16,43 4,92 26,67 26,84 

Cacaulândia 14,47 2,96 - 20,42 

Cacoal 16,75 4,32 17,60 22,43 

Campo Novo de Rondônia 15,09 3,56 11,05 11,49 

Candeias do Jamari 19,15 4,16 33,78 12,64 

Castanheiras 9,23 4,07 21,74 27,84 

Cerejeiras 13,05 5,05 20,08 26,35 

Chupinguaia 13,52 4,34 6,33 11,40 

Colorado do Oeste 15,32 4,99 10,99 31,43 

Corumbiara 12,60 2,79 24,00 21,88 

Costa Marques 17,43 3,67 18,73 11,38 

Cujubim 13,63 3,36 16,67 8,59 

Espigão d'Oeste 18,31 4,60 22,22 19,46 

Governador Jorge Teixeira 13,63 1,98 16,13 20,24 

Guajará-Mirim 21,88 4,05 19,57 15,55 

Itapuã do Oeste 14,21 3,40 20,62 15,35 

Jaru 17,39 3,82 10,38 21,15 

Ji-Paraná 14,61 6,12 12,77 19,80 

Machadinho d'Oeste 18,55 4,34 9,86 13,97 

Ministro Andreazza 12,96 2,18 37,38 20,61 

Mirante da Serra 19,25 5,42 7,30 23,91 

Monte Negro 18,73 4,72 4,90 18,18 

Nova Brasilândia d'Oeste 14,52 3,79 15,75 20,82 

Nova Mamoré 17,14 3,71 9,41 11,80 

Nova União 12,33 2,52 9,09 19,33 

Novo Horizonte do Oeste 11,83 2,98 32,26 25,30 

Ouro Preto do Oeste 18,05 5,53 5,26 23,66 

Parecis 16,66 1,46 20,41 14,89 

Pimenta Bueno 17,60 4,09 23,45 19,48 

Pimenteiras do Oeste 18,63 2,90 27,03 16,74 

Porto Velho 19,98 4,99 13,36 13,29 

Presidente Médici 11,72 5,02 6,92 28,90 

Primavera de Rondônia 13,28 3,98 - 25,21 

Rio Crespo 14,29 2,43 - 22,49 

Rolim de Moura 16,08 4,81 11,62 22,05 

Santa Luzia d'Oeste 12,30 3,21 19,42 28,13 

São Felipe d'Oeste 12,79 3,74 16,95 28,44 

São Francisco do Guaporé 4,67 1,94 16,23 12,79 

São Miguel do Guaporé 16,38 3,49 11,02 16,09 

Seringueiras 14,69 3,38 23,53 15,61 

Teixeirópolis 10,37 1,80 14,49 29,72 

Theobroma 15,10 3,87 16,00 19,44 

Urupá 11,05 3,81 16,39 22,00 

Vale do Anari 11,31 3,08 - 18,22 

Vale do Paraíso 10,88 3,48 11,11 21,80 

Vilhena 16,51 4,50 13,40 16,51 

Rondônia 18,40 5,15 17,33 17,33 

Brasil 15,77 6,27 14,40 44,80 

Fonte: IBGE Cidades (2017); SEPLAN-RO (2016). 
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Comparando a realidade do Estado de Rondônia com a nacional, percebe-se uma disparidade 

bem grande. Enquanto no Estado tem-se uma taxa de natalidade mais elevada do que o índice de 

envelhecimento, o país apresenta uma situação altamente inversa. Isso significa que Rondônia possui 

um percentual de idosos inferior ao de jovens, o que caracteriza a maior parte das unidades geográficas 

mais novas, onde a força produtiva tem formação recente e constante renovação. Por outro lado, o país 

como um todo enfrenta um processo de envelhecimento que não é acompanhado pelo percentual de 

nascimentos, o que pode vir a impactar a força produtiva nacional em médio ou longo prazo.  

Interessante notar que, entre os municípios da região Norte, a taxa de natalidade em Rondônia 

é a mais baixa. A TABELA 8.5 apresenta alguns indicadores para os Estados que compõem a região, a 

título de comparação. 

TABELA 8.5 - TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL, TAXA BRUTA DE NATALIDADE, TAXA BRUTA DE MORTALIDADE, 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL E ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER, 2009 

Abrangência 

geográfica 

Taxa de 

fecundidade 

total (%) 

Taxa bruta 

de 

natalidade 

(%) 

Taxa bruta de 

mortalidade 

(%) 

Taxa de 

mortalidade 

infantil (%) 

Esperança de vida ao nascer 

Total Homens Mulheres 

Brasil 1,94 15,77 6,27 22,50 73,19 69,40 77,00 

Norte 2,51 20,01 4,86 23,50 72,20 69,30 75,10 

Rondônia 2,32 18,40 5,15 22,40 71,89 69,10 74,70 

Acre 2,96 23,94 4,98 28,90 72,00 69,40 74,70 

Amazonas 2,38 20,16 4,45 24,30 72,10 69,20 75,40 

Roraima 2,20 28,78 4,84 18,10 70,60 68,10 73,20 

Pará 2,51 18,88 4,86 13,00 72,50 69,60 75,50 

Amapá 2,87 27,96 4,77 22,50 71,00 67,20 75,00 

Tocantins 2,60 18,45 5,49 25,60 71,90 69,60 74,20 

Fonte: CEPED-UFSC (2011). 

A taxa de fecundidade em Rondônia fica bem acima da média nacional, porém é a segunda mais 

baixa da região Norte, ficando à frente, apenas, do Estado de Roraima. Em relação à taxa bruta de 

natalidade, apesar de Rondônia apresentar índice bastante superior ao brasileiro, é a menor para toda a 

região Norte.  

A taxa bruta de mortalidade, por outro lado, é mais alta do que a média da região e uma das 

maiores entre os Estados, ficando atrás apenas de Tocantins. Considerando a taxa de mortalidade 

específica (TME), as principais causas de óbitos em Rondônia, em 2010, estavam ligadas a acidentes de 

trânsito; o Estado, inclusive, liderava, à época, o número de mortes por acidentes de transporte na região 

Norte, com uma TME de 39,4% para esse tipo de óbito. O número de homicídios também era elevado, 

representando 34,9% do total de óbitos; em relação aos demais Estados da região Norte, Rondônia era, 

em 2010, o segundo mais proeminente em relação à esta causa de morte, ficando atrás apenas do Amapá 

(38,8%) (DATASUS, 2017). 

A taxa de mortalidade infantil, apresentava-se, em 2009, inferior à brasileira; entretanto, 

conforme observado na TABELA 8.4, em 2014, a realidade era distinta, com um índice em Rondônia 
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bastante superior à média nacional. Em comparação com os demais Estados da região, Rondônia fica 

numa posição intermediária. 

Os grandes municípios localizados no eixo da BR-3647 apresentam algumas das maiores taxas 

de natalidade do Estado; em Ariquemes, Candeias do Jamari e Porto Velho, inclusive, são observadas 

taxas maiores do que a média estadual. Por outro lado, as taxas de mortalidade desses municípios, que 

acompanham a rodovia, também estão entre as mais altas do Estado, com destaque para Ji-Paraná que 

apresenta o maior índice de Rondônia, 6,12%. As taxas de mortalidade infantil, por sua vez, são 

inferiores à taxa estadual, excetuando-se Candeias do Jamari – que apresenta o maior índice no Estado 

de Rondônia, 33,78% – e Pimenta Bueno, com 23,45%. O menor índice de mortalidade infantil é 

encontrado também nesse eixo de BR, Ouro Preto do Oeste apresentava, em 2014, uma taxa de apenas 

5,26%, considerando uma população de quase 40 mil habitantes, isso indica acertos nas políticas 

públicas de saúde e saneamento. 

Por fim, considerando o indicador de envelhecimento populacional para os principais 

municípios do eixo da BR-364, há uma divisão bastante equilibrada: dos nove municípios considerados, 

cinco apresentam média acima da estadual – Cacoal (22,43%), Jaru (21,15%), Ji-Paraná (19,80), Ouro 

Preto do Oeste (23,66%) e Pimenta Bueno (19,48%) – e os demais, Ariquemes (15,89%), Candeias do 

Jamari (12, 64%), Porto Velho (13,29%) e Vilhena (16,51%), estão abaixo do observado para Rondônia 

em relação ao índice de envelhecimento da população. Considerando os dados nacionais, entretanto, 

observa-se que todos estão quase 50% abaixo da média brasileira, indicando a presença de um grande 

contingente de jovens em percentuais comparativos com os idosos.     

Os municípios localizados na extremidade oeste do Estado8, região fronteiriça com a Bolívia, 

também apresentam semelhanças importantes ao passo que suas disparidades são ainda mais 

interessantes. Embora, em sua maioria, sejam municípios menos densamente povoados, muitos 

apresentam altas taxas de natalidade, como é o caso de Costa Marques, Guajará-Mirim e Pimenteiras do 

Oeste, que tem médias de natalidade muito próximas ou superiores do que a estadual. Entretanto, ainda 

analisando a taxa de natalidade, na mesma região, há o município de São Francisco do Guaporé, que 

tem a menor taxa de natalidade do Estado, 4,56%. A taxa de mortalidade, em todos eles, é inferior à 

verificada no Estado de Rondônia. Novamente se destaca São Francisco do Guaporé, que possui uma 

das menores taxas de mortalidade em todo o Estado, 1,96%. 

Dentre os demais municípios, apenas Buritis, Machadinho d’Oeste e Mirante da Serra possuem 

taxas de natalidade superiores à estadual, 19,97%, 18,55% e 19,25%, respectivamente. As menores 

variáveis, nesse indicador, por sua vez, são encontradas em Castanheiras (9,23%), Teixeirópolis 

7 Considerados aqui, com base na população total, como Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto 

do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena. 
8 Considerados como municípios de região fronteiriça com a Bolívia: Cerejeiras, Costa Marques, Guajará-Mirim, Pimenteiras 

do Oeste e São Francisco do Guaporé.  
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(10,37%) e Vale do Paraíso (10,88%). Mirante da Serra, município de cerca de 12 mil habitantes, 

também apresenta elevada taxa de mortalidade, 5,42%, a terceira maior de Rondônia, atrás apenas de 

Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste. Já a menor taxa de mortalidade é observada em Parecis, um dos 

menores municípios do Estado em termos populacionais, com pouco mais de 5 mil habitantes, com 

1,46%. Por outro lado, esse mesmo município apresenta uma das maiores taxas de mortalidade infantil, 

20,41%.  

Em relação à mortalidade infantil, chama atenção a realidade de Novo Horizonte do Oeste, que, 

com pouco mais de 10 mil habitantes, apresenta uma taxa de 32,26%, a maior em Rondônia. Os melhores 

cenários em relação a esse indicador são os de Monte Negro, que tem a menor taxa no Estado, 4,90%, e 

Alvorada d’Oeste, 5,43%, ambos com populações totais em torno de 16 mil pessoas. 

Por fim, considerando o índice de envelhecimento, Teixeirópolis, pequeno município de menos 

de 5 mil habitantes, apresenta o maior percentual de idosos considerando sua relação com o número de 

jovens, 29,72%. Outros municípios com proporções consideráveis de idosos, tomando como base a 

média estadual, são Presidente Médici, Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste, com 28,90% 28,13% 

e 28,44%, respectivamente. Já o município mais jovem é Cujubim, onde se observa um índice de idosos 

de apenas 8,59%; em Cujubim tem havido um crescimento populacional considerável nos últimos anos, 

culminando com um total de mais de 21 mil habitantes em 2016, enquanto eram pouco mais de 6 mil 

moradores locais em 2000. Campo Novo de Rondônia, 11,49%, Chupinguaia, 11,40%, e Nova Mamoré, 

11,80%, são os outros municípios que apresentam menores percentuais de idosos sobre a população 

jovem em Rondônia.  

8.2.1.4 Tendências de concentração e polarização em Rondônia: as pressões demográficas sobre 

as UHG 

A análise do presente tópico inicia-se a partir da discussão dos arranjos populacionais e 

concentrações urbanas existentes em Rondônia, os quais indicam as tendências de concentração 

demográfica. De acordo com o IBGE (2015), o estudo das maiores aglomerações de populações iniciou-

se na década de 1960, quando o fenômeno da urbanização se intensificou e ficou evidente a necessidade 

de identificar e delimitar esses recortes, surgidos de cidades de diferentes tamanhos. A partir da 

identificação dos arranjos, foram definidas as médias e grandes concentrações urbanas por meio de 

cortes populacionais. 

Em Rondônia, de acordo com o IBGE (2015), são encontrados dois arranjos populacionais, um 

ao norte do Estado e outro a oeste, na região de fronteira com a Bolívia. Este segundo é considerado, 

inclusive, um arranjo populacional internacional. A TABELA 8.6 expõe os principais dados sobre esses 

recortes geográficos. 
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TABELA 8.6 - ARRANJOS POPULACIONAIS EM RONDÔNIA: MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, TOTAL DE HABITANTES, 

NÚCLEO E INFORMAÇÕES SOBRE INTEGRAÇÃO E MANCHA URBANA, 2010 

Arranjo Município População Núcleo 

Pessoas que 

trabalham ou 

estudam em 

outros 

municípios do 

arranjo 

Índice de 

integração do 

município 

com o 

arranjo 

Mancha 

urbanizada 

contígua 

Internacional de Guajará-

Mirim/Brasil, 

Guayaramerín/Bolívia 

Guajará-Mirim (RO) 41.656 SIM 
0 

0,0 
NÃO 

Guayaramerín (Bolívia) 40.444 NÃO 

Porto Velho 
Porto Velho 428.527 SIM 

3.398 
0,01 

NÃO 
Candeias do Jamari 19.779 NÃO 0,38 

Fonte: Adaptado IBGE (2015). 

O arranjo internacional de Guajará-Mirim/Guayaramerín é o oitavo maior do Brasil. São 82.100 

pessoas que vivem em aglomerações urbanas entre o Brasil e a Bolívia, sendo, destes, 49,3% 

estrangeiros. Esse arranjo possui algumas particularidades devido à sua internacionalidade: não há dados 

oficiais para o lado boliviano e o índice de integração é considerado 0, uma vez que as ligações entre 

países são muito mais formalizadas do que entre municípios ou mesmo Estados. Ressalta-se aqui que o 

índice de integração mede a intensidade relativa entre as ligações de um par de municípios, denotando 

dependência de alguns municípios para trabalho e estudo; ou seja, quanto maior o valor do índice, maior 

a dependência do município para com o outro que forma o arranjo. 

Já o arranjo populacional de Porto Velho, formado pela capital e pelo município de Candeias do 

Jamari, composto por 448.306 pessoas, é um dos maiores a nível nacional. Nesse arranjo, 3.398 pessoas 

se deslocam de seu município de origem para estudar e/ou trabalhar no outro. Dado o índice de 

integração bem mais elevado em Candeias do Jamari, esse contingente deve ser formado, 

primordialmente, por habitantes desse município. A mancha urbanizada é extensa, porém, não é 

contígua. 

Observa-se que Ji-Paraná é considerado um município isolado que compõe uma média 

aglomeração urbana. Somando a população deste, de 116.610 habitantes, aos moradores dos arranjos 

populacionais expostos, 606.572, tem-se que quase 40% da população total de Rondônia encontra-se 

concentrada nessas áreas. Isso indica que esses recortes estão submetidos a maiores pressões 

demográficas e, portanto, também têm seus recursos hídricos sob maior risco de serem afetados por 

intervenções humanas e por pressões populacionais. 

Assim, é importante observar a quais UHGs sobrepõem-se essas áreas. O arranjo populacional 

de Porto Velho ocupa completamente as seguintes UHGs: Rio Abunã, Margem Esquerda do Rio 

Madeira, Médio Rio Madeira e Baixo Rio Madeira; também se sobrepõe, em parte, às UHGs Baixo Rio 

Machado, Baixo Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio Jamari e Alto Rio Madeira. Já o arranjo 

populacional internacional Guajará-Mirim/Guayaramerín ocupa quase completamente a UHG Rio 

Mamoré. Por fim, o município isolado Ji-Paraná encontra-se inserido na UHG Médio Rio Machado.  
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Outro aspecto importante para ser analisado neste tópico são as tendências de concentração e 

polarização decorrentes das migrações internas no Estado. Os levantamentos populacionais mostram 

que, se não há mais uma imigração intensa de brasileiros de outras regiões para ocupação do território 

rondoniense, há, atualmente, uma intensa mobilização humana, silenciosa e determinada, em busca de 

oportunidades e melhores condições de vida. 

Considerando o histórico de ocupação do território de Rondônia observa-se que, desde a 

construção da BR-364, a organização do espaço e a concentração populacional estavam intimamente 

ligadas ao eixo dessa estrada. Esse cenário perdura até hoje e movimenta fluxos migratórios 

consideráveis. 

Na década de 1970, cerca de 80% da população estadual ocupava apenas 10% de sua área 

territorial, agrupando-se em projetos de colonização e formando a região pioneira. O restante do 

território, que correspondia a quase 90% da área do Estado, abrigava apenas 20% da população. Os 

maiores núcleos de concentração, à época, formavam verdadeiros arquipélagos regionais, representados 

pelo tripé: Porto Velho, Guajará-Mirim e Vila de Rondônia (atual Ji-Paraná). Essas cidades acabaram 

se desenvolvendo sobre si mesmas, pois a distância entre elas dificultava a integração/polarização 

regional. Com a construção da BR-364, uma nova lógica passou a integrar espaços antes vazios e 

descontínuos de povoamento; cidades surgiram ao longo da rodovia com suas dinâmicas impulsionadas 

pelos fluxos e fixos que se estabeleceram na precária rede rodoviária estadual (THERY, 2012).  

Contudo, os problemas enfrentados pelos colonos em suas parcelas, ligados, principalmente, às 

dificuldades da produção agrícola, indicavam a incerteza de permanência na terra para muitas famílias. 

Isso contribuiu enormemente para a especulação fundiária e, consequentemente, para a expansão 

pecuária extensiva, modificando, novamente, a estrutura fundiária em áreas colonizadas. A região 

pioneira de Ji-Paraná começou a perder parte de sua população, uma vez que a conversão das áreas 

agrícolas em pastagens favorecia a concentração de terras e reduzia a mão-de-obra no campo (THERY, 

2012). Começava, então, a se consolidar uma região agropecuária extensiva no território rondoniense, 

principalmente na região central, o que viria a significar, mais tarde, densidades demográficas 

baixíssimas em muitos municípios.  

Utilizando o índice de eficácia migratória, indicador que mostra a capacidade de absorção da 

população em relação à evasão populacional, observa-se que, em 2000, o Estado possuía um índice de 

0,0679, passando para -0,0594 em 2004 e, por fim, 0,0307 em 2009. Para este indicador, quanto mais 

próximo de 1, maior será a capacidade de absorção de população no Estado; ao contrário, quando o 

indicador for próximo de -1, caracteriza-se uma evasão populacional. Valores próximos a zero indicam 

a ocorrência de rotatividade migratória. Desse modo percebe-se que desde 2000 há uma rotatividade 

migratória dentro do território rondoniense, com absorção e evasão alternando-se ao longo do tempo. 
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Nesse novo contexto, a região formada por Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, 

Cujubim, Buritis, Campo Novo e Nova Mamoré, teve aumento considerável, com um crescimento de 

mais de 120% no número total de habitantes entre 1991 e 2016. Porto Velho funciona como o grande 

polo de atração na área, garantindo uma maior concentração populacional interna e em regiões próximas. 

Vale lembrar que só a capital concentra quase 30% de todos os moradores de Rondônia. 

Movimento oposto ocorre na região dos municípios Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, 

Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, onde todos registraram importantes reduções populacionais entre 

1991 e 2016. Na região, atuam como polos de atração os municípios de Vilhena, que cresceu pouco 

mais de 13% no mesmo período, e de Chupinguaia, que teve acréscimo de quase 90% no número de 

seus habitantes entre 2000 e 2016. 

No entanto, foi na região de Ji-Paraná, a mais rica do Estado, que ocorreram as maiores 

mobilizações humanas no mesmo período. Ali se encontram três importantes municípios, cujas cidades 

atuam como cidades-polos: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Jaru. Enquanto o município de Ji-Paraná 

cresceu cerca de 40% entre 1991 e 2016, Ouro Preto do Oeste encolheu mais de 50% no mesmo período; 

e Jaru também apresentou decréscimo populacional em torno de 12%. Os habitantes que dali saíram, 

entretanto, não se abrigaram, em sua maioria, nas grandes cidades da microrregião, mas emigraram para 

municípios como Porto Velho, Cujubim, Buritis e Nova Mamoré. 

A região formada por municípios próximos de Cacoal, também perdeu considerável número de 

habitantes, muitos dos quais migraram para os centros urbanos de Guajará-Mirim, Costa Marques, 

Ariquemes e Machadinho d’Oeste, que cresceram, respectivamente, 64%, 44%, 25% e 126%. 

Considerando esses dados acerca da mobilidade interna no Estado de Rondônia, faz-se 

necessário avaliar com clareza as consequências dessa migração dentro do território estadual, uma vez 

que é possível que esses movimentos migratórios provoquem o aumento desordenado das cidades, o 

surgimento de núcleos urbanos interiorizados e, sobretudo, conflitos agrários e ambientais. 

8.2.2 Indicadores Econômicos e de Desenvolvimento 

Os indicadores econômicos (IE) representam, em sua essência, informações que sinalizam o 

comportamento (individual ou agregado) de diferentes variáveis e fenômenos de um sistema econômico. 

Assim, são fundamentais para a melhor compreensão da situação presente e para o delineamento de 

tendências de curto prazo na economia. Por esse motivo, são, usualmente, utilizados como subsídios no 

processo de tomada de decisão estratégica por agentes do governo, empresas e até mesmo consumidores. 

No presente trabalho, optou-se por analisar as informações a respeito do PIB Bruto de Rondônia, 

bem como do PIB per capita. Estes são considerados indicadores do nível de atividade, ou seja,

funcionam como uma espécie de termômetro das condições gerais dos elementos mais sensíveis às 

flutuações cíclicas do mercado. 
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O PIB é o indicador síntese de uma economia, correspondendo ao valor de mercado do fluxo de 

bens e serviços finais disponibilizados em um determinado período de tempo. Ele permite que se 

acompanhe as modificações estruturais e de curso conjuntural nas economias a que se refere. No Brasil, 

o PIB é calculado pelo IBGE em duas vertentes: a preços correntes (nominais ou monetários) e

constantes (reais), sendo ambas importantes medidas de desempenho. A partir da análise dos valores 

monetários, é possível ter uma ideia da dimensão do sistema, dado que ela resulta da agregação da 

produção física de todos os bens e serviços pelos respectivos preços, descontadas as transações 

intermediárias (VASCONCELLOS, 2015). Essa é a vertente que será analisada neste item, para os 

municípios e o Estado de Rondônia. 

Já o PIB per capita, calculado a partir da divisão do PIB Bruto pelo número de habitantes da

região econômica, foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade de vida em um país, 

seguindo a premissa de que os cidadãos se beneficiariam com um aumento na produção agregada de sua 

região. Ressalva-se que o PIB per capita não é uma medida de renda pessoal, desconsiderando o nível

de desigualdade de renda de um grupo social. Entretanto, diversos economistas ressaltam a importância 

da consideração desse indicador quando da análise do desenvolvimento econômico e social de longo 

prazo (VASCONCELLOS, 2015). 

Por fim, considerando que, atualmente, o desemprego se constitui em uma das maiores 

preocupações da população a respeito dos indicadores econômicos, apresentar-se-á, também, as taxas 

de desemprego nos municípios e no Estado de Rondônia. Essa taxa é definida como o percentual que 

relaciona o número de pessoas desempregadas e o total da População Economicamente Ativa. 

A TABELA 8.7 apresenta as informações sobre os indicadores econômicos descritos 

anteriormente para os municípios e o Estado de Rondônia. 

TABELA 8.7 - PIB BRUTO, PIB PER CAPITA E TAXA DE DESEMPREGO, MUNICÍPIOS E ESTADO DE RONDÔNIA 

Município 

Produto interno bruto 
Produto interno bruto 

(PIB) per capita 

Taxa de 

desemprego (16 

anos ou mais) PIB 
% em relação ao 

PIB de Rondônia 

2014 2014 2010 

Alta Floresta d'Oeste 379.060 1,11 14.777,03 5,01% 

Alto Alegre dos Parecis 213.410 0,62 15.370,90 5,63% 

Alto Paraíso 235.981 0,7 11.893,62 2,49% 

Alvorada d'Oeste 204.098 0,6 11.846,87 4,98% 

Ariquemes 1.967.587 5,78 19.128,79 4,64% 

Buritis 481.266 1,41 12.934,83 5,11% 

Cabixi 113.031 0,33 17.595,19 2,49% 

Cacaulândia 116.635 0,34 18.460,76 3,65% 

Cacoal 1.695.900 4,98 19.593,10 5,87% 

Campo Novo de Rondônia 208.821 0,61 14.829,98 2,67% 

Candeias do Jamari 324.943 0,95 13.784,55 4,41% 

Castanheiras 59.779 0,17 16.364,31 3,19% 

Cerejeiras 326.766 0,96 18.140,55 5,24% 

Chupinguaia 190.331 0,56 19.250,60 3,07% 

Colorado do Oeste 275.185 0,81 14.482,67 6,32% 

Corumbiara 188.218 0,55 21.058,14 3,45% 
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Município 

Produto interno bruto 
Produto interno bruto 

(PIB) per capita 

Taxa de 

desemprego (16 

anos ou mais) PIB 
% em relação ao 

PIB de Rondônia 

2014 2014 2010 

Costa Marques 171.878 0,51 10.571,90 4,64% 

Cujubim 248.243 0,73 12.286,81 5,94% 

Espigão d'Oeste 498.358 1,46 15.550,85 4,51% 

Governador Jorge Teixeira 148.027 0,43 14.333,98 2,17% 

Guajará-Mirim 667.539 1,96 14.447,95 6,84% 

Itapuã do Oeste 129.351 0,38 13.157,42 5,02% 

Jaru 1.131.276 3,32 20.321,48 5,16% 

Ji-Paraná 2.684.653 7,89 20.772,30 5,61% 

Machadinho d'Oeste 432.406 1,27 11.875,36 3,64% 

Ministro Andreazza 174.633 0,51 16.080,42 2,14% 

Mirante da Serra 163.955 0,48 13.207,24 6,33% 

Monte Negro 219.152 0,64 13.949,85 2,83% 

Nova Brasilândia d'Oeste 251.677 0,74 11.699,94 3,54% 

Nova Mamoré 335.448 0,98 12.458,62 3,74% 

Nova União 92.346 0,27 11.759,37 3,67% 

Novo Horizonte do Oeste 129.399 0,38 12.450,58 4,04% 

Ouro Preto do Oeste 609.268 1,79 15.227,89 7,35% 

Parecis 80.759 0,24 14.449,59 1,90% 

Pimenta Bueno 852.455 2,52 22.896,99 5,24% 

Pimenteiras do Oeste 76.756 0,22 31.560,80 6,63% 

Porto Velho 12.609.918 37,05 25.525,48 5,63% 

Presidente Médici 337.608 0,99 14.818,43 5,24% 

Primavera de Rondônia 52.908 0,15 14.912,14 6,81% 

Rio Crespo 76.854 0,22 20.721,07 6,81% 

Rolim de Moura 1.015.124 2,98 18.189,90 6,50% 

Santa Luzia d'Oeste 135.934 0,41 15.613,81 8,29% 

São Felipe d'Oeste 72.084 0,22 11.701,94 4,81% 

São Francisco do Guaporé 272.826 0,81 14.636,61 4,87% 

São Miguel do Guaporé 434.497 1,28 18.253,88 3,60% 

Seringueiras 169.429 0,51 13.507,83 4,26% 

Teixeirópolis 72.089 0,23 14.300,62 3,40% 

Theobroma 140.601 0,41 12.393,20 5,05% 

Urupá 172.143 0,52 12.855,13 4,89% 

Vale do Anari 105.208 0,31 9.849,07 3,99% 

Vale do Paraíso 116.742 0,34 14.019,72 3,16% 

Vilhena 2.168.426 6,37 24.148,09 6,90% 

RONDÔNIA 34.030.981 100 19.462,61 5,31% 

Fonte: IBGE Cidades (2017); SEPLAN-RO (2016). 

O PIB Bruto de Rondônia, em 2014, representava, aproximadamente, 0,7% do total produzido 

no país. A agropecuária é o principal vetor de desenvolvimento econômico no Estado, que tem a carne 

bovina como principal produto de exportação. A agricultura, sobretudo o cultivo de soja, é também 

importante fonte da renda local e contribui ativamente na composição do PIB. 

Os cinco maiores municípios de Rondônia – Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e 

Vilhena – são responsáveis pela geração de 62% do total produzido no Estado. Apenas a capital responde 

por 37% do PIB rondoniense. Os demais municípios apresentam contribuições que variam entre 0,15%, 

no caso Primavera de Rondônia, e 3,32%, percentual referente à produção de Jaru. Dos 52 municípios 

que compõem o Estado, 37, ou seja, 70%, contribuem com menos de 1% para a formação do PIB Bruto. 
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Em 2014, Rondônia apresentava-se na 14ª posição na lista das 27 unidades federativas 

brasileiras de acordo com o PIB per capita. Subiu, entretanto, para a 3ª posição na região Norte, ficando

atrás apenas de Amazonas e Roraima. Apesar de não estar entre os Estados com os indicadores mais 

altos no Brasil, há que se ressaltar que o PIB per capita de Rondônia apresentou-se em uma série

crescente bastante significativa desde 2007, conforme pode ser observado na FIGURA 8.1 

FIGURA 8.1 - EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA DE RONDÔNIA, 2007 A 2014 

No período entre 2007 e 2014, o PIB per capita em Rondônia aumentou em cerca de 88% ao

passo que o brasileiro viveu um incremento de 89%, ou seja, a média de crescimento estadual 

acompanha de maneira muito próxima a nacional. O período de maior aumento no PIB per capita, em

Rondônia, foi entre 2010 e 2011, quando o indicador vislumbrou um incremento quase 17%; no mesmo 

período, no Brasil, houve um aumento de, aproximadamente, 11%. Entre 2013 e 2014, a média nacional 

cresceu de maneira mais significativa do que a estadual, com 15% e 5% de aumento, respectivamente. 

Observando os cenários municipais, entretanto, percebe-se que apenas 15, dos 52 municípios, 

apresentam valores próximos ou superiores à média estadual, que aparenta estar inflada pela 

contribuição de alguns poucos em detrimento de uma realidade mais deficitária que pode ser visualizada 

na maioria das unidades municipais rondonienses. 

O município com o maior PIB per capita em Rondônia é, também, o menor em termos

populacionais; Pimenteiras do Oeste, fundado em 1995 na fronteira com a Bolívia, de economia 

essencialmente agrícola, apresenta esse indicador na ordem de R$ 31.560,80, superior em mais de R$ 

6.000,00 ao PIB per capita da capital do Estado, que se encontra em segundo lugar no ranking desse

indicador.  

Afora Pimenteiras do Oeste e Porto Velho, os municípios que apresentam os maiores valores de 

PIB per capita, em Rondônia, por ordem de grandeza, são Vilhena, Pimenta Bueno e Ji-Paraná. Todos 
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esses municípios localizam-se no eixo da BR-364 e apresentam um nível de desenvolvimento do setor 

de serviços considerável. Por outro lado, os municípios que apresentam os menores valores de PIB per 

capita no Estado são Vale do Anari e Costa Marques. Em comum a ambos os municípios, que possuem

populações totais, graus de urbanização e localização geográfica bastante distintas, apenas o fato de que 

prepondera, economicamente, as atividades agropecuárias. 

Se, em termos de produção total, Rondônia não ocupa posição de destaque no cenário nacional, 

o mesmo não pode ser dito sobre a taxa de desemprego no Estado, que é uma das menores no Brasil. A

taxa de desemprego em Rondônia, no primeiro trimestre de 2016, era de 7,5%, enquanto no restante do 

país ficava em torno de 10,9%. A taxa, relativamente boa, está longe de ser ideal. Na TABELA 8.7 são 

apresentadas informações sobre esse indicador de 2010, que são as mais recentes disponíveis em nível 

municipal, então comparando a taxa estadual de 2010 e 2016, percebe-se uma alta de 5% para 7,5%, 

impacto gerado pela crise na construção civil e no comércio varejista. Entretanto, o impacto, em 

Rondônia, foi menor do que no restante do país graças à produção agrícola e à agroindústria 

(CAPISTRANO, 2016). 

Atualmente, para além da crise, o índice de desemprego em Rondônia encontra-se intimamente 

ligado à falta de qualificação, que se conforma como o principal entrave para as contratações. O 

desemprego é maior para quem tem ensino médio incompleto, 14%, caindo para 9,1% entre aqueles que 

possuem ensino superior incompleto, e 4,6% entre os que completaram essa etapa de ensino (IBGE, 

2016). 

Em nível municipal, predominam taxas de desocupação abaixo de 6%, vinculadas, 

principalmente, à grande representatividade dos setores de agronegócio, serviços e comércio que, em 

geral, possuem níveis menores de desemprego do que atividades industriais. Em 2010, 80%, ou seja, 42 

municípios, apresentavam taxas de desocupação da população com 16 anos ou mais inferiores a 6%, 

incluindo-se, entre eles, a capital do Estado, Porto Velho. 

Parecis, pequeno município de pouco mais de cinco mil habitantes, de economia eminentemente 

baseada em pequenas produções agrícolas, apresentava, em 2010, a menor taxa de desemprego no 

Estado, apenas 1,90%. Já as maiores taxas foram observadas, à época, em Ouro Preto do Oeste e Santa 

Luzia d’Oeste, municípios bastante díspares em termos de características socioeconômicas, mas que 

sofreram com o fechamento de importantes empresas, que eram fontes de empregos nos municípios. 

Como mencionado, muitos pesquisadores utilizam o PIB per capita como medida do

desenvolvimento de uma unidade geográfica, entretanto, o indicador mais utilizado em referência a esse 

tipo de análise é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Criado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) em 1990, esse indicador busca oferecer um contraponto ao PIB per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH fornece uma medida

das condições básicas de vida de uma sociedade, assim, não representa um índice de qualidade de vida, 
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mas mede as condições que determinam possibilidades básicas de vida para os indivíduos, tais como 

saúde, conhecimento e padrão de vida. Na prática, o IDH é usado para avaliar o nível de 

desenvolvimento dos países, Estados e localidades, servindo, no Brasil, como meio de distribuição de 

recursos em programas governamentais (SPANGER, 2011). 

Para o cálculo do IDH-Municipal, são considerados indicadores de renda, longevidade e 

educação. Para aferir o IDH-Longevidade, utiliza-se dados acerca da expectativa de vida ao nascer, 

considerando a média de anos que a população nascida na localidade deva viver, dada a constância das 

condições de mortalidade; para chegar ao IDH-Educação, são analisados o índice de analfabetismo e a 

taxa de matrícula em todos os níveis de ensino; por fim, no IDH-Renda é utilizado o PIB per capita,

mas, considerando a paridade do poder de compra e, também, o fato de que nem tudo que é produzido 

localmente vem a ser apropriado pela população, de modo que se calcula a renda per capita para este

indicador.  

O Índice de Gini, por sua vez, atualmente, é considerado o principal indicador de desigualdade, 

podendo, inclusive, ser utilizado para comparações entre diferentes países. Muitos autores, entretanto, 

afirmam que este índice não é o mais apropriado, pois apresenta limitações importantes, uma vez que 

mede a desigualdade dos indivíduos somente através da ótica da renda, desconsiderando aspectos 

relacionados ao bem-estar. Criado pelo estatístico italiano Corrado Gini, consiste em um número entre 

0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda e 1 corresponde à completa desigualdade 

(SOUZA, 2009). 

Por fim, a taxa de pobreza mensura o percentual populacional com renda familiar mensal per 

capita de até meio salário mínimo, expressando a proporção da população geral considerada em estado

de pobreza, de acordo com a renda pessoal. O IBGE considera dois tipos de taxa de pobreza, a absoluta 

e a relativa. Ambas serão analisadas no presente estudo. O conceito de pobreza absoluta refere-se à 

ausência ou insuficiência de renda para a satisfação dos mínimos sociais necessários à sobrevivência 

física, classificando, assim, como pobres, os indivíduos cujo padrão de renda não permite acessar suas 

necessidades básicas de manutenção e sobrevivência física. Essa concepção, apesar de conferir 

objetividade à noção de pobreza, foca apenas a dimensão econômica, subestimando outros aspectos 

relevantes à manutenção e reprodução social (FREITAS, 2004). Já a noção de pobreza relativa, 

considera as necessidades a serem satisfeitas de acordo com o modo de vida predominante na sociedade 

em análise. Nessa visão, são considerados pobres todos aqueles que, embora tenham as necessidades 

vitais garantidas, não conseguem usufruir dos bens e serviços considerados fundamentais na sociedade 

em que se incluem. Apoia-se, assim, no sentimento de impotência e exclusão social, estando sua 

subjetividade relacionada à opinião dos indivíduos acerca da cesta de bens e serviços necessária à 

satisfação pessoal e gozo da cidadania (ROCHA, 2005). 
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A TABELA 8.8 apresenta as informações sobre os indicadores descritos acima para os 

municípios e o Estado de Rondônia, de maneira a consolidar um cenário, a partir desses índices, sobre 

alguns espectros das condições sociais visualizadas nas unidades municipais e no Estado como um todo. 

TABELA 8.8 - INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, IDH-MUNICIPAL, IDH-RENDA, IDH-

LONGEVIDADE E IDH-EDUCAÇÃO, E ÍNDICE DE GINI EM RONDÔNIA, 2010 

Município 
Índice de desenvolvimento humano – IDH 

Índice de GINI 
IDH-M IDH-R IDH-L IDH-E 

Alta Floresta d'Oeste 0,641 0,657 0,763 0,526 0,5893 

Alto Alegre dos Parecis 0,592 0,603 0,777 0,443 0,5491 

Alto Paraíso 0,625 0,664 0,804 0,457 0,5417 

Alvorada d'Oeste 0,643 0,654 0,763 0,534 0,5355 

Ariquemes 0,702 0,716 0,806 0,6 0,5496 

Buritis 0,616 0,65 0,751 0,479 0,5017 

Cabixi 0,65 0,65 0,757 0,559 0,5166 

Cacaulândia 0,646 0,664 0,801 0,506 0,5579 

Cacoal 0,718 0,727 0,821 0,62 0,5890 

Campo Novo de Rondônia 0,593 0,667 0,772 0,404 0,6705 

Candeias do Jamari 0,649 0,652 0,819 0,512 0,4762 

Castanheiras 0,658 0,65 0,803 0,547 0,4996 

Cerejeiras 0,692 0,688 0,799 0,602 0,5147 

Chupinguaia 0,652 0,659 0,82 0,514 0,4752 

Colorado do Oeste 0,685 0,676 0,814 0,584 0,5154 

Corumbiara 0,613 0,63 0,774 0,473 0,4852 

Costa Marques 0,611 0,616 0,751 0,493 0,5239 

Cujubim 0,612 0,663 0,789 0,439 0,5250 

Espigão d'Oeste 0,672 0,691 0,819 0,536 0,5399 

Governador Jorge Teixeira 0,596 0,627 0,762 0,444 0,5571 

Guajará-Mirim 0,657 0,663 0,823 0,519 0,5586 

Itapuã do Oeste 0,614 0,633 0,751 0,488 0,4771 

Jaru 0,689 0,687 0,825 0,577 0,5081 

Ji-Paraná 0,714 0,728 0,81 0,617 0,5449 

Machadinho d'Oeste 0,596 0,629 0,755 0,446 0,5596 

Ministro Andreazza 0,638 0,647 0,776 0,518 0,5588 

Mirante da Serra 0,643 0,673 0,8 0,494 0,6102 

Monte Negro 0,607 0,645 0,762 0,454 0,4813 

Nova Brasilândia d'Oeste 0,643 0,664 0,763 0,524 0,5688 

Nova Mamoré 0,587 0,619 0,769 0,424 0,5357 

Nova União 0,587 0,608 0,753 0,442 0,4665 

Novo Horizonte do Oeste 0,634 0,606 0,799 0,527 0,5214 

Ouro Preto do Oeste 0,682 0,687 0,812 0,569 0,4947 

Parecis 0,617 0,604 0,8 0,485 0,5315 

Pimenta Bueno 0,71 0,726 0,803 0,613 0,5500 

Pimenteiras do Oeste 0,665 0,662 0,816 0,545 0,4964 

Porto Velho 0,736 0,764 0,819 0,638 0,5745 

Presidente Médici 0,664 0,671 0,792 0,55 0,5281 

Primavera de Rondônia 0,641 0,645 0,799 0,512 0,5188 

Rio Crespo 0,643 0,637 0,813 0,513 0,5783 

Rolim de Moura 0,7 0,709 0,808 0,598 0,5401 

Santa Luzia d'Oeste 0,67 0,657 0,812 0,564 0,4972 

São Felipe d'Oeste 0,649 0,615 0,78 0,571 0,4695 

São Francisco do Guaporé 0,611 0,657 0,751 0,462 0,5684 

São Miguel do Guaporé 0,646 0,644 0,781 0,537 0,6308 

Seringueiras 0,598 0,644 0,779 0,427 0,6384 

Teixeirópolis 0,643 0,653 0,818 0,498 0,4346 

Theobroma 0,589 0,622 0,757 0,434 0,5763 

Urupá 0,609 0,621 0,772 0,471 0,5165 

Vale do Anari 0,584 0,626 0,756 0,421 0,5727 

Vale do Paraíso 0,627 0,641 0,792 0,485 0,5885 

Vilhena 0,731 0,734 0,808 0,659 0,5090 

RONDÔNIA 0,690 0,712 0,800 0,577 0,5686 

Fonte: PNUD (2013); DATASUS (2010). 
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A análise de indicadores, quase sempre, pressupõe algum índice de comparação. Pode-se olhar 

para as informações expostas na TABELA 8.8 e notar que, em relação ao IDH, Rondônia apresenta 

maior desenvolvimento em termos dos indicadores de longevidade e um péssimo desempenho nos 

educacionais. Entretanto, esse tipo de análise, além de não fornecer parâmetros de referência, acaba 

flutuando em uma espécie de vazio conjuntural. Desse modo, apresenta-se FIGURA 8.2, com 

informações a respeito dos IDH no país e nos Estados da região Norte. 

FIGURA 8.2 - INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, IDH-M, IDH-R, IDH-L E IDH-E 

Partindo da base de comparação dos indicadores nacionais, percebe-se que Rondônia 

apresenta cenários mais deficitários que os brasileiros para todos os itens. Dentre eles, destaca-se o 

referente aos aspectos educacionais; o IDH-E de Rondônia, por estar bem abaixo dos demais, 

acaba impactando negativamente de forma significativa seu IDH-M. Os indicadores de longevidade e 

renda apresentam-se mais próximos da média nacional. 

Comparando os resultados de Rondônia com os demais Estados da região Norte, visualiza-se 

que o Estado apresenta uma situação mediana, com índices muito próximos dos observados nos demais. 

Rondônia, dentre os sete Estados, ocupa a quarta posição no ranking do IDH-M da região Norte, estando 

na mesma posição em relação aos indicadores de longevidade e educação. O destaque positivo relaciona-

se com a renda per capita, Rondônia possui o maior IDH-R da região, ainda que este fique um pouco

abaixo da média nacional.  

Conclui-se, assim, que o baixo desempenho educacional é comum não só aos Estados da região 

Norte como ao total nacional. Também é possível ver que o desempenho rondoniense, aquém do 

brasileiro, é comum à região, que não apresenta dados que a qualifiquem como a melhor em relação a 

Fonte: Adaptado de PNUD (2013).
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seus indicadores, mas também não revela estar entre os piores cenários de desenvolvimento humano no 

país. 

 Os maiores IDH-M são observados nos municípios mais populosos de Rondônia: Ariquemes, 

Cacoal, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. Estes são, também, os únicos municípios 

que apresentam um IDH-M superior ao estadual, ficando acima de 0,700. Por outro lado, os menores 

IDH-M são visualizados em Nova Mamoré, Nova União, Theobroma e Vale do Anari, municípios que 

ficam relativamente afastados do eixo da BR-364, onde se encontra a maioria dos municípios com os 

IDH-M mais altos no Estado. 

Em relação ao IDH-R, os mesmos municípios que se destacaram na análise do IDH-M 

apresentam os maiores índices, embora, nesse caso, nem todos superem a média estadual. Já os piores 

indicadores são encontrados em Alto Alegre dos Parecis, Nova União, Novo Horizonte do Oeste e 

Parecis, todos com IDH-R abaixo de 0,610, populações na média da dezena de milhares e economias 

baseadas no setor primário. 

Jaru é o município com maior IDH-L em Rondônia, 0,825. Para esse indicador, tem relevância, 

também, os índices encontrados em Cacoal, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Espigão d'Oeste, Porto 

Velho e Teixeirópolis, todos superiores à média nacional. Esses municípios possuem características 

bastante distintas em termos socioeconômicos, mas, aparentemente, possuem uma rede bem estruturada 

de assistência médica e condições adequadas de qualidade de vida, assegurando maiores expectativas 

de vida. No outro extremo, os municípios onde os habitantes apresentam as menores expectativas de 

vida, com IDH-L igual a 0,751, são Buritis, Costa Marques, Itapuã do Oeste e São Francisco do Guaporé, 

municípios de pequeno ou médio porte no contexto de Rondônia. 

Considerando o indicador mais crítico no Estado, o educacional, observa-se que apenas Porto 

Velho e Vilhena possuem médias superiores à nacional, 0,637; Vilhena é o município com maior IDH-

E, 0,659. Apenas outros sete municípios, em sua maioria integrantes do grupo de destaque no IDH-M, 

apresentam índices acima do estadual. No outro espectro, Campo Novo de Rondônia, com IDH-E de 

0,404, é o expoente negativo dentre os municípios rondonienses. Os demais apresentam indicadores 

inferiores ao estadual, ainda que, muitas vezes, bastante próximos ao mesmo. 

A FIGURA 8.3 é composta pela apresentação gráfica dos valores do Índice de Gini em 

Rondônia, nos demais Estados que compõem a região Norte e no Brasil, a título de comparação. 
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FIGURA 8.3 - ÍNDICE DE GINI DA RENDA DOMICILIAR PER CAPITA, 2010 

Utilizando a metodologia e os resultados auferidos pelo PNUD (2013), observa-se que, 

em relação ao Índice de Gini da renda domiciliar per capita, Rondônia apresenta um cenário bem

mais favorável do que o nacional e o dos demais Estados da região Norte. Isso implica em uma 

melhor distribuição de renda no Estado, contribuindo para a minoração da desigualdade. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), Rondônia, dentre os 

26 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, encontra-se na oitava posição entre os que apresentam os 

melhores resultados para esse indicador. Nenhum outro Estado da região Norte ou Nordeste encontra-

se entre os 10 primeiros. Na região Norte, se Rondônia é o destaque positivo, é preciso comentar que o 

Amazonas apresenta o pior resultado, seguido de maneira próxima pelo Acre e Roraima. 

Conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), historicamente, os 

resultados de Rondônia têm apresentado melhorias significativas, sobretudo em relação aos municípios. 

Nos anos 1991 e 2000, dos 52 municípios do Estado de Rondônia, 49 apresentaram Índice de Gini maior 

ou igual a 0,50; em 2010, esse total reduziu-se para 40 municípios.  

Em 2010, os municípios com os melhores Índices de Gini no Estado foram Teixeirópolis (0,43), 

Nova União (0,46) e São Felipe d’Oeste (0,46). Os três encontram-se entre os menos populosos de 

Rondônia, com menos de oito mil habitantes em cada um; localizam-se próximos, mas não às margens, 

da BR-364 e contam com uma economia essencialmente agrícola, porém, com uma boa distribuição de 

renda, dada as informações do indicador. 

Os piores índices foram encontrados em municípios com menos de 30 mil habitantes. Campo 

Novo de Rondônia, onde vivem pouco menos de 15 mil pessoas, apresenta o maior indicador do Estado, 

0,67, superior, inclusive à média da região Norte e a nacional. Outros municípios que apresentarem 

Fonte: Adaptado de DATASUS (2010).
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resultados bastante negativos foram Seringueiras e São Miguel do Guaporé, ambos apresentaram índices 

de 0,63, abrigando cerca de 25 mil habitantes cada um. 

Os maiores municípios localizados no eixo da BR-364 apresentam cenários bastante distintos 

em relação ao Índice de Gini. Jaru e Vilhena tiveram os melhores resultados dentre estes municípios, 

com indicadores de 0,50, em 2010; já os piores índices foram observados em Cacoal (0,58) e Porto 

Velho (0,57), ambos superiores à média estadual. 

As informações analisadas a seguir, acerca da incidência da pobreza nos Estados e municípios, 

encontram-se relativamente defasadas devido à sua temporalidade, 2003, entretanto, são as informações 

mais recentes encontradas em bases de dados oficiais. A FIGURA 8.4 mostra, graficamente, as taxas de 

pobreza absolutas observadas, à época, nos Estados que compõem a região Norte, para fins de 

comparação.  

FIGURA 8.4 - TAXAS DE POBREZA ABSOLUTAS NOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE, 2003 

Percebe-se que, dentre os Estados da região Norte, Rondônia apresenta os menores 

percentuais de incidência de pobreza absoluta. A taxa rondoniense é significativamente inferior às 

demais, que mostram valores semelhantes, próximos ou acima de 40%. Em Rondônia, menos de 30% 

da população sobrevive com menos de meio salário mínimo, o que revela que as condições de 

distribuição da renda per capita no Estado são muito mais adequadas do que nos demais. A 

TABELA 8.9 apresenta as informações sobre esse indicador para os municípios rondonienses. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017).
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TABELA 8.9 - TAXAS DE POBREZA ABSOLUTA E RELATIVA EM RONDÔNIA, 2003 

Município 

Taxa de pobreza (incidência de pobreza) 

Absoluta (%) Relativa (%) 
Diferença entre as taxas 

(%) 

Alta Floresta d'Oeste 28,45 37,13 8,68 

Alto Alegre dos Parecis 22,43 36,39 13,96 

Alto Paraíso 23,42 33,80 10,38 

Alvorada d'Oeste 30,24 37,18 6,94 

Ariquemes 23,73 26,44 2,71 

Buritis 39,90 45,86 5,96 

Cabixi 22,61 34,07 11,46 

Cacaulândia 27,37 37,68 10,31 

Cacoal 28,75 31,02 2,27 

Campo Novo de Rondônia 24,61 37,95 13,34 

Candeias do Jamari 39,63 42,85 3,22 

Castanheiras 17,01 28,86 11,85 

Cerejeiras 36,15 36,28 0,13 

Chupinguaia 24,04 34,81 10,77 

Colorado do Oeste 28,07 32,55 4,48 

Corumbiara 24,20 35,85 11,65 

Costa Marques 35,68 39,16 3,48 

Cujubim 38,33 46,13 7,80 

Espigão d'Oeste 26,45 32,66 6,21 

Governador Jorge Teixeira 24,11 38,59 14,48 

Guajará-Mirim 35,59 37,44 1,85 

Itapuã do Oeste 33,30 44,53 11,23 

Jaru 27,73 32,39 4,66 

Ji-Paraná 31,74 33,22 1,48 

Machadinho d'Oeste 28,49 38,56 10,07 

Ministro Andreazza 20,96 33,09 12,13 

Mirante da Serra 30,89 40,90 10,01 

Monte Negro 30,84 35,27 4,43 

Nova Brasilândia d'Oeste 25,29 34,30 9,01 

Nova Mamoré 32,49 38,50 6,01 

Nova União 23,43 34,79 11,36 

Novo Horizonte do Oeste 15,24 29,50 14,26 

Ouro Preto do Oeste 28,85 32,97 4,12 

Parecis 27,00 37,38 10,38 

Pimenta Bueno 28,95 30,80 1,85 

Pimenteiras do Oeste 33,73 34,98 1,25 

Porto Velho 21,89 22,71 0,82 

Presidente Médici 23,38 32,07 8,69 

Primavera de Rondônia 21,29 31,00 9,71 

Rio Crespo 21,20 31,76 10,56 

Rolim de Moura 30,57 35,13 4,56 

Santa Luzia d'Oeste 28,68 34,60 5,92 

São Felipe d'Oeste 19,34 32,73 13,39 

São Francisco do Guaporé 32,28 40,37 8,09 

São Miguel do Guaporé 26,77 36,07 9,30 

Seringueiras 32,09 43,53 11,44 

Teixeirópolis 24,25 32,49 8,24 

Theobroma 18,48 30,87 12,39 

Urupá 28,57 37,82 9,25 

Vale do Anari 28,41 44,73 16,32 

Vale do Paraíso 20,86 34,95 14,09 

Vilhena 31,15 32,67 1,52 

Fonte: IBGE Cidades (2017); SEPLAN-RO (2016). 
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Os municípios que apresentam as maiores taxas de pobreza absolutas e relativas são Buritis, 

Candeias do Jamari e Cujubim. Buritis apresenta a maior taxa absoluta no Estado, 39,90%, o que 

significa que, dentre os cerca de 70 mil habitantes do município, em 2003, mais de 25 mil pessoas 

sobreviviam com menos de meio salário mínimo. Considerando a percepção dos indivíduos, tem-se uma 

taxa de pobreza relativa de 45,86%, o que eleva o número de pessoas em estado de pobreza para mais 

de 30 mil pessoas. Candeias do Jamari também apresenta taxa superior a 39%, no município, que em 

2003 tinha pouco mais de 15 mil habitantes, quase 6 mil pessoas sobreviviam com menos de meio salário 

mínimo. Por fim, Cujubim, que apresentava taxa da ordem de 38,33%, em 2003, abrigava pouco mais 

de 7 mil habitantes, dos quais quase 3 mil viviam em estado de pobreza. Tanto em Cujubim quanto em 

Candeias do Jamari, se forem consideradas as taxas de pobreza relativas, o número de pessoas em 

situação de privação sobe consideravelmente. 

No outro horizonte, os municípios com menores taxas de pobreza, em 2003, eram Castanheiras, 

Novo Horizonte do Oeste, São Felipe d’Oeste e Theobroma. Todos apresentam taxas inferiores a 20% 

e, dentre eles, o expoente positivo é Novo Horizonte do Oeste que, à época, tinha apenas 15% de seus 

cerca de 12 mil habitantes sobrevivendo com menos da metade de um salário mínimo. 

Em relação aos municípios mais populosos localizados no eixo da BR-364, Porto Velho e 

Ariquemes apresentam as menores taxas de pobreza, com 21,89% e 23,73%, respectivamente. Já 

Vilhena e Ji-Paraná eram os com maiores índices, da ordem de 31,15% no primeiro 31,74% no segundo. 

Em 2003, na capital do Estado, que contava à época com, aproximadamente, 350 mil habitantes, haviam 

mais de 70 mil pessoas em estado de privação.  

Ressalta-se que, sob o ponto de vista empírico, a pobreza absoluta e relativa não possuem limites 

claros e bem definidos, porém, comparando-se os dados apresentados na Tabela 9, é possível perceber 

que o limite traçado pelo governo para distinguir os que são considerados pobres, fica bem abaixo do 

que o que os próprios indivíduos consideram como necessário para uma boa inserção social, uma vez 

que as taxas relativas são, em muitos casos, bastante superiores às absolutas. Em vários municípios de 

Rondônia, a taxa de pobreza relativa supera a absoluta em mais de 10 pontos percentuais. 

8.2.3 Serviços Educacionais 

8.2.3.1 Indicadores de Educação 

No contexto sociodemográfico, o principal indicador analisado no Brasil é a taxa de 

analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais. Esse índice revela o percentual de pessoas, dentre a 

população total, que desconhecem habilidades simples de leitura e escrita no próprio idioma.  

Via de regra, as análises sobre sistemas educacionais iniciam-se pelo estudo das taxas totais de 

analfabetismo e sua evolução ao longo dos anos. Assim, a TABELA 8.10 apresenta essas informações 

para os municípios e para o Estado de Rondônia. 
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TABELA 8.10 - NÚMERO DE PESSOAS ANALFABETAS E TAXAS DE ANALFABETISMO PARA A POPULAÇÃO COM 15 

ANOS OU MAIS, 2000 E 2010, E VARIAÇÃO NO PERÍODO EM RONDÔNIA 

Município 

Taxa de Analfabetismo - População com 15 

anos ou mais Variação % no 

período 

Total da população analfabeta 

com 15 anos ou mais 

2000 2010 2010 

Alta Floresta d'Oeste 15,8 12,0 -0,24 2.582 

Alto Alegre dos Parecis 17,5 13,5 -0,22 1.447 

Alto Paraíso 16,2 11,8 -0,27 1.402 

Alvorada d'Oeste 15,9 12,9 -0,18 2.108 

Ariquemes 11,8 7,9 -0,33 5.583 

Buritis 14,1 9,9 -0,29 2.230 

Cabixi 17,5 13,6 -0,22 844 

Cacaulândia 16,0 13,2 -0,17 407 

Cacoal 12,1 8,3 -0,31 5.696 

Campo Novo de Rondônia 17,9 12,3 -0,31 1.143 

Candeias do Jamari 16,8 11,0 -0,34 1.159 

Castanheiras 14,7 14,3 -0,02 388 

Cerejeiras 13,9 10,3 -0,25 1.509 

Chupinguaia 15,9 10,3 -0,35 508 

Colorado do Oeste 15,1 12,4 -0,17 1.961 

Corumbiara 17,5 12,6 -0,28 1.197 

Costa Marques 16,0 8,6 -0,46 951 

Cujubim 17,9 12,0 -0,32 745 

Espigão d'Oeste 15,3 11,4 -0,25 2.554 

Governador Jorge Teixeira 20,0 13,5 -0,32 1.741 

Guajará-Mirim 11,7 8,1 -0,30 2.543 

Itapuã do Oeste 18,3 12,8 -0,30 733 

Jaru 15,2 10,7 -0,29 5.220 

Ji-Paraná 11,4 7,8 -0,31 7.759 

Machadinho d'Oeste 16,4 12,0 -0,26 2.507 

Ministro Andreazza 17,9 12,7 -0,29 1.479 

Mirante da Serra 19,9 13,5 -0,32 1.575 

Monte Negro 16,5 14,5 -0,12 1.330 

Nova Brasilândia d'Oeste 16,3 11,3 -0,30 1.702 

Nova Mamoré 17,0 13,1 -0,22 1.634 

Nova União 17,7 13,6 -0,23 897 

Novo Horizonte do Oeste 17,5 14,4 -0,17 1.363 

Ouro Preto do Oeste 14,1 10,4 -0,26 3.709 

Parecis 22,3 14,7 -0,34 464 

Pimenta Bueno 12,9 8,4 -0,34 2.638 

Pimenteiras do Oeste 14,7 9,5 -0,35 212 

Porto Velho 8,2 5,1 -0,37 17.057 

Presidente Médici 17,2 12,2 -0,29 3.013 

Primavera de Rondônia 15,4 13,4 -0,12 458 

Rio Crespo 16,0 13,3 -0,16 302 

Rolim de Moura 14,5 9,0 -0,37 4.418 

Santa Luzia d'Oeste 18,0 13,0 -0,27 1.369 

São Felipe d'Oeste 17,7 14,7 -0,16 790 

São Francisco do Guaporé 14,6 9,6 -0,34 1.053 

São Miguel do Guaporé 16,0 10,8 -0,32 2.368 

Seringueiras 15,4 10,6 -0,31 1.056 

Teixeirópolis 17,6 13,0 -0,26 643 

Theobroma 18,3 15,1 -0,17 1.403 

Urupá 17,9 14,3 -0,20 1.566 

Vale do Anari 20,1 15,1 -0,24 944 

Vale do Paraíso 18,2 12,9 -0,29 992 

Vilhena 9,6 6,1 -0,36 3.160 

RONDÔNIA 13,0 8,7 -0,33 99.451 

BRASIL 13,6 9,6 -0,29 * 

Fonte: IBGE (2000); IBGE (2010). 

Em nível estadual, observam-se taxas de analfabetismo inferiores às nacionais em ambos os 

períodos. Além disso, a redução do número de analfabetos, no espaço de tempo analisado, foi maior em 
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Rondônia do que o total para o Brasil. A redução mais intensa não é uma prerrogativa exclusiva desse 

Estado, mas de toda as regiões Norte e Nordeste brasileiras, as quais apresentavam maiores índices de 

analfabetismo em anos anteriores. 

No entanto, apesar da média estadual ser menor do que a brasileira, apenas sete municípios 

apresentam taxas de analfabetismo inferiores à de Rondônia: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-

Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena. As taxas observadas nesses municípios, em sua maior 

parte, são bastante inferiores à estadual, de modo que acabam “puxando para baixo” a média de 

Rondônia. Com isso, observa-se uma distribuição bastante desigual do número de analfabetos no 

território, indicando que as políticas públicas educacionais voltadas para a maioria dos municípios 

encontram-se em defasagem com a realidade da oferta de ensino. 

Em 2010, as menores taxas de analfabetismo eram observadas em Porto Velho (5,1%) e Vilhena 

(6,1%). Ambos os municípios apresentaram uma redução significativa entre 2000 e 2010, sendo, no 

primeiro, de 0,37% e, no segundo, de 0,36%. Por outro lado, os municípios com as maiores taxas de 

analfabetismo no Estado, em 2010, eram Theobroma e Vale do Anari, os dois com índices da ordem de 

15,1%. Nestes a redução do analfabetismo no período observado foi menor do que no Estado com um 

todo, com decréscimos de 0,17% e 0,24%, respectivamente. 

 Em geral, a diminuição percentual no número de analfabetos foi mais intensa nos municípios 

que apresentavam as menores taxas em 2000, ampliando ainda mais a distância entre estes e os que 

apresentam índices mais deficitários para esse indicador e configurando um cenário ainda mais díspar 

no quesito analfabetismo em Rondônia. O município com maior redução, 0,46%, foi Costa Marques, 

que passou de uma taxa de 16%, em 2000, para 8,6% em 2010. Já o que apresentou o menor decréscimo 

foi Castanheiras, onde era observado um índice de 14,7% em 2000, passando para 14,3% em 2010, uma 

redução de apenas 0,02%. Ressalta-se que, mesmo que em percentuais distintos, todos os municípios de 

Rondônia apresentaram decréscimos em suas taxas de analfabetismo entre 2000 e 2010.  

No contexto de eficiência e rendimento escolar, existem diversos indicadores que podem ser 

analisados com o objetivo de traçar um cenário das condições educacionais. Para o presente estudo, 

optou-se por trabalhar com as taxas de rendimento e as taxas médias de distorção idade-série. A 

TABELA 8.11 apresenta informações sobre esses indicadores para os municípios e o Estado de 

Rondônia. 
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TABELA 8.11 - TAXAS DE RENDIMENTO ESCOLAR E DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NOS MUNICÍPIOS E NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Município 

Taxa de rendimento escolar (%) Taxa média de distorção idade-série (%) 

Ens. fundamental Ens. médio 
Ens. fundamental Ens. médio 

Aprovação Reprovação Abandono Aprovação Reprovação Abandono 

Alta Floresta d'Oeste 91,8 6 2,2 85,5 3,3 11,2 23,2 24,9 

Alto Alegre dos Parecis 86 12,7 1,3 86 5,4 8,6 24,7 29,2 

Alto Paraíso 89,2 9,2 1,6 72,5 18,4 9,1 20,8 31,4 

Alvorada d'Oeste 93 6,6 0,4 81,6 10,7 7,7 21,1 23,4 

Ariquemes 88,8 9,7 1,5 74,1 15,6 10,3 21 28,3 

Buritis 89,5 6,5 4 81 8,5 10,5 24,8 34,1 

Cabixi 93,7 5,8 0,5 77,4 9,9 12,7 12,7 27,1 

Cacaulândia 87,7 10,2 2,1 61,8 28,1 10,1 18,6 25,9 

Cacoal 94,3 5 0,7 82,1 10,3 7,6 14,5 26,7 

Campo Novo de Rondônia 82,4 13,9 3,7 82 6 12 29,7 41,6 

Candeias do Jamari 77,8 16,6 5,6 70,7 13,1 16,2 37,6 45,2 

Castanheiras 93,2 5,2 1,5 90,5 0 9,5 24,1 32,7 

Cerejeiras 89,1 10,3 0,6 73,6 20,9 5,5 17,8 23,5 

Chupinguaia 93,3 5,2 1,5 82,9 4,4 12,7 21,3 34,1 

Colorado do Oeste 92,9 6,5 0,6 86,7 11,3 2 14,5 17,1 

Corumbiara 86,6 11,2 2,2 80,9 9,6 9,5 24,8 34,2 

Costa Marques 85,5 12 2,5 78,7 8,2 13,1 26,3 42,1 

Cujubim 80,6 14,2 5,2 68,5 15 16,5 32 48,3 

Espigão d'Oeste 93 5,7 1,3 74,3 12,7 13 16,5 27,7 

Governador Jorge Teixeira 86,6 8,2 5,2 80 7,2 12,8 25,9 28,9 

Guajará-Mirim 86,4 10,9 2,7 80,9 14 5,1 32,1 35,9 

Itapuã do Oeste 83,4 12,8 3,8 62,1 20,4 17,5 29,9 38,6 

Jaru 90,7 7,6 1,7 78,9 11,3 9,8 21,1 26,4 

Ji-Paraná 90,5 7,8 1,7 81 10,6 8,4 19,5 25,6 

Machadinho d'Oeste 81,3 16,6 2,1 77,6 13,6 8,8 30,1 30,9 

Ministro Andreazza 94,2 5,2 0,6 93,3 1,1 5,6 18,9 18,2 

Mirante da Serra 88,1 9,5 2,4 80,5 8,1 11,4 21,4 30,7 

Monte Negro 86,2 11,4 2,4 84,9 8,5 6,6 25,7 27,1 

Nova Brasilândia d'Oeste 97,1 2,5 0,4 62,6 16,3 21,1 21,1 41,5 

Nova Mamoré 83,7 12,2 4,1 81,8 8,3 9,9 30 33,9 

Nova União 87 10,8 2,2 77,1 13,5 9,4 24,6 28,4 

Novo Horizonte do Oeste 93,8 6,2 0 85,1 12,9 2 23,1 32,1 

Ouro Preto do Oeste 86,4 12,1 1,5 69,7 19,3 11 21,9 30 

Parecis 88 9,3 2,7 87,4 5,9 6,7 23,8 34,8 
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Município 

Taxa de rendimento escolar (%) Taxa média de distorção idade-série (%) 

Ens. fundamental Ens. médio 
Ens. fundamental Ens. médio 

Aprovação Reprovação Abandono Aprovação Reprovação Abandono 

Pimenta Bueno 89,8 8,6 1,6 82 8,2 9,8 20,1 27,7 

Pimenteiras do Oeste 92,9 5,1 2 86,7 10,8 2,5 19,9 41,3 

Porto Velho 84,7 12,4 2,9 73,5 16,5 10 26,6 33,3 

Presidente Médici 89,8 9,7 0,5 78,6 20,5 0,9 18,5 31,7 

Primavera de Rondônia 94,3 4,8 0,9 86,7 8,7 4,6 20,1 27,1 

Rio Crespo 83,5 13,9 2,6 73,4 13,7 12,9 33,5 43 

Rolim de Moura 88,8 10,6 0,6 74,7 14,5 10,8 20,7 34,4 

Santa Luzia d'Oeste 94,1 5,9 0 96 4 0 18 25,4 

São Felipe d'Oeste 93,2 6,1 0,7 73,9 15,7 10,4 18,5 33,8 

São Francisco do Guaporé 88,3 10,6 1,1 90,7 5,9 3,4 20,8 32,4 

São Miguel do Guaporé 94,3 5,5 0,2 70,1 17,2 12,7 17,8 28,1 

Seringueiras 92,1 7,6 0,3 89,2 10,8 0 19,8 32,9 

Teixeirópolis 86,8 10,9 2,3 77,2 12 10,8 21,5 25,9 

Theobroma 90,9 7,9 1,2 83,4 4,8 11,8 25,6 37,1 

Urupá 88,5 10,3 1,2 83,1 10 6,9 23,5 33,2 

Vale do Anari 84,4 12,8 2,8 79,2 10,2 10,6 29,8 35,2 

Vale do Paraíso 83,5 13,8 2,7 79,5 10,5 10 27 34,8 

Vilhena 91 8,1 0,9 75,8 17 7,2 14,3 26,2 

RONDÔNIA 87,8 10,1 2,1 77,3 13,4 9,3 23,3 30,6 

REGIÃO NORTE 86,3 10,7 3,7 77,1 9,7 13,2 28,3 42,8 

BRASIL 89,9 8,2 1,9 81,7 11,5 6,8 19,2 27,4 

Fonte: INEP (2017).
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O rendimento escolar no Estado de Rondônia, apesar de se apresentar com taxas mais adequadas 

do que o da região Norte como um todo, fica aquém das médias nacionais em todos os índices, há menor 

aprovação e maiores reprovações e evasão escolar. Isso é válido tanto para o ensino fundamental como 

para o ensino médio. 

No contexto do ensino fundamental, a maior parte dos municípios apresentam melhores 

indicadores do que os estaduais, porém, aqui não se inclui a capital do Estado, uma vez que Porto Velho 

apresenta índices piores do que os de Rondônia. Mais, dentre os municípios mais populosos, a capital é 

a única que não atinge ou supera a média estadual em nenhum indicador.  

A maior taxa de aprovação pode ser observada em Nova Brasilândia d’Oeste, município de 

pequeno porte que possui apenas três escolas de Ensino Fundamental municipais e duas estaduais. O 

número de matrículas nesse município, nessa etapa de ensino, é de 1.923 alunos, assim, a taxa de 

rendimento indica que, destes, apenas 48 irão ser reprovados e sete irão evadir do ambiente escolar. Já 

a menor taxa de evasão é apresentada pelo município de São Miguel do Guaporé, 0,2. Neste, também 

há duas escolas municipais e duas estaduais, mas ele conta também com uma unidade de ensino privada; 

o total de matrículas é de 2.086, indicando que menos de cinco alunos irão compor a estatística de evasão

escolar. 

No polo oposto, Candeias do Jamari tem os piores indicadores de todo o Estado. A taxa de 

reprovação é a maior de Rondônia, assim como o seu índice de evasão escolar. Esse município, com 

pouco mais de 24 mil habitantes, possui três escolas municipais e quatro estaduais, totalizando 2.983 

matrículas. Desse modo, estima-se que quase 500 alunos reprovem e 170 abandonem o ambiente escolar 

em Candeias do Jamari. 

No ensino médio, Rondônia apresenta índice de rendimento inferior ao nacional; sua taxa de 

reprovação é superior, inclusive, à da região Norte, ainda que a evasão escolar rondoniense seja uma 

das menores da região, ainda é bem mais alta do que a nacional. 

Os maiores municípios, em termos de população, apresentam um cenário bastante próximo em 

relação aos indicadores de rendimento escolar. Ariquemes, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena tem taxa 

de aprovação em torno de 75%, reprovação entre 10% e 16% e evasão escolar de 7% a 10%. Todos os 

índices estão abaixo do visualizado para o Estado, o que mostra que os municípios menores apresentam 

melhores condições nesses quesitos, puxando a taxa média estadual para cima. 

Os melhores indicadores no Estado são encontrados nos municípios Castanheiras, Ministro 

Andreazza e Santa Luzia d’Oeste. Todos eles possuem poucos habitantes, chegando a 10 mil moradores 

no máximo, consequentemente, são locais onde são encontrados poucos estabelecimentos escolares, 

assim como um montante baixo de matrículas. Santa Luzia d’Oeste é um exponente nesse grupo, 

contabilizando uma baixa taxa de reprovação (4%) e não registrando evasão escolar. 
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No outro espectro, os municípios que apresentam os piores indicadores são Cacaulândia, 

Cujubim, Itapuã do Oeste e Nova Brasilândia d’Oeste. Ressalta-se que, este último, possuía alguns dos 

melhores índices para o ensino fundamental. Em todos estes municípios há uma taxa de aprovação em 

torno de 60%, com um grande percentual ora de reprovação, ora de evasão escolar. A maior taxa de 

reprovação pode ser encontrada em Cacaulândia (28,1%) e de evasão em Nova Brasilândia d’Oeste 

(21,1%).  

A quantidade expressiva de alunos com distorção idade-ano é ocasionada pela repetência, 

abandono e ingresso tardio na rede de ensino. A relação distorção idade-série em Rondônia é menor do 

que a média da região Norte, porém, situa-se bem acima da média nacional. Cerca de 24% dos alunos 

do ensino fundamental tem dois ou mais anos de idade do que o estipulado para a série que estudam e, 

no ensino médio, esse índice salta para pouco mais de 30% do total de alunos inseridos na rede de ensino. 

Os municípios que possuem as menores taxas de distorção idade-série são Cabixi, Cacoal e 

Vilhena. Estes não apresentam muitas características em comum, nem em termos de população, nem em 

relação à localização geográfica. Mas, essas taxas indicam que o fluxo escolar tem sido controlado de 

maneira satisfatória, de modo que os alunos não se atrasem tanto por conta de inserção tardia na rede de 

ensino ou grande quantidade de reprovações. 

Já os piores municípios em relação a esses indicadores são Candeias do Jamari e Rio Crespo. 

No primeiro, a distorção passa de 45% para alunos do ensino médio e quase chega a 40% no ensino 

fundamental; isso quer dizer que quase metade dos matriculados na rede de ensino estão com idades 

díspares do que é considerado adequado pela legislação e organizações de educação.  

Porto Velho apresenta índices piores do que a média estadual, com maiores percentuais de 

alunos em distorção idade-série, entretanto não está entre os cenários municipais mais deficitários do 

Estado. Na capital, a distorção idade-série é de 26,6% para os alunos do Ensino Fundamental e 33,3% 

para o ensino médio. Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena, outros municípios bastante populosos, apresentam 

taxas menores do que as estaduais, mas, com exceção de Vilhena, não estão entre os resultados mais 

proeminentes visualizados no Estado.   

Os dados sobre distorção apontam para a necessidade de ampliar e fortalecer medidas capazes 

de contribuir na redução dos índices de repetência e de evasão escolar, objetivando superar as 

dificuldades de ensino, aprendizagem e permanência na rede de ensino. No caso do ensino médio, cujos 

índices são ainda piores do que os observados no ensino fundamental, reflete-se a necessidade de se 

adotar medidas eficazes na correção da distorção idade-ano, visando afastar as circunstâncias que 

contribuem para o fracasso escolar, sobretudo evasão e abandono. 

No contexto de qualidade de ensino, a introdução do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) representou uma mudança significativa no acompanhamento educacional brasileiro. Esse 

indicador sintetiza dois conceitos importantes para aferir a qualidade do ensino: fluxo, que representa a 
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taxa de aprovação dos alunos; e aprendizado, que corresponde ao resultado dos estudantes no Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Estabelecendo metas para cada biênio, o IDEB é considerado 

o principal indicador de qualidade de ensino. A TABELA 8.12 apresenta informações relativas a esse

indicador para a rede de ensino pública dos municípios e do Estado de Rondônia. 

TABELA 8.12 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS ANOS INICIAIS E FINAIS, OBSERVADO 

E METAS PLANEJADAS, 2013 E 2015, MUNICÍPIOS E ESTADO DE RONDÔNIA 

Município 

IDEB 

4a série/5o ano 8a série/9o ano 

Observado Meta Observado Meta 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Alta Floresta d'Oeste 5,4 5,8 4,8 5,1 3,9 4,3 4,4 4,7 

Alto Alegre dos Parecis 5,1 5,8 4,7 4,9 4,1 3,9 4,3 4,7 

Alto Paraíso 4,9 4,9 4,3 4,6 3,9 4,1 3,9 4,2 

Alvorada d'Oeste 5,2 5,6 5,0 5,3 3,7 4,1 4,3 4,7 

Ariquemes 4,9 5,2 4,8 5,1 4,2 4,3 4,4 4,7 

Buritis 5,6 5,5 4,4 4,7 3,8 4,1 3,9 4,3 

Cabixi 5,6 5,5 4,8 5,1 4,1 4,3 4,6 5,0 

Cacaulândia 5,1 5,7 4,4 4,6 3,8 3,7 4,3 4,7 

Cacoal 5,8 5,9 5,1 5,3 4,5 4,6 4,4 4,8 

Campo Novo de Rondônia 4,6 4,6 4,2 4,5 3,8 4,4 3,6 4,0 

Candeias do Jamari 3,9 4,2 4,2 4,5 3,1 3,2 3,8 4,2 

Castanheiras ** 4,7 5,0 ** 4,7 5,0 

Cerejeiras 6,2 5,9 5,1 5,4 3,6 4,0 4,5 4,8 

Chupinguaia 5,5 5,1 4,8 5,1 3,7 4,3 4,4 4,8 

Colorado do Oeste 6,2 6,3 5,2 5,5 3,9 4,6 4,8 5,2 

Corumbiara 5,4 5,2 4,6 4,9 4,3 4,4 4,2 4,6 

Costa Marques 5,4 4,9 4,2 4,5 2,6 * 3,9 4,3 

Cujubim 4,3 4,5 4,0 4,3 3,2 3,6 3,6 4,0 

Espigão d'Oeste 5,8 6,0 5,0 5,3 4,9 4,7 4,6 4,9 

Governador Jorge Teixeira 4,6 5,6 4,0 4,3 3,3 3,4 3,7 4,1 

Guajará-Mirim 4,7 4,9 4,4 4,6 3,5 3,6 4,2 4,6 

Itapuã do Oeste 3,7 4,2 4,2 4,5 3,4 3,6 3,5 3,9 

Jaru 5,1 5,6 4,4 4,7 3,7 4,3 3,7 4,1 

Ji-Paraná 5,7 6,0 4,9 5,2 3,9 4,1 4,2 4,6 

Machadinho d'Oeste 5,0 5,2 4,0 4,9 3,8 3,7 3,7 4,2 

Ministro Andreazza 5,8 6,3 4,5 4,8 4,8 5,0 4,5 4,9 

Mirante da Serra 5,5 5,6 4,4 4,7 4,5 3,8 3,9 4,3 

Monte Negro 5,1 4,8 4,7 5,0 4,2 4,1 4,3 4,6 

Nova Brasilândia d'Oeste 6,6 6,6 4,7 5,0 5,1 5,5 4,4 4,8 

Nova Mamoré 5,0 4,8 4,3 4,6 3,9 3,6 3,8 4,2 

Nova União 5,5 5,4 4,1 4,4 3,8 3,6 3,7 4,0 

Novo Horizonte do Oeste 5,0 5,8 4,5 4,7 4,3 4,9 3,9 4,3 

Ouro Preto do Oeste 5,5 5,7 4,6 4,9 4,2 4,1 3,7 4,1 

Parecis 4,3 4,8 4,6 4,8 3,7 4,4 4,3 4,7 

Pimenta Bueno 5,9 5,9 5,0 5,3 4,1 4,4 4,2 4,6 

Pimenteiras do Oeste 5,6 5,8 4,5 4,7 3,7 4,4 4,1 4,5 

Porto Velho 4,6 4,9 4,7 5,0 3,2 3,7 4,0 4,4 

Presidente Médici 5,9 6,0 4,8 5,1 4,6 4,4 4,4 4,8 

Primavera de Rondônia 5,5 5,2 4,9 5,2 3,8 5,0 4,2 4,6 

Rio Crespo 4,7 4,9 4,3 4,6 3,5 * 4,3 4,7 

Rolim de Moura 5,5 5,6 5,1 5,3 3,9 4,4 4,0 4,3 

Santa Luzia d'Oeste 5,7 6,1 4,8 5,1 4,6 4,8 4,3 4,7 

São Felipe d'Oeste 5,1 5,2 5,0 5,3 4,0 4,2 3,9 4,3 

São Francisco do Guaporé 4,8 5,3 4,0 4,2 3,8 4,6 3,8 4,2 

São Miguel do Guaporé 5,3 5,0 4,8 5,1 4,2 4,2 4,6 4,9 
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Município 

IDEB 

4a série/5o ano 8a série/9o ano 

Observado Meta Observado Meta 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Seringueiras 4,4 5,2 4,8 5,1 3,8 4,8 3,9 4,3 

Teixeirópolis 5,7 6,1 4,4 4,7 4,2 3,5 4,2 4,6 

Theobroma 5,0 6,0 4,5 4,8 3,9 4,6 4,0 4,4 

Urupá 5,7 5,6 5,0 5,2 4,4 4,6 3,7 4,0 

Vale do Anari 5,1 5,1 4,3 4,6 4,4 4,4 3,9 4,3 

Vale do Paraíso 5,5 4,9 4,6 4,9 4,1 3,9 4,3 4,6 

Vilhena 5,7 5,6 5,1 5,3 4,1 4,3 4,5 4,8 

RONDÔNIA 5,1 5,3 4,6 4,9 3,8 4,1 4,0 4,4 

BRASIL 4,9 5,3 4,7 5,0 4,0 4,2 4,1 4,5 

Legenda: 
  Meta atendida. 
 Meta não atendida 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho
calculado.
Fonte: INEP (2015).

Na TABELA 8.12, em laranja, constam os municípios que não atingiram a meta do IDEB e, em 

verde, os que conseguiram ou superaram o estimado em termos de melhoria de qualidade do ensino. 

Percebe-se que os resultados foram muito piores nas séries finais, com a ampla maioria dos municípios, 

bem como o Estado e o país, não atingindo a meta proposta. Em relação aos anos iniciais, o Estado 

superou não só as metas como também os resultados nacionais. Já nos anos finais, além de não atingir 

a meta, Rondônia apresentou IDEB inferior à média brasileira.  

Nos anos iniciais, em 2015, sete municípios não atingiram a meta, a saber: Candeias do Jamari, 

Castanheiras, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Porto Velho, São Felipe d’Oeste e São Miguel do Guaporé. 

Ressalta-se que em dois destes municípios, Monte Negro e São Miguel do Guaporé, a média do IDEB, 

em 2015, foi inferior ao valor atingido em 2013, indicando uma piora na qualidade do ensino. Ainda 

sobre os anos iniciais, grande parte dos municípios tiveram uma média bastante próxima à do Estado ou 

mesmo a superaram. 

Nos anos finais o cenário inverte-se: a maior parte dos municípios não conseguiu atingir a meta 

proposta para 2015, apenas 14 dos 52 municípios o fizeram, o que corresponde a somente pouco mais 

de 25% do total. Os municípios que superaram a média foram: Campo Novo de Rondônia, Jaru, Ministro 

Andreazza, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Primavera de 

Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Theobroma, 

Urupá e Vale do Anari. Praticamente todos eles abrigam pequenos contingentes populacionais e contam 

com poucas escolas de ensino médio, assim como um baixo montante de estudantes. 

A partir dos dados apresentados nesse item, observa-se que os indicadores educacionais 

estaduais estão acima ou são iguais aos nacionais. Além disso, Rondônia apresenta os melhores índices, 

em praticamente todos as taxas analisadas, da região Norte. Tal realidade indica uma boa qualidade 
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nacional, ainda que sejam enfrentados problemas pontuais em relação à abrangência da rede, 

manutenção do rendimento dos alunos e evasão escolar. Na sequência serão analisados dados sobre a 

estrutura física disponível nos municípios e o número de matrículas realizadas. 

8.2.3.2 Educação Infantil 

Em Rondônia, a oferta de vagas em creches existe no âmbito do Governo Municipal e em 

estabelecimentos privados.  

De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, o número de crianças de 

0 a 3 anos residentes em Rondônia era de 100.953, ao passo que, deste total, apenas 10.453 frequentavam 

creches. No mesmo ano, a população de crianças de 4 a 5 anos era de 54.512, dos quais 36.416 

frequentavam pré-escolas. Esse cenário mostra que ainda existe uma alta demanda por essa etapa da 

educação básica e que a universalização do atendimento ainda é um desafio no Estado (RONDÔNIA, 

2014). 

Dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2016) apontam para um cenário muito parecido em 2015, quando foram contabilizadas, 

no total, 11.015 crianças matriculadas em creches – entre municipais e privadas – e 38.152 matrículas 

em estabelecimentos ofertantes de ensino pré-escolar.  

Em Rondônia, no total, existem 213 estabelecimentos que ofertam serviços de creche, sendo 

dois estaduais – ambos localizados no município de Porto Velho –, 121 municipais e 90 privados. 

Destes, 207 estão situados em áreas urbanas, o que corresponde a pouco mais de 97% do total de 

estabelecimentos educacionais. Em relação às matrículas, predominam as realizadas em instituições 

municipais, com 75% do total.  

A nível municipal, percebe-se que a oferta de vagas em creches é bastante restrita em Rondônia. 

Em nove municípios, inclusive, não há nenhum estabelecimento de ensino, seja público ou privado, que 

acolha as crianças que deveriam ser inseridas no sistema educacional nessa faixa etária. Os municípios 

que não possuem oferta de vagas em creches são: Cacaulândia, Castanheiras, Corumbiara, Nova União, 

Parecis, Pimenteiras do Oeste, Rio Crespo, Seringueiras e Vale do Anari. Com exceção de Seringueiras, 

que tem quase 25 mil habitantes, e Vale do Anari, com cerca de 11 mil habitantes em 2016, os demais 

municípios abrigam menos de 10 mil habitantes cada um. 

A capital do Estado, Porto Velho, concentra pouco mais de 25% do total de matrículas em 

creches urbanas, sendo que apenas nesse município podem ser encontradas creches estaduais, um total 

de dois estabelecimentos localizados em área urbana. Também em Porto Velho pode ser encontrada a 

única creche de dependência privada em área rural do Estado, a qual apresenta, apenas, 16 matrículas. 

Creches em áreas rurais somente são encontradas em quatro municípios e o total de matrículas 

nestas não chega a 2% do total. Porto Velho é o único município onde há mais de uma instituição de 
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ensino com oferta de creches em zona rural, porém, no total, esses estabelecimentos apresentam apenas 

12 matrículas realizadas em 2015. Vilhena, apesar de possuir uma creche municipal rural, contabiliza 

apenas três matrículas na mesma. 

O ensino pré-escolar é oferecido de forma mais abrangente, com mais estabelecimentos de 

ensino e matrículas realizadas, principalmente em áreas urbanas, onde todos os municípios possuem 

pelo menos uma instituição que oferta essa etapa de ensino.  

O número total de estabelecimentos com ensino pré-escolar no Estado é de 470 instituições, 

sendo 362 municipais, 104 privadas e quatro estaduais. As matrículas predominam em áreas urbanas, 

em um total de 28.914; em 2015, apenas 3.193 matrículas foram realizadas em áreas rurais, 

correspondendo a pouco mais de 11% do total.  

O número de alunos em dependências municipais é quase cinco vezes maior do que em 

instituições privadas, sendo que, com exceção de Porto Velho, não há oferta de ensino pré-escolar 

privado em áreas rurais dos municípios. De forma geral, os estabelecimentos dessa etapa de ensino 

localizados em áreas urbanas são maiores e ofertam mais vagas, por isso a proporção tão próxima de 

número de escolas urbanas e rurais e tão díspar em termos de matrículas.  

Em todos os municípios há oferta de ensino pré-escolar público municipal, porém, há poucos 

estabelecimentos e, consequentemente matrículas, de dependências privadas nos municípios menores. 

As escolas de ensino pré-escolar privadas concentram-se nos municípios com maiores populações, como 

Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. 

Ademais um estabelecimento de ensino na área rural de Porto Velho, não há oferta dessa etapa 

a nível privado nas zonas rurais de Rondônia. Em 18 dos 52 municípios, ou seja, em mais de 34% do 

total, não há oferta de ensino pré-escolar em áreas rurais. O que mostra que, embora mais abrangente do 

que o serviço de creches, a oferta de ensino pré-escolar em grande parte dos municípios de Rondônia 

também é bastante deficitária, principalmente no campo. 

8.2.3.3 Ensino Fundamental 

O Estado de Rondônia, em 2015, contava com 1.553 escolas que atendiam ao ensino 

fundamental, distribuídas entre as redes estadual, municipal e particular. O maior número de 

estabelecimentos é de administração municipal, com 581 escolas que correspondem a 54% do total. 

Essas instituições municipais são predominantes em áreas rurais, onde representam mais de 70% do 

número de escolas, ainda que estas sejam de menor porte do que as estaduais nessas zonas. Há também 

um grande número de escolas estaduais, as quais predominam em áreas urbanas, assim como as 

particulares. No caso da rede privada, há apenas quatro estabelecimentos em áreas rurais de Cacoal, 

Mirante da Serra, Porto Velho e Vilhena. 
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De acordo com o Plano Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC, 2014), nas últimas décadas 

o Estado de Rondônia apresentou grande avanço no desenvolvimento de políticas de ampliação da oferta

de matrículas no Ensino Fundamental, alcançando 93,3% da população de 06 a 14 anos. Essa cobertura 

de mais de 90% ocorre tanto nos anos iniciais quanto finais, destacando-se que predomina o atendimento 

municipal nos anos iniciais (60%) e estadual nos anos finais (66%).  

O número de matrículas em estabelecimentos escolares municipais e estaduais é bastante 

próximo, entretanto, predominam os anos iniciais nos primeiros e os finais nos segundos. Em relação à 

distribuição entre áreas rurais e urbanas, nas zonas rurais dos municípios, o maior montante de 

matrículas dessa etapa de ensino se dá em escolas municipais, enquanto predominam as matrículas de 

âmbito estadual em zonas urbanas. A rede de ensino particular representa apenas 7% do total de 

matrículas, e mais de 97% do total de alunos desses estabelecimentos privados, 19.886, encontram-se 

em área urbana. 

Em relação ao desempenho dos estudantes desta etapa de ensino, os dados da Prova Brasil – 

SAEB/INEP mostram que deve haver uma preocupação com a qualidade do ensino, revelado nos testes 

de aprendizagem dos alunos efetuados pelo INEP. O programa Todos Pela Educação demarca uma 

pontuação mínima, na escala do SAEB, para os alunos concluintes dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, sendo que, para os anos iniciais, os alunos devem alcançar 200 pontos em Língua 

Portuguesa e 225 pontos em Matemática e, nos anos finais, devem chegar a 275 pontos em Língua 

Portuguesa e a 300 pontos em Matemática (SEDUC, 2014). As FIGURA 8.5 e FIGURA 8.6 apresentam 

os resultados obtidos em Rondônia nesses testes de proficiência em 2011. 

Tanto nos anos iniciais quanto finais, Rondônia supera as médias da região Norte, entretanto, 

nos anos iniciais, fica abaixo da média brasileira. Em ambos os casos, Rondônia não atinge as metas 

estabelecidas pela SAEB. Os dados comprovam a necessidade de políticas públicas que desenvolvam 

ações sob diversas interfaces complementares entre si, e que tenham por objetivo o sucesso na 

aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental.  
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FIGURA 8.5 - MÉDIAS DAS PROFICIÊNCIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, PARA OS ANOS INICIAIS, 

NO BRASIL, NA REGIÃO NORTE E EM RONDÔNIA, 2011 

FIGURA 8.6 - MÉDIAS DAS PROFICIÊNCIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, PARA OS ANOS FINAIS, NO 

BRASIL, NA REGIÃO NORTE E EM RONDÔNIA, 2011 

Fonte: Adaptado de SEDUC (2014)

Fonte: Adaptado de SEDUC (2014)
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A distribuição de estabelecimentos escolares e número de matrículas segue o padrão 

populacional dos municípios, ou seja, aqueles mais populosos, como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena 

possuem mais escolas estaduais e municipais e, consequentemente um maior número de alunos 

matriculados. 

Quase 80% do total de matrículas, em 2015, foram realizadas em áreas urbanas. Porto Velho 

concentra o maior número destas, com pouco mais de 30% do universo. Ji-Paraná é o segundo em 

número de matrículas urbanas, com pouco menos de 8%. Os demais municípios apresentam 

distribuições proporcionais ao seu contingente populacional em idade compatível com esta etapa de 

ensino. 

Mesmo em áreas urbanas, o ensino fundamental ofertado por rede privada é diminuto; são 

apenas 19.866 matrículas, as quais se concentram nos maiores municípios do Estado, com destaque, 

novamente, para a capital, que abriga mais de 50% dos alunos matriculados em estabelecimentos 

particulares. O segundo maior número de matrículas para alunos pagantes ocorre em Cacoal, com 2.136 

matrículas, o que representa pouco mais de 10% do total. 

Em zonas rurais, predominam os estabelecimentos e as matrículas efetuadas em escolas de 

âmbito municipal. Nestas, encontram-se mais de 80% dos alunos do ensino fundamental rural do Estado. 

Ainda que hajam municípios exponentes em número de matrículas, a distribuição em áreas rurais é mais 

equitativa, com a maior parte dos municípios com médias bastante próximas. A oferta é maior em Porto 

Velho, com 22% do total, e Nova Mamoré, com pouco mais de 5%. 

As instituições privadas estão presentes nas áreas rurais de apenas quatro municípios, como 

mencionado anteriormente, e o número de matrículas nestas não chega a 1% do total de alunos 

matriculados no Ensino Fundamental em zonas rurais. Um único estabelecimento escolar particular em 

Porto Velho concentra mais de 40% das vagas de Ensino Fundamental privado rural. 

8.2.3.4 Ensino Médio 

O Estado de Rondônia, em 2015, contava com 238 escolas que atendiam aos alunos do ensino 

médio. Os estabelecimentos de ensino que dominam o cenário de oferta de ensino médio são de gestão 

estadual, são 196 escolas, representando 80% do total. Destas unidades, 148 situam-se em áreas urbanas 

e 48 em áreas rurais. Em zona urbana, todos os municípios contam com pelo menos uma escola estadual 

ofertante de ensino médio, entretanto, o mesmo não ocorre na zona rural, onde alunos de vários 

municípios não tem acesso à essa etapa de ensino, seja estadual, federal ou privada. 

As unidades de administração federal são pouco numerosas, quatro em áreas urbanas e duas 

rurais, situando-se nos municípios com maior população: Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena – 

em zona urbana – e Ariquemes e Colorado do Oeste – em zona rural. Entretanto, apesar de poucas 

unidades, as escolas que oferecem ensino médio e estão vinculadas ao Governo Federal são de grande 

porte, abrigando centenas de alunos cada uma. 
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Em 2015, o ensino médio em Rondônia atendia 64.820 alunos na modalidade tradicional, ou 

seja, desconsiderando Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Semipresencial, Educação 

Especial ou Educação Profissionalizante. Assim como o número de estabelecimentos, predominam as 

matrículas realizadas na esfera estadual, com 88% do total. A maior parte destas, 93%, foram realizadas 

em áreas urbanas.  

Importante destacar que há uma evolução crescente de matrículas no ensino médio na rede 

pública federal, o que se deve, principalmente à expansão dos Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO) que, conforme mencionado, embora pouco numerosos (6 unidades) 

abrangem parcela importante de alunos, com 3.200 matrículas efetuadas em 2015, chegando a 5% do 

total. A oferta federal em zona urbana é praticamente o dobro da em zona rural, entretanto esta última é 

de grande importância, pois nos municípios em que são encontradas – Ariquemes e Colorado do Oeste 

– são as únicas opções para os alunos cursarem o Ensino Médio em área rural.

A rede particular encontra-se presente em áreas urbanas e rurais, entretanto em proporções 

bastante díspares, com a distribuição de matrículas da ordem 75% para as primeiras e 25% para as 

segundas.  

Um interessante dado é trazido pelo Plano Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC, 2014), 

de acordo com esse documento, em 2013, foi superada uma predominância histórica de décadas; até o 

referido ano, o atendimento do Ensino Médio era mais proeminente no período noturno, porém, a partir 

de então, foram observadas maior quantitativo de matrículas no período diurno. 

Ainda de acordo com esse Plano (SEDUC, 2014), ao se considerar informações do Censo 

Demográfico de 2010, que registrava 95.920 indivíduos, em Rondônia, no grupo de idade de 15 a 17 

anos, e o registro de matrículas no ensino médio e de alunos retidos no ensino fundamental, podia-se 

estimar, à época, um aproximado de mais de 25.000 jovens sem acesso ao ensino médio no Estado, 

justificando a baixa escolarização líquida do Estado nessa etapa de ensino, 46,9%. 

Ressalta-se que, embora haja um crescimento sempre positivo no número de alunos 

matriculados no ensino médio regular em Rondônia, a taxa de frequência líquida, que corresponde à 

assiduidade ao ensino médio na faixa etária adequada, não chega sequer a metade do segmento 

populacional de interesse. Soma-se a isso, os indicadores deficitários apresentados no item 8.2.3.1 e 

chega-se à conclusão que há uma necessidade imperiosa de se adotarem medidas eficazes na correção 

da distorção idade-série, de modo a afastar as circunstâncias que contribuem para o fracasso escolar, 

sobretudo evasão e abandono (SEDUC, 2014). 

Ao contrário da distribuição dos estabelecimentos de ensino fundamental, que é praticamente 

paritária com a distribuição geográfica da população no território, no caso das escolas de Ensino Médio, 

percebe-se uma concentração bastante polarizada nos municípios com maiores contingentes 

populacionais e uma espécie de vácuo de atendimento nos menores municípios. 
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A oferta federal, como mencionado anteriormente, é restrita às zonas urbanas de Cacoal, Ji-

Paraná, Porto Velho e Vilhena, estando presente, também, apenas nas zonas rurais de Ariquemes e 

Colorado do Oeste. No caso desses dois últimos, cada um dos estabelecimentos federais ali localizados 

é a única opção para se cursar o Ensino Médio em áreas rurais. 

Em todos os municípios observa-se ao menos uma escola estadual que oferta ensino médio, mas 

isso é válido apenas para as áreas urbanas. Nas áreas rurais, 29 dos 52 municípios, ou seja, mais de 50%, 

não possuem disponibilidade para que os moradores dessas zonas completem a última etapa da educação 

básica sem ter que fazer grandes deslocamentos para os centros municipais. 

A rede de ensino particular também é diminuta na oferta do ensino médio. O maior número de 

escolas concentra-se na área urbana de grandes municípios, como Ji-Paraná e Porto Velho. Os poucos 

estabelecimentos privados nas áreas rurais são de porte relativamente pequeno, registrando sempre 

menos de duas centenas de matrículas. 

Considerando o exposto até aqui, observa-se que são impostos vários desafios, em Rondônia, 

no tocante ao ensino médio. O maior deles é a garantia da universalização da oferta, ampliando a rede 

física e o número de matrículas, especialmente nos municípios de menor porte, onde, inúmeras vezes, 

os estudantes não possuem nem a opção de cursar essa etapa de ensino. Também se mostra imperativo 

desenvolver políticas públicas que contribuam para a melhoria dos índices de permanência e 

aprendizado, de modo a dar condições para que os estudantes possam concluir a Educação Básica de 

forma adequada e satisfatória. 

8.2.3.5 EJA e Educação Especial 

Não só em Rondônia, como em todo Brasil, o déficit de atendimento no ensino fundamental 

produziu, ao longo dos anos, um número significativo de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso 

ou não conseguiram concluir a educação básica, fazendo com que seja expressivo o número de pessoas 

analfabetas ou subescolarizadas. 

Nas últimas décadas, no Brasil, foram promulgados diversos dispositivos legais que tratam da 

educação especial. Todos eles têm a perspectiva de que a educação especial deve ser inclusiva, ou seja, 

os sistemas de ensino devem garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do atendimento educacional 

especializado (AEE) aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidade/superdotação. O AEE é entendido como um conjunto de atividades, recursos pedagógicos e 

soluções de acessibilidade organizados institucionalmente, contribuindo, de forma complementar ou 

suplementar, à formação dos estudantes alvo da educação especial matriculados no ensino regular.  

O atendimento educacional especializado é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais das escolas de ensino regular, no turno inverso da escolarização, ou em centros de 

atendimento educacional especializados público e em instituições de caráter comunitário, confessional 

ou filantrópico, sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação. Essas salas são fruto do 
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Programa Escola Acessível, do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC/SECADI), em parceria com as 

instituições de ensino. Em Rondônia, até 2014, 249 escolas já haviam sido contempladas com o 

Programa Escola Acessível, desenvolvendo ações de acessibilidade em escolas da rede estadual de 

educação (SEDUC, 2014).  

De acordo com informações da Sinopse Estatística da Educação Básica (INEP, 2016), o maior 

número de matrículas na modalidade EJA e ensino especial (EE), em Rondônia, ocorre em 

estabelecimentos escolares estaduais em áreas urbanas. Em zonas rurais, há poucas escolas com oferta 

desses tipos de ensino e o número de matrículas reduz-se drasticamente, não chegando a 5% do total.  

Como mencionado, o ensino dessas modalidades tem maior disponibilidade em áreas urbanas. 

Os estabelecimentos escolares que ofertam EJA e EE em zonas rurais são menores e, portanto, oferecem 

menos vagas, consequentemente, com menos matriculados. Ressalta-se que, somente, em 15 dos 52 

municípios é possível cursar essas modalidades em área rural, ou seja, em mais de 70% das unidades 

municipais os alunos não têm acesso à EJA e EE, seja em instituições públicas ou privadas. 

Em relação à dependência administrativa que oferece essas modalidades de ensino, predominam 

as matrículas em instituições estaduais em áreas urbanas e rurais, ainda que nas primeiras a 

preponderância da rede estadual seja muito mais proeminente. Em zonas rurais, o número de matrículas 

na rede municipal é muito próximo ao das realizadas na rede estadual. 

Ademais a oferta de EJA fundamental e médio nas escolas de ensino regular, em Rondônia é 

possível acessar essa modalidade de ensino nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEJAS) por meio de cursos e de exames de conclusão. De acordo com o Plano Estadual de Educação 

(SEDUC, 2014), em 2014, Rondônia possuía 30 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), 

115 escolas com EJA fundamental semestral e 66 Escolas com EJA ensino médio. Os cursos oferecidos 

nessas unidades são de diferentes modalidades: Semestral Seriado, ProJovem Urbano, Semipresencial 

Modular, Brasil Alfabetizado e Exames Gerais (provão). 

Além do atendimento nas escolas de ensino regular e CEEJAS, o Estado de Rondônia oferece 

atendimento educacional às pessoas em privação de liberdade das unidades de internação e instituições 

do sistema prisional. Em 2014, no Estado, foram atendidos 247 alunos no sistema socioeducativo em 

diferentes unidades provisórias e de internações masculinas e femininas. No mesmo ano, 910 jovens e 

adultos privados de liberdade em estabelecimentos prisionais também tiveram acesso à EJA (SEDUC, 

2014). 

Inseridos no EE inclusivo, em Rondônia, em 2015, haviam alunos portadores das seguintes 

necessidades especiais: cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência 

intelectual, deficiência múltipla, autismo, Síndrome de Aperger, Síndrome de Rett, Transtorno 

Dissociativo de Identidade (TDI) e superdotação. 
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Existem, também, escolas exclusivamente especializadas e classes especiais do ensino regular 

em Rondônia. Embora possam ser encontradas em menos da metade dos municípios estaduais, apenas 

em 21 deles existem esse tipo de escola ou classe, e tenham um total de matrículas reduzido, as quais 

representam somente pouco mais de 3% do total de matrículas em EJA e EE, é importante ressaltar sua 

existência.  

Estabelecimentos públicos especializados nessa modalidade de ensino só são encontrados em 

Porto Velho e Guajará-Mirim. Os demais municípios são atendidos, primordialmente por unidades da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e, em Pimenta Bueno por um Centro de Ensino 

Especial (CENE). Em Porto Velho, além da instituição municipal e das três estaduais, ainda pode ser 

encontrada uma unidade que oferece EE sob a administração da Associação de Pais e Amigos do Autista 

de Rondônia (AMA) e outra sob gerência da Associação Pestalozzi (SEDUC, 2014). 

Dado o exposto até aqui, percebe-se que, para ambas as modalidades, é preciso investimento no 

fortalecimento de políticas públicas voltadas, exclusivamente, para os alunos público-alvo destes tipos 

de ensino. Para tanto é necessário que sejam identificadas as necessidades e realizado o planejamento 

de ações através de articulações entre diferentes órgãos e instituições envolvidos com a EJA e EE. 

8.2.3.6 Ensino Profissionalizante 

Em Rondônia, em 2015, haviam mais de 12 mil estudantes matriculados em cursos de educação 

profissional. A maior parte, pouco mais de 80% das matrículas, encontra-se em áreas urbanas dos 

municípios, concentrando-se em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.  

Nesses municípios, podem ser encontradas diferentes modalidades de educação profissional. As 

mais representativas, nesse universo de estudantes, são o Curso Técnico Integrado (Ensino Médio 

Integrado), o Curso Técnico Concomitante, o Curso Técnico Subsequente e os cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC). 

O Curso Técnico Integrado substitui, parcialmente, o ensino médio e pode ser iniciado logo após 

o aluno finalizar o ensino fundamental e cursar o primeiro ano do ensino médio. Ao final desse curso, o

formando obtém o certificado de conclusão do ensino médio e o certificado de conclusão do curso 

técnico escolhido. Em Rondônia, essa modalidade encontra-se disponível em Ariquemes, Cacoal, 

Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste, Pimenta Bueno, Porto 

Velho e São Francisco do Guaporé. O número de alunos inseridos no Ensino Médio Integrado é igual a 

3.363 jovens, correspondendo a 27% do total dos cursantes de ensino profissionalizante no Estado. 

O Curso Técnico Concomitante é cursado separadamente do ensino médio, mas de maneira 

paralela. Para iniciar esse tipo de curso, o aluno deve ter concluído o primeiro ano do ensino médio. É 

comum, nesse tipo de formação, os alunos optarem por fazer o ensino médio e o curso técnico em 

períodos distintos. Essa modalidade pode ser encontrada em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Monte 

Negro, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura, Seringueiras e Vilhena. Há um total de 
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3.104 alunos matriculados em instituições privadas nesse tipo de curso, o que corresponde a 25% do 

universo da educação profissional. 

O Curso Técnico Subsequente é uma opção para os alunos que já concluíram o ensino médio e 

optam por um curso técnico, de modo a entrar mais rapidamente no mercado de trabalho. Em Rondônia, 

4.345 alunos – 35% do total – fizeram essa opção e encontram-se cursando essa modalidade em 

instituições federais e privadas. Esse curso está disponível nos seguintes municípios: Ariquemes, 

Cacoal, Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, Seringueiras e 

Vilhena. 

Os cursos de FIC são focados nas necessidades do mercado de trabalho, buscando desenvolver 

as competências necessárias para o aluno ter uma ocupação e entrar rapidamente no mercado. Esses 

cursos são oferecidos gratuitamente em todos os Estados brasileiros, como parte do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Desempregados, beneficiários de programas de 

transferência de renda e pessoas de baixa renda têm prioridade para ocupar as vagas nesses cursos de 

formação profissional. Em Rondônia, porém, essa modalidade é ofertada apenas por instituições 

privadas. É possível acessar essa formação nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Espigão d’Oeste, Ji-

Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena, num total de 762 alunos. 

Há ainda, 21 alunos matriculados no Magistério em Porto Velho. Entretanto, este é o único 

município que registra turma para esse tipo de formação. Também na capital do Estado, são registradas 

221 matrículas no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), na modalidade urbana, o qual 

visa à formação de jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram o Ensino Fundamental; com duração 

de 18 meses, o curso pode ser realizado presencialmente e à distância. 

Como mencionado anteriormente, a distribuição das matrículas, de ensino profissionalizante, 

entre as áreas rurais e urbanas não é paritária, ficando claro o predomínio do ensino profissionalizante 

em áreas urbanas, concentrando-se sua oferta em estabelecimentos particulares. As matrículas estaduais 

se referem aos 186 alunos que, em 2015, frequentavam cursos técnicos em dois estabelecimentos de 

ensino em Porto Velho, bem como aos 110 alunos de Pimenta Bueno, que cursam essa modalidade de 

ensino em área rural. Por fim, há apenas dois pequenos estabelecimentos administrados pela esfera 

municipal, ambos localizados em Porto Velho, registravam 35 matrículas em 2015. 

8.2.3.7 Ensino Superior 

As primeiras instituições de educação superior registradas em Rondônia ali se instalaram, em 

1972, através da atividade de extensão universitária desenvolvida pela Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Bauru, no Estado de São Paulo (MOREIRA, 2001). As 

atividades de extensão universitária, à época, apresentavam muito mais um caráter de integração social 

e prestação de serviços à população numa dimensão assistencialista do que de serviços educacionais, 

entretanto, elas foram os embriões do ensino superior no Estado de Rondônia. 
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Em 1973, o governo do então Território Federal de Rondônia assinou um convênio com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), visando à habilitação de professores em nível 

superior. No mesmo ano a UFRGS instalou cursos de licenciatura curta de Estudos Sociais, Ciências, 

Letras e Artes em Porto Velho. Em 1976 foram firmados novos convênios, dessa vez com as 

Universidades Federais do Acre (UFAC) e do Pará (UFPA). A UFAC apresentou grande importância 

no processo de desenvolvimento educacional em Rondônia, instalando o curso de licenciatura curta de 

Pedagogia em Guajará-Mirim e reservando vagas para alunos bolsistas de Rondônia em cursos ofertados 

em sua sede, em Rio Branco, Acre. 

Em 1975, foi criada a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), 

visando a consolidação da educação superior no Estado com a criação da primeira instituição pública 

federal. Essa entidade de direito privada, vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho, ainda que 

não tenha alcançado seu objetivo primário até meados da década de 1980, conseguiu autorizar os cursos 

de Economia, Ciências Contábeis e Administração em dezembro de 1979 (MOREIRA, 2001). 

Outra importante instituição de ensino ligada à formação de uma rede de Educação Superior em 

Rondônia foi a Universidade Federal do Pará, fundada em 1957. O núcleo de educação dessa 

universidade, interiorizado para além da capital paraense, Belém, em 1971, foi ampliado para outros 

Estados da Amazônia e para o então Território Federal de Rondônia. Entre 1979 e 1981, a UFPA 

expandiu sua área de atuação em Rondônia através da criação de subnúcleos de ensino nas cidades de 

Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná Pimenta Bueno, Porto Velho, Vilhena e Guajará-Mirim (CAMARGO, 

1997).   

Em Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena eram, à época, oferecidas curtas licenciaturas 

de Letras, Estudos Sociais e Ciências; em Guajará-Mirim, licenciaturas curtas de Ciências e licenciaturas 

plenas de Geografia, Letras e Pedagogia; em Ji-Paraná ofertava-se licenciatura curta de Ciências e plenas 

de Geografia e História; e, por fim, em Porto Velho, haviam licenciaturas plenas de Letras, Geografia, 

História, Matemática e Pedagogia, assim como um curso de pós-graduação de Pesquisa e Metodologia 

do ensino superior (CAMARGO, 1997). 

Na década de 1980, os cursos desenvolvidos nos núcleos de Porto Velho foram intensificados 

e, segundo Camargo (1997:33), “irão ensejar a constituição das universidades locais, depois de 

concluído o processo de transformação do território em Estado”.   

Após a transformação de Rondônia em Estado, em 1982, foi criada a Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). Essa instituição foi organizada, inicialmente, com uma proposta de regionalização, 

adotando uma estrutura departamental, constituindo um Departamento de Educação, um de Ciências 

Exatas e um de Ciências Humanas e Sociais. Instalada em Porto Velho, a UNIR, ao longo das últimas 

décadas, estendeu suas atividades aos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, 

Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. 
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A partir de então, inúmeras instituições de ensino superior privadas foram criadas no Estado. A 

expansão da rede privada de educação superior, em Rondônia, em índices relativos, entre 1996 e 2010, 

apresentava-se superior à média nacional. Nesse contexto, os cursos ofertados pela iniciativa privada 

somam em torno de 70% do total, porém, sua diversificação institucional e de conteúdo ainda é bastante 

limitada. Até 2006, o ensino superior público só podia ser acessado através da UNIR, entretanto, neste 

ano, foi criado o IFRO, que oferece cursos tecnológicos gratuitamente aos alunos ingressantes. 

Entretanto, ainda há demanda pela expansão pública regional de instituições de Ensino Superior, não 

tanto em número de vagas, mas, principalmente, na abrangência geográfica e na diversificação dos 

cursos oferecidos (GEPES, 2013).  

A seguir, serão apresentados alguns dados acerca da oferta do ensino superior em Rondônia, 

visando traçar um cenário geral para o Estado. A TABELA 8.13 apresenta informações gerais sobre o 

número de instituições, de acordo com a dependência administrativa, a localização e a organização 

acadêmica. 

TABELA 8.13.- NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM A DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA, A LOCALIZAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA, RONDÔNIA, 2015 

Instituições Localização 
Categoria Administrativa 

Pública - Federal Privada Total 

Universidades 

Capital 1 - 1 

Interior - - - 

Total 1 - 1 

Faculdades 

Capital - 12 12 

Interior - 16 16 

Total - 28 28 

Centros Universitários 

Capital - - - 

Interior - 1 1 

Total - 1 1 

Instituto Federal 

Capital 1 - 1 

Interior - - - 

Total 1 - 1 

TOTAL GERAL 

Capital 2 12 14 

Interior - 17 17 

Total 2 29 31 

Fonte: Adaptado de INEP (2016). 

Como mencionado anteriormente, só duas instituições oferecem ensino superior público em 

Rondônia, a UNIR, fundada em 1982, e o IFRO, implantado em 2006. A tabela acima considera como 

a localização destas os polos originais e não os campi que foram instalados posteriormente; ambos se 

situam na capital do Estado, Porto Velho. A oferta da rede privada predomina no interior do Estado, são 

16 faculdades e um centro universitário, o que representa quase 60% do total das instituições particulares 

presentes em Rondônia. Em Porto Velho podem ser encontradas outras 12 faculdades privadas.  

Na TABELA 8.14 estão expostos os dados acerca dos alunos matriculados e concluintes na rede 

de ensino superior presencial no Estado de Rondônia, de acordo com a esfera administrativa e a sua 

localização. 
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TABELA 8.14 - NÚMERO DE MATRÍCULAS E CONCLUINTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRESENCIAL EM RONDÔNIA, 

2015 

Dependência 

Administrativa 

Matrículas Concluintes % de Concluintes por Matriculados 

Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total 

Pública – Federal 4.260 6.000 10.260 584 976 1.560 13,70 16,26 15,20 

Privada 21.877 16.789 38.666 3.050 2.342 5.392 13,94 13,94 13,94 

Total 26.137 22.789 48.926 3.634 3.318 6.952 13,90 14,55 14,20 

Fonte: Adaptado de INEP (2016). 

As matrículas na rede pública representam 20% do total; apesar dos polos originais das unidades 

federais estarem em Porto Velho, o maior número de matrículas ocorre no interior, com quase 60% dos 

alunos matriculados. Isso revela que a implantação de outros campi federais nos municípios obteve alto 

grau de sucesso, ampliando a abrangência geográfica do ensino superior público e atendendo à uma 

demanda existente no interior. A proporção de concluintes no interior também é superior à da capital, 

cerca de 16% dos matriculados no interior concluem o Ensino Superior no período delimitado, enquanto, 

em Porto Velho, esse percentual cai para 13,70%. 

Na rede particular encontra-se a maior parte da oferta de educação superior; praticamente 80% 

dos alunos matriculados estão em unidades de ensino privadas. Apesar do número de instituições dessa 

categoria administrativa ser maior no interior, é na capital que se encontra a maior parte das matrículas 

realizadas, pouco mais de 56%. Os percentuais de concluintes em relação aos matriculados é igual em 

Porto Velho e nos demais municípios, 13,94%. 

Comparando o número de matrículas com o de concluintes, percebe-se uma grande disparidade, 

o que mostra que o nível de evasão no ensino superior, assim como o percentual de alunos que não

concluem seus cursos no período adequado, é bastante alto em Rondônia. Na rede privada, o percentual 

de concluintes em vistas dos matriculados, no mesmo ano, é de apenas 13,94%, subindo para 15,20% 

na rede pública. Ressalta-se que, esses indicadores apresentam melhores resultados no interior do Estado 

do que na capital, Porto Velho. 

Apesar de haver inúmeras instituições de ensino privadas, estas concentram-se em poucos 

municípios. De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 2016), são 29 instituições 

particulares em Rondônia, porém, elas distribuem-se em apenas 11 municípios. Em sete desses onze 

municípios também são encontradas unidades de ensino superior público, o que significa que a rede 

particular somente oferta, exclusivamente, a educação superior nos municípios de Jaru, Machadinho 

d’Oeste, Ouro Preto do Oeste e Pimenta Bueno. 

Essas informações ratificam o que foi mencionado anteriormente, a respeito da baixa 

abrangência geográfica do ensino superior em Rondônia, apesar da grande quantidade de faculdades e 

centros universitários ali instalados. 

A educação à distância (EaD) privilegia a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação como mediadores didáticos no processo de ensino, isso permite que estudantes de 
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diferentes locais, em tempos diversos, possam ter acesso à essa modalidade educacional. Em regiões 

amazônicas, onde muitos municípios sofrem com consequências do isolamento geográfico, essa 

ferramenta educacional tem se tornado um poderoso recurso para que os alunos consigam obter as 

formações desejadas. 

Em Rondônia, há 53 polos de EaD, com predomínio da oferta por instituições privadas, 77% do 

total. Nos 42 polos da EaD privada, são oferecidos inúmeros cursos, que se estendem da área de 

Administração a Turismo, com uma oferta amplamente variada, são 410 registros de cursos em 

diferentes unidades. Gratuitamente, entretanto, a UNIR oferece apenas os cursos de Administração 

Pública, Ciências Naturais – Biologia, Letras – Português e Pedagogia. A UFRGS, que participou do 

processo de construção da rede de ensino superior em Rondônia, oferta licenciatura em Música no 

Estado. A TABELA 8.15 apresenta mais informações sobre a oferta de EaD em Rondônia. 

TABELA 8.15 - NÚMERO DE POLOS, INGRESSOS, MATRÍCULAS E CONCLUINTES DA EAD EM RONDÔNIA, 2015 

Dependência 

administrativa 

Graduação à Distância 

Número 

de polos 

Ingressos 

Matrículas Concluintes 
% de concluintes 

por matriculados Total de 

vagas 

Seleção para 

vagas novas 

Seleção para 

vagas 

remanescentes 

Pública - Federal 12 - - - 412 72 17,47 

Privada 41 11.110 10.351 759 24.316 3.788 15,57 

Total 53 11.110 10.351 759 24.728 3.860 15,6 

Fonte: Adaptado de INEP (2016). 

Interessante notar que a graduação à distância apresenta maiores percentuais de concluintes por 

matriculados do que a presencial. Na rede pública federal, quase 18% dos matriculados concluem seus 

estudos no período considerado adequado pela instituição, caindo para cerca de 16% na rede privada. 

Lembra-se que, na educação superior presencial, esses indicadores ficaram entre 14% e 15%. 

Há poucas matrículas na esfera pública, devido a menor capacidade de atendimento desta e, 

também, ao número reduzido de cursos ofertados, representando menos de 2% do total. O número de 

matrículas na rede privada é bastante superior ao total de vagas porque muitos cursos ofertados na 

modalidade EaD não requerem ingresso por algum tipo de processo seletivo. 

Os cursos que apresentam oferta mais ampla, em número de instituições e matrículas, são: 

Pedagogia, oferecido em 24 instituições privadas e uma pública, contando com um total de matrículas 

de 9.786; Direito, que pode ser cursado em 10 estabelecimentos privados e um público, em um total de 

8.465 alunos; Administração, com recorde de instituições ofertantes, 36 privadas e duas públicas, que 

apresenta 8.464 matrículas; e Ciências Contábeis, curso presente em 27 faculdades particulares e na 

UNIR, com um total de 6.698 alunos. Coincidentemente, esses quatro cursos são os que apresentam o 

maior número de vagas ofertadas pela rede pública de ensino superior. 

Dos 66 cursos apresentados, 26, ou seja, 40%, só podem ser acessados pelos alunos em rede 

particular de ensino em Rondônia, dentre eles, encontram-se algumas formações bastante procuradas 
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pelos jovens na área de saúde e tecnologia. Isso revela como o Ensino Superior gratuito, para além da 

baixa abrangência geográfica, também mostra limitações em termos da variedade dos cursos ofertados. 

As graduações que só podem ser obtidas no serviço de ensino particular são: Análise de Sistemas, 

Arquitetura e Urbanismo, Artes (Geral), Biomedicina, Ciência Política, Eletricidade e Energia, 

Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Formação 

de Professor de Disciplinas Profissionais (Geral), Gerenciamento, Comércio e Vendas, Hotelaria, 

Nutrição, Odontologia, Profissões Industriais, Relações Internacionais, Religião e Teologia (ofertado, 

majoritariamente, na modalidade EaD), Secretariado, Serviço Social e Orientação, Serviços de Beleza, 

Sistemas de Informação, Terapia Ocupacional, Transportes e Serviços (cursos gerais), Turismo, 

Técnicas Audiovisuais e Produção de Mídia e Uso do Computador.  

Já os estudantes que queiram obter graduação nas áreas de Arqueologia, Artes Cênicas, 

Biblioteconomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Estatística e Processamento de 

Alimentos, só podem acessar essas áreas do conhecimento, em Rondônia, em instituições públicas, 

estando condicionados à oferta de vagas – e à concorrência entre estudantes – na UNIR e no IFRO. 

8.2.4 Quadro Geral 

A partir do exposto, pode-se traçar um cenário geral para o Estado de Rondônia. Considerando 

aspectos demográficos, indicadores sociais e educacionais, assim como a rede escolar e os índices 

econômicos e de desenvolvimento, apresenta-se aqui um breve resumo do que foi observado ao longo 

do capítulo. 

Rondônia é o terceiro Estado mais populoso da região Norte, com uma população, em 2010, de 

1.562.409 habitantes e densidade demográfica de 6,58 hab./km2. Embora baixa, considerando a taxa 

nacional, de 22,43 hab./km2, o Estado se destaca em relação à sua taxa de crescimento populacional, 

que foi de 13,1%, entre 2000 e 2010, acima, inclusive, da percentagem nacional, para o mesmo período, 

de 12,33%.  

A população rondoniense é predominantemente urbana, com uma taxa de 73,22% dos 

habitantes, em contrapartida com a taxa de população rural de 26,78%, característica compartilhada com 

os demais Estados da região Norte.   

O território de Rondônia é dividido em 52 municípios, porém, destes, apenas sete possuem mais 

de 50 mil habitantes: Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura e Jaru. 

Dentre eles, apenas Rolim de Moura não se encontra no eixo da BR-364, o que indica que a concentração 

populacional e a maior pressão sobre os recursos naturais, especialmente os hídricos, encontra-se nas 

margens dessa rodovia. 

Em relação aos indicadores demográficos, a situação que mais chama atenção é a alta taxa de 

mortalidade (5,15%), acima dos demais Estados da região, inflada sobretudo pelo grande número de 

acidentes de trânsito e homicídios. Outro aspecto relevante refere-se à mortalidade infantil, cuja taxa 
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rondoniense (22,40%) é inferior à média nacional (22,50%), indicando, em geral, condições adequadas 

de atendimento de saúde a gestantes e crianças. 

Em relação à educação, a taxa de analfabetismo em Rondônia vem apresentando tendência 

decrescente e, em 2010, era de 8,7%, inferior à observada no contexto nacional. Entretanto, o rendimento 

escolar no Estado pode ser considerado deficitário, dadas suas taxas de aprovação, reprovação e evasão 

escolar nos níveis do ensino fundamental e médio. Chama atenção o alto nível de distorção idade-série, 

indicando altos índices de repetência e de abandono escolar, sobretudo no ensino médio.  

A abrangência da rede de ensino é deficitária na oferta de serviços de creche. O ensino 

fundamental e o médio apresentam maior capilaridade e distribuem-se de forma mais uniforme nos 

municípios e em áreas urbanas e rurais. Já o ensino superior encontra-se concentrado nos maiores polos 

populacionais do Estado e restringe-se, de maneira geral, à oferta de ensino particular, uma vez que as 

instituições públicas, UNIR e IFRO, estão presentes apenas em nove dos 52 municípios. 

A economia de Rondônia tem na agropecuária seu vetor de desenvolvimento, com maior ênfase 

na criação de gado para corte e no cultivo de soja. O PIB Bruto do Estado, em 2014, representava, 

entretanto, somente 0,7% do total produzido no Brasil. O PIB per capita, apesar de não estar entre os

mais elevados a nível nacional, apresentou crescimento significativo nos últimos anos, chegando a R$ 

19.462 em 2014.  

No contexto dos indicadores de desenvolvimento, Rondônia apresenta cenários mais deficitários 

que os brasileiros no tocante ao IDH, especialmente no aspecto educacional considerado por este índice 

de aferição de nível de desenvolvimento. Porém, considerando o Índice de Gini da renda domiciliar per 

capita, que mede a desigualdade de renda, Rondônia apresenta um cenário bem mais favorável do que

o nacional e o dos demais Estados da região Norte, implicando em uma melhor distribuição de renda no

Estado, contribuindo para a minoração da desigualdade. 

Conclui-se, assim, que o Estado de Rondônia, composto por um mosaico de municípios com 

características bastante distintas e elevado a esta categoria recentemente, ainda se encontra em um 

processo de crescimento e consolidação.  

8.2.4.1 Características Socioeconômicas de Rondônia no Contexto das UHG 

Em Rondônia, assim como nos demais Estados que compõem a região amazônica, os impactos 

ambientais de maior expressividade relacionam-se muito mais à gestão ambiental do que a hídrica. 

Entretanto, os recursos hídricos são diretamente afetados pelos impactos de ordem ambiental. A título 

de exemplificação, pode-se citar como o desmatamento altera o ciclo hidrológico e como o garimpo é 

capaz de gerar poluição hídrica em alguns cursos d’água. 
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Os principais impactos observados no Estado estão relacionados a atividades antrópicas 

orientadas ao desenvolvimento econômico, as quais geram, também, impactos sociais, que se perpetuam 

e originam novos problemas ambientais em um círculo vicioso que alimenta a si próprio.  

A expansão da fronteira agropecuária, por exemplo, voltada prioritariamente para a produção 

de gado e grãos, representa a maior fonte de desmatamento no interior dos redutos florestais 

remanescentes em Rondônia. Além do aumento do percentual de áreas desmatadas, essa expansão gera, 

muitas vezes, manejo inadequado do solo e uso de agrotóxicos e fertilizantes que contaminam os corpos 

d’água locais. 

Por sua vez, a atividade mineradora, quando não organizada e licenciada – como é o caso da 

expressiva atividade garimpeira na região leste do Estado – torna-se uma ampla fonte de poluição 

hídrica, devido ao lançamento direto de resíduos e metais pesados nos corpos d’água. 

Para além das atividades econômicas, a própria ocupação e distribuição populacional gera 

impactos significativos sobre os recursos hídricos, uma vez que o processo de estabelecimento de 

presença humana gera intensa fragmentação da vegetação, com a eliminação de matas ciliares que 

protegem nascentes, diminuindo ou, até mesmo, eliminando inúmeros cursos d’água. 

A partir dessas observações, é possível constatar que Rondônia apresenta um cenário alarmante 

em relação à distribuição populacional e a consequente pressão que esta exerce sobre os recursos 

hídricos. Como mencionado ao longo de todo este tópico, a densidade de habitantes é muito mais intensa 

no eixo que acompanha a BR-364, de modo que os cursos hídricos ali localizados estão submetidos às 

maiores pressões. Além do consumo e da poluição, há que se considerar que inexistem redes de 

esgotamento sanitário nos municípios de Rondônia e o descarte do esgoto doméstico, muitas vezes, é 

erroneamente feito em corpos d’água.  

Assim, as UHGs que devem ser monitoradas mais atentamente são, justamente, aquelas onde 

há maior pressão populacional. No caso de Rondônia, estas UHGs são as transpassadas pela rodovia 

supracitada: Alto Rio Guaporé, Alto Rio Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Alto Rio Jamari, 

Margem Esquerda do Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari e Margem Esquerda do Rio Madeira. 

Destaque deve ser dado a esta última UHG, onde está localizada a capital do Estado, Porto Velho, que 

apresenta um contingente populacional extremamente superior ao dos demais municípios e, portanto, 

tem potencial de impacto significativo sobre os recursos hídricos. 

Considerando a economia de base primária presente no Estado, os resíduos de atividades 

industriais não são julgados como de alto impacto potencial. As maiores ameaças, em relação às 

atividades econômicas, são o manejo e o descarte de resíduos, bem como o desmatamento. Nesse 

contexto, destaca-se que as UHGs submetidas às maiores pressões provenientes da agropecuária são as 

localizadas, principalmente, na região central, onde concentra-se a pecuária leiteira e de corte, bem como 

culturas agrícolas diversificadas. Médio Rio Machado, Alto Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio 
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Jamari, Margem Direita do Rio Jamari e Rio Mamoré são as UHGs que podem ser mais afetadas nesse 

caso. 

Em relação à atividade de garimpo, destaca-se a que a UHG Rio Roosevelt, onde há muitas 

ocorrências de garimpagem ilegal, deve ser acompanhada de perto, evitando que as ações de garimpeiros 

isolados prejudiquem todo um ecossistema hídrico e afetem negativamente a população. A atividade 

garimpeira na região centro norte do Estado, onde ocorre garimpagem intensa e ilegal de cassiterita, 

também deve ser monitorada atentamente, uma vez que tais atividades têm grande potencial de afetar 

negativamente os corpos hídricos. Assim, além da UHG Rio Roosevelt, merecem grande atenção as 

UHGs Rio Jaru, Margem Direita do Rio Jamari e Baixo Rio Machado. 

Por fim, é essencial ressaltar a importância da avaliação educacional no contexto deste trabalho, 

uma vez que a conscientização ambiental se encontra intimamente ligada ao que é internalizado pelos 

indivíduos quando de sua inserção social. O processo educacional realizado de maneira a sensibilizar as 

pessoas para que ajam de modo responsável em relação aos recursos socioambientais é indispensável 

para a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente e à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, tanto no nível 

individual quanto coletivo.  

A educação é vetor potencializador de mudanças culturais e sociais, nas quais se insere a 

perspectiva do planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável; assim, a escola deveria, 

em tese, buscar sensibilizar o aluno em relação a valores que conduzam a uma convivência harmoniosa 

com o ambiente. Desse modo, observa-se que as precárias condições de oferta e de qualidade do ensino 

na maior parte dos municípios de Rondônia não contribuem para que se reproduza esse processo de 

conscientização e formação de indivíduos que compreendam não só a importância de suas ações, mas 

também que atuem como agentes reprodutores de práticas ambientalmente sustentáveis. 

8.3 PADRÕES CULTURAIS E ANTROPOLÓGICOS 

Historicamente, os rios, bem como seus afluentes, apresentam grande importância para as 

populações que vivem na Amazônia. Os cursos de água não só garantem a sobrevivência de grande 

parcela da população local, como também foram elementos essenciais na trajetória de formação cultural 

e política dos povos amazônicos.  

Em Rondônia, o rio Madeira e seus afluentes serviram, e servem até hoje, como elementos de 

interiorização e ocupação do território. Porto Velho, capital do Estado, por exemplo, tem sua origem 

ligada à formação de um pequeno povoado em torno da cachoeira de Santo Antônio – ponto que separava 

o Baixo Rio Madeira, trecho navegável, do revolto Alto Rio Madeira –, que fazia parte da rota de saída

de ouro, prata e especiarias para Portugal, assim como de moções que abasteciam os garimpos do Vale 

do Guaporé, ainda no século XVI (VALVERDE, 1979). 
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A relevância do rio Madeira e de seus afluentes, em Rondônia, vai além das possibilidades de 

desenvolvimento econômico. O rio dá, para grande parcela da população de índios, seringueiros e 

ribeirinhos, uma noção de territorialidade e um sentimento de pertencimento ao local em que vivem, 

bem como subsidia a construção de uma identidade em comum. 

Canais de comunicação, integração e comércio, os recursos hídricos estaduais possibilitam o 

desenvolvimento de uma sociedade rondoniense multifacetada, a qual, muitas vezes, em sua interação, 

gera e perpetua impactos sobre os cursos de água. Desse modo, é preciso dar maior visibilidade à 

importância dos usos, interações e consequências dessa simbiose entre sociedade e recursos hídricos 

locais. 

Como os demais Estados que compõem a região Amazônia, em Rondônia, para além da riqueza 

da biodiversidade, existe uma etnodiversidade bastante significativa. O Estado pode ser considerado 

resultado de um verdadeiro mosaico étnico, fruto da interação de povos nativos, migrantes e imigrantes, 

que ali fixaram suas raízes ao longo dos séculos. 

Muitas vezes, o senso comum, ao falar de região amazônica tende a diminuir a importância das 

riquezas sociológicas e culturais frente aos recursos naturais locais, porém, é imprescindível analisar 

como as populações tradicionais, os indígenas e os migrantes se relacionam com a biodiversidade local 

e, nesse processo, constroem uma dinâmica social e cultural peculiar.  

Em Rondônia, há uma significativa parcela territorial convertida em áreas de proteção não só 

ambiental, como também destinadas à reprodução de modos de vida tradicionais. No Estado, são 62 

UCs, ocupando uma área total de pouco mais de 8.000.000 hectares; as TIs, por sua vez, somam 27 

unidades, as quais abrangem um território de mais de 3.300.000 hectares (TABELA 8.16). Para além 

das UCs e TIs, há ainda, em Rondônia, inúmeras comunidades quilombolas, sobre as quais não existe 

até o presente momento informações oficiais sobre extensão territorial e população. 

TABELA 8.16 - QUADRO GERAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS INDÍGENAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, COM INFORMAÇÕES SOBRE ÁREA TOTAL E DESMATAMENTO ACUMULADO, 2016 

Categoria 
Número total de 

unidades 
Área total 

Desmatamento 

acumulado 
% Desmat./Área 

Unidades de Conservação 62 8.005.100,00 194.090,11 2,42% 

Terras Indígenas 27 3.366.075,00 68.977,00 1,08% 

TOTAL 88 11.371.175,00 263.067,11 2,31% 

Fonte: ISA (2016); FUNAI (2016). 

O objetivo do presente tópico é apresentar um panorama geral da etnodiversidade rondoniense 

a partir da análise das TIs, UCs e das comunidades quilombolas existentes no Estado, vinculando suas 

características ao uso da água e à pressão que podem exercer sobre os movimentos de concentração e 

polarização populacional, que são de extrema importância para um plano de recursos hídricos.  
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8.3.1 Terras Indígenas 

As TIs são porções do território brasileiro, propriedades da União, habitadas por um ou mais 

povo indígena, onde são realizadas atividades produtivas e garantida a reprodução física e cultural 

segundo seus usos, costumes e tradições. 

As TIs, no Brasil, são reconhecidas como direitos originários dos povos indígenas na 

Constituição Federal de 1988, sendo sua demarcação de natureza meramente declaratória. Essas terras 

são inalienáveis e indisponíveis, sendo os direitos sobre elas imprescritíveis. No país, o órgão 

responsável pela demarcação e acompanhamento dessas terras é a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI).  

Existem, hoje, em Rondônia, 27 TIs, das quais 20 estão regularizadas, três em estudo, uma 

reservada, uma em restrição de uso, uma declarada e uma em identificação. Essas TIs ocupam mais de 

6 milhões de hectares da área total do Estado; são, aproximadamente, 6.366.075 hectares, o que equivale 

a 25,8% da área total do Estado.  

A seguir, na TABELA 8.17, estão apresentadas algumas das principais informações sobre as 

TIs de Rondônia, considerando como base os dados mais recentes do Painel de Terras Indígenas 

disponibilizado pelo Instituto Socioambiental (ISA, 2016) e os dados da FUNAI. 

Cada TI apresenta particularidades que devem ser consideradas para fins do presente estudo. Na 

sequência feitas breves descrições acerca da constituição, população, pressões e desmatamento nas TIs 

situadas no Estado. 

TABELA 8.17 - TERRAS INDÍGENAS EM RONDÔNIA, 2016 

Terra Indígena Etnias População Municípios 
Situação 

fundiária 

Superfície 

(ha) 

Desmat. 

acumulado 

(ha) 

Desmat/ 

superfície 

(%) 

Cassupá Cassupá 149 Porto Velho Reservada 5 5 100% 

Igarapé Lage Wari’ 783 
Guajará-Mirim 
Nova Mamoré 

Regularizada 107.000 3.007 2,81% 

Igarapé Lourdes 
Ikolen 

Arara Karo 
984 Ji-Paraná Regularizada 186.000 5.300 2,84% 

Igarapé Ribeirão Wari’ 289 Nova Mamoré Regularizada 48.000 1.343 2,79% 

Karipuna 
Karipuna de 

Rondônia 
55 

Nova Mamoré 

Porto Velho 
Regularizada 153.000 1.279 0,83% 

Karitiana Karitiana 333 Porto Velho Regularizada 90.000 867 0,96% 

Karitiana Karitiana - Porto Velho Em estudo - - - 

Kaxarari Kaxarari 445 
Lábrea (AM)
Porto Velho

Regularizada 146.000 1.047 0,71 

Kwazá do Rio 

São Pedro 

Kwazá e 

Aikanã 
25 Parecis Regularizada 17.000 678 3,98% 

Massaco Isolados - 

Alta Floresta 

d'Oeste 

São Francisco do 
Guaporé 

Regularizada 422.000 1.331 0,31% 

Migueleno Migueleno - 

Ariquemes 

Costa Marques 
Guajará-Mirim 

São Francisco do 

Guaporé 

Em 

identificação 
- - - 

Pacaás Novas Wari’ 1.312 Guajará-Mirim Regularizada 280.000 4.604 1,64% 
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Terra Indígena Etnias População Municípios 
Situação 

fundiária 

Superfície 

(ha) 

Desmat. 

acumulado 

(ha) 

Desmat/ 

superfície 

(%) 

Parque Indígena 

do Aripuanã 
Cinta Larga 394 

Juína (MT) 

Vilhena 
Regularizada 1.603.000 4.472 0,27% 

Puruborá Puruborá 243 
Seringueiras 

São Francisco do 

Guaporé 

Em estudo - - - 

Rio Branco 

Aikanã 
Arikapú 

Aruá 

Djereomitxí 
Kanoê 

Tupari 

Makurap 

679 

Alta Floresta 

d'Oeste 
São Francisco do 

Guaporé 

São Miguel do 
Guaporé 

Regularizada 236.000 2.926 1,23% 

Rio Cautário 

Kujubim 

Kanoê 

Djeoromitxí 

- 
Guajará-Mirim 
Costa Marques 

Em estudo - - - 

Rio Guaporé 

Aikanã 

Arikapú 

Aruá 
Djereomitxí 

Kanoê 

Kujubim 
Makurap 

Tupari 

Wajuru 
Wari’ 

911 Guajará-Mirim Regularizada 116.000 2.265 1,95% 

Rio Mequéns 
Makurap 

Sakurabiat 
79 

Alto Alegre dos 
Parecis 

Parecis 

Cerejeiras 

Regularizada 108.000 3.868 3,58% 

Rio Negro Ocaia Wari’ 743 Guajará-Mirim Regularizada 104.000 1.167 1,12% 

Rio Negro Ocaia Wari’ Guajará-Mirim Declarada 235.070 - - 

Rio Omerê 
Kanoê 

Akuntsu 
07 Corumbiara Regularizada 26.000 4.470 17,19% 

Roosevelt 
Apurinã 

Cinta Larga 
1.337 

Espigão d’Oeste 

Rondolândia (MT) 
Pimenta Bueno 

Regularizada 231.000 4.430 1,91% 

Sagarana Wari’ 318 Guajará-Mirim Regularizada 18.000 1.236 6,86% 

Sete de Setembro Suruí Paiter 1.375 
Cacoal 

Espigão d’Oeste 

Rondolândia (MT) 

Regularizada 248.000 5.356 2,15% 

Tanaru Isolados - 

Chupinguaia 
Corumbiara 

Parecis 

Pimenteiras do 
Oeste 

Em restrição 
de uso 

8.000 732 9,15% 

Tubarão/Latundê 

Aikanã 

Kwazá 
Nambiquara 

195 Chupinguaia Regularizada 117.000 1.844 1,57% 

Uru-Eu-Wau-

Wau 

Amondawa 

Juma 

Oro Win 
Uru-Eu-

Wau-Wau 

235 

Alvorada d'Oeste 

Cacaulândia 
Campo Novo de 

Rondônia 

Costa Marques 

Governador Jorge 

Teixeira 

Guajará-Mirim 
Jaru 

Mirante da Serra 

Monte Negro 
Nova Mamoré 

São Miguel do 

Guaporé 
Seringueiras 

Regularizada 1.867.000 16.755 0,89% 

TOTAL: 27 10.891 6.366.075,00 

Fonte: FUNAI (2016); ISA (2016). 

http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=40002
http://www.funai.gov.br/
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8.3.1.1 TI Cassupá 

Localizada no município de Porto Velho, a TI Cassupá teve homologação bastante recente, em 

2013. Essa TI situa-se bastante próxima da sede do município, capital do Estado de Rondônia, estando 

sujeita a pressões inerentes a essa proximidade. 

Residem na área, segundo informações de 2013, 149 indígenas da etnia Cassupá. Em 2010, 

havia uma contagem que indicava 210 indivíduos dessa etnia no local. Percebe-se, assim, que entre a 

fase dos estudos e a homologação da TI, houve um declínio de, aproximadamente, 29% da população 

(ISA, 2016). Dada a proximidade com a sede de Porto Velho, é possível que essa queda se deva a 

incursões temporárias de indígenas ao município, não se caracterizando como um dado alarmante.  

A área total da TI Cassupá é de apenas 5 hectares. Dados do ISA (2016) apontam para um total 

de desmatamento acumulado, até o ano 2000, de 5 hectares, ou seja, 100% da área ocupada pela TI, o 

que não chega a ser surpreendente dada a sua localização às margens da BR-364 e inserção no contexto 

urbano de Porto Velho.  

8.3.1.2 TI Igarapé Lage 

Situada nos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, essa TI foi homologada por Decreto 

em 1981. Em 2010, data dos registros mais recentes, habitavam nessa TI cerca de 783 indígenas da etnia 

Wari’, também conhecida como Pakaá Nova’. Não existem sobreposições nos 107 mil hectares 

ocupados pela TI.  

De acordo com o ISA, a população nessa TI apresenta crescimento contínuo ao longo dos anos; 

entre 1996 e 2010 houve um crescimento de mais de 200% do número de indivíduos dessa etnia 

residentes na TI Igarapé.  

Em relação à pressão ou ameaça sobre os recursos e/ou território, é identificada a exploração 

madeireira ilegal e, há, ainda, vários processos de requerimento de pesquisa para a exploração de minério 

de ouro que, caso aprovados, podem impactar de forma negativa tanto o ambiente quanto a sociedade 

indígena local. Em relação ao desmatamento, o acumulado até 2000 dava conta de 2.280 hectares, 

subindo para 3.007 hectares em 2014; o processo de desmatamento apresenta picos e quedas recorrentes 

desde 2001, o que mantém o número de hectares desmatados relativamente sob controle, embora numa 

dinâmica insustentável do ponto de vista social e ambiental (ISA, 2016).  

As entidades representativas dessa TI são a Associação Indígena Awo Xo'Hwara (AIAXH) e a 

Organização Oro Wari. 

8.3.1.3 TI Igarapé Lourdes 

A TI Igarapé Lourdes, homologada em 1983, abriga as etnias Ikolen (também conhecida como 

Gavião) e Arara Karo em cerca de 186 mil hectares. Esta TI tem como limites: o rio Machado a oeste; 

a divisa com o Estado do Mato Grosso a leste; o igarapé Prainha e uma linha seca que parte dele ao sul 
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e; o igarapé Água Azul ao norte (onde a TI se sobrepõe a parte da Reserva Biológica do Jaru). A maior 

parte dessa área é coberta por floresta tropical aberta e densa, havendo trechos de campo na região da 

Serra da Providência. Uma densa rede de igarapés nasce no interior da TI Igarapé Lourdes, formando 

áreas de planícies inundáveis e mata ciliar densa (ISA, 2016). 

Em 2013 foram contabilizados 984 indígenas nessa TI. Observando-se o crescimento 

populacional, nota-se um aumento de pouco mais de 95% na população local entre 1989 e 2013. 

Percebe-se um crescimento contínuo do número de indígenas ao longo dos anos, ainda que, 

percentualmente e numericamente, não haja nenhum período de maior destaque. Em um período de 24 

anos, a população da TI praticamente dobrou. 

Situada a cerca de sessenta quilômetros do município de Ji-Paraná, essa TI enfrenta pressões de 

caçadores, garimpeiros, pescadores, madeireiros e fazendeiros, os quais, com atividades não 

regularizadas acabam prejudicando as comunidades indígenas locais que dependem desses recursos para 

sua subsistência. Além disso, existem 16 processos minerários na região (ISA, 2016). 

Até 2000, o desmatamento acumulado era da ordem de 3.199 hectares, saltando para 5.300 

hectares em 2014 o que corresponde a um aumento de mais de 65% de área desmatada na TI. Ainda que 

a área atual de desmatamento acumulado represente menos de 3% da área total dessa TI, o aumento é 

preocupante e pode comprometer a sobrevivência desse grupo (ISA, 2016).  

As entidades representativas presentes nessa TI são: APP Pamakobav'a, Associação Agrária do 

Povo Indígena do Igarapé Lourdes (AAPIIL), Associação do Povo Indígena Arara - Iterap (APIA), 

Associação Indígena Karo Pajgap (AIKP) e Organização das Associações Indígenas de Ji-Paraná 

(PANDEREJ). 

8.3.1.4 TI Igarapé Ribeirão 

Localizada no município de Nova Mamoré, essa TI foi homologada via Decreto em 1981. Não 

existem sobreposições nos cerca de 48 mil hectares ocupados pela TI. 

Habitavam o território, em 2010, 289 indígenas da etnia Wari’. O crescimento populacional 

local apresenta-se contínuo, embora não muito expressivo em termos numéricos; apesar de ter havido 

um aumento de, aproximadamente, 180% em 16 anos, o número de indígenas residentes na TI não chega 

a 300 (ISA, 2016). 

Em relação às pressões e ameaças sobre os recursos e território, podem ser observadas 

exploração madeireira e de pesca ilegal, as quais impactam diretamente na comunidade indígena que 

depende dos recursos pesqueiros para sua sobrevivência e está submetida à presença de não-indígenas 

que exploram madeira, ocasionando, muitas vezes, conflitos entre eles. Há, ainda, quatro processos de 

requerimento de pesquisa para exploração de cassiterita e minério de ouro, o que pode trazer impactos 

negativos para a comunidade Wari’. Em relação ao desmatamento, o acumulado até 2000 era de 884 
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hectares, subindo para 1.343 hectares em 2014, observando-se os biênios 2003/2004 e 2011/2012 como 

anos de pico de desmatamento (ISA, 2016). 

Há apenas uma entidade representativa na TI, a Organização Oro Wari. 

8.3.1.5 TI Karipuna 

Reconhecida e interditada pela Funai em 1988, essa TI só foi homologada uma década depois, 

em 1998. Localizada em área dos municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, segundo dados recentes, 

ali habitam 55 indígenas da etnia Karipuna de Rondônia, reunidos na aldeia Panorama (ISA, 2016). 

A TI tem como limites naturais os rios Jacy-Paraná e seu afluente pela margem esquerda, o rio 

Formoso (a leste); os igarapés Fortaleza (ao norte), do Juiz e Água Azul (a oeste) e uma linha seca ao 

sul, ligando este último igarapé às cabeceiras do Formoso. 

Lembra-se aqui que o povo Karipuna de Rondônia quase foi exterminado entre a década de 1990 

e 2000, sendo que em 2004, só haviam 14 sobreviventes dessa etnia. Entretanto, essa etnia tem tentado 

se reerguer. 

Por conta da sua história, os Karipuna de Rondônia procuram proteger de maneira veemente sua 

TI das constantes invasões de madeireiros, caçadores, pescadores e posseiros, os quais são as principais 

pressões e ameaças sobre o território. Há, ainda, vários processos de requerimento de pesquisa para 

exploração de minério de ouro e estanho. Até 2014 o total da área desmatada acumulada era de 1.279 

hectares, tendo sido esta área bastante ampliada entre 2000 e 2014 (ISA, 2016).  

Não existem sobreposições nos cerca de 153 mil hectares ocupados pela TI. As entidades 

representativas são: Abytucu Apoika - Raízes do Povo Karipuna e Associação dos Povos Indígenas 

Karipuna. 

8.3.1.6 TI Karitiana 

A TI Karitiana foi homologada por Decreto em 1986. Essa TI apresenta-se como um 

quadrilátero localizado inteiramente no município de Porto Velho, estando uma porção considerável do 

leste do território homologado incidente sobre a Floresta Nacional do Bom Futuro.  

Os Karitiana, etnia que habita esta TI, fazem parte do conjunto de grupos indígenas do Estado 

de Rondônia ainda pouco estudados pela Antropologia. Atualmente, esse povo tem travado inúmeras 

batalhas para garantir sua reprodução física e sociocultural, pleiteando o reestudo dos limites de sua TI 

(que está em estudos pela Funai) e o investimento na educação escolar para reforçar o ensino da sua 

língua, karitiana, única remanescente da família linguística Arikén, bem como de seus costumes e 

histórias (ISA, 2016). 

Nos, aproximadamente, 90 mil hectares habitam 333 indígenas da etnia Karitiana. Somente na 

última década a população Karitiana cresceu quase 60%, resultado da abolição de técnicas 
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anticoncepcionais de modo a reverter as perspectivas de extinção que vinham se fortalecendo no 

horizonte futuro dos Karitiana. 

Apesar de terem superado a perspectiva de extinção, os Karitiana ainda enfrentam muitas 

pressões sobre sua TI. Há registros de exploração extrativista não madeireira, bem como madeireiros, 

garimpeiros, posseiros e grileiros que exercem atividades ilegais na área. No momento, a TI Karitiana 

apresenta-se livre de invasões, mas, em um passado recente, foi alvo de intensa exploração madeireira 

e mineradora (cassiterita). Fazendas de gado cercam os limites setentrionais da área, mas o perímetro 

restante é integralmente ocupado pela mata (ISA, 2016).  

Existem, também, registros de 13 processos minerários na região. Até 2000, o desmatamento 

acumulado no território da TI era de 367 hectares, saltando para um acumulado de 867 hectares em 

2014; os picos de desmatamento ocorreram em anos recentes, principalmente entre 2011 e 2013 (ISA, 

2016). Interessante notar que a proximidade com Porto Velho resulta em intensa mobilidade dos índios 

residentes nessa TI, que visitam frequentemente a cidade em busca, sobretudo, da Funai e dos serviços 

de saúde. 

As seguintes entidades representativas atuam na TI Karitiana: Associação Aldeia Caracol - 

Índios Karitianas, Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR) e Associação do Povo 

Karitiana - Akot Pytim Adnipa (APK). 

8.3.1.7 TI Kaxarari 

A TI Kaxarari ocupa parte do território do município de Porto Velho, Rondônia, estando a maior 

parte da área no município de Lábrea, Amazonas. Assim, a área ocupa tanto parte da bacia do Madeira 

quanto do Purus. Em relação à sua constituição formal, os 146 mil hectares dessa TI foram declarados 

em 1986 e homologados em 1992. 

Habitam na área 445 indivíduos da etnia Kaxarari, os quais compõem a totalidade remanescente 

de membros dessa etnia. Eles se dividem em quatro aldeias, a saber: Marmelinho, Barrinha, Paxiúba e 

Pedreira, todas situadas na TI Kaxarari (ISA, 2016). 

Interessante observar a dinâmica populacional dessa TI, uma vez que reflete parte do histórico 

de contato dessa população indígena com os brancos. Conforme mencionado anteriormente nesse 

estudo, desde os anos 1980, as terras habitadas pelos Kaxarari foram alvo de ações predatórias de 

seringalistas brasileiros e caucheiros peruanos, os quais, além de expulsarem os indígenas em conflitos 

violentos, ainda foram responsáveis por levar epidemias que quase dizimaram esse povo. Porém, na 

década posterior, com a demarcação da TI Kaxarari, que deu fim à grande parte desses conflitos, o povo 

vivenciou um momento de crescimento populacional considerável.  

Os picos de crescimento populacional se deram entre 1993 e 2002, quando a população cresceu 

mais de 50%. Nos anos subsequentes, o número de indivíduos da etnia Kaxarari manteve-se 
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relativamente estável, voltando a crescer de maneira significativa entre 2013 e 2014, quando foi 

registrado um aumento de 33%. 

Ainda hoje, as maiores pressões que são observadas nessa TI estão ligadas à exploração dos 

recursos não-madeireiros por não-indígenas. Existem, também, quatro requerimentos de pesquisa para 

a exploração de cassiterita, ouro, estanho e minério de ferro na região da TI.   

Quanto ao desmatamento, a área total desmatada até 2000 era de 488 hectares, subindo para 

1.047 em 2014, um aumento de, aproximadamente, 114%. Porém, em 2014, em relação à área total da 

TI, o desmatamento acumulado correspondia a, apenas, 0,71%. Observaram-se picos de desmatamento 

nos 2001, 2011 e 2014, apresentando uma tendência clara, na série, para o aumento da área desmatada 

nos próximos anos, o que deve requer interferência do setor público para evitar impacto nos meios de 

vida desse grupo (ISA, 2016).   

Duas entidades representativas são encontradas atuando na TI: Organização dos Povos 

Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (OPIN) e Organização dos Povos 

Indígenas do Médio Purus (OPIMP). 

8.3.1.8 TI Kwazá do Rio São Pedro 

Nessa TI vivem 25 membros das etnias Aikanã e Kwazá. Esses dois povos não são originários 

dessa área, tendo sido levados para lá pela Funai na década de 1970. 

Até 2000, os indígenas que habitavam essa área encontravam-se seriamente ameaçados pelos 

fazendeiros e políticos locais. Por esse motivo, a Funai e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 

fizeram grandes esforços para reconhecer essa TI. Não obstante tendo sido demarcada em junho de 2000 

e homologada em fevereiro de 2003, ainda há atividades de fazendeiros dentro dessa TI (ISA, 2016). 

Em 1997, nessa TI, foram contabilizados 18 indígenas, entre Aikanãs e Kwazás; em 2001, a 

população subiu para 25. O baixo número de indígenas reflete o processo histórico ao qual essas duas 

etnias foram submetidas e, também, o impacto da realocação dos mesmos no território, o que não só 

cortou seus vínculos com as terras tradicionalmente ocupadas, mas ocasionou a perda de grande parte 

de seus laços culturais. Dentre as famílias que moram nessa TI, há poucas que conhecem a língua Kwazá. 

Essa TI ainda sofre grandes pressões sobre seus recursos e território. Há registro de atividades 

ilegais de caçadores, pescadores, garimpeiros, madeireiros, grileiros e, como já mencionado, 

fazendeiros. Existem dois requerimentos de pesquisa para mineração de ouro na região. 

O desmatamento acumulado até 2000 era de 309 hectares, tendo mais do que dobrado, 678 

hectares, em 2014. Interessante notar que o grande pico de desmatamento na área se deu entre 2011 e 

2013, ou seja, período posterior à homologação da TI, o que revela que o território, embora já 

reconhecido, ainda sofre com as pressões humanas não-indígenas.  

Não há sobreposição na área de cerca de 17 mil hectares ocupada por essa TI. 
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8.3.1.9 TI Massaco 

A TI Massaco foi identificada em 1995 e declarada no ano posterior. Não há informações 

demográficas sobre essa TI porque os indígenas que a habitam são isolados, ou seja, segundo a Funai 

(2016), “grupos indígenas com ausência de relações permanentes com as sociedades nacionais ou com 

pouca frequência de interação, seja com não-índios, seja com outros povos indígenas”. 

Essa TI, com área de cerca de 422 mil hectares, sobrepõe-se à Reserva Biológica do Guaporé, 

situada nos municípios de Alta Floresta d'Oeste e São Francisco do Guaporé. O desmatamento na área 

tem se mantido constante nos últimos anos: em 2000, eram 1.147 hectares desmatados no acumulado, 

subindo para apenas 1.331 hectares em 2009. 

8.3.1.10 TI Pacaás Novas 

Interditada em 1987, essa TI foi homologada em 1991. Assim como as TIs Igarapé Lage e 

Igarapé Ribeirão, a TI Pacaás Novas também é habitada pela etnia Wari’. Não existem sobreposições 

nos cerca de 280 mil hectares ocupados pela TI. 

Os dados mais recentes, de 2010, apontam para a existência de 1.312 indígenas na área. Dados 

demográficos disponíveis mostram que o crescimento da população nos últimos 14 anos não passa de 

50% em relação ao primeiro ano da série (1996).  

As principais pressões e ameaças sobre os recursos e o território da TI Pacaás Novas são as 

atividades de pesca e de garimpo ilegal. A pesca ilegal impacta diretamente a sobrevivência dos Wari’, 

uma vez que esses recursos formam grande parte da base de alimentação dos indígenas. Já o garimpo 

ilegal é uma das atividades mais destrutivas nesse contexto, ocasionando não apenas impactos negativos 

no ambiente, mas, também, muitos conflitos entre índios e brancos. Na área existem três processos de 

requerimento de pesquisa para a exploração de ouro, o que pode aumentar as perturbações nas aldeias 

indígenas. Em relação ao desmatamento, em 2000, no acumulado, a área desmatada era de 2.807 

hectares, saltando para 4.604 hectares em 2014, um aumento de mais de 60%, que teve picos nos anos 

2004 e 2012 (ISA, 2016).  

As entidades representativas que atuam na TI Pacaás Novas são Associação do Povo Indígena 

Jamaitô (AIJ) e Associação Indígena Santo André. 

8.3.1.11 TI Parque Indígena do Aripuanã 

A TI Parque do Aripuanã, homologada em 1989, faz parte de uma área contígua de quatro TIs 

habitadas pela etnia Cinta Larga. O quadrilátero é formado por três outras TIs além do Parque, a saber: 

Roosevelt, Serra Morena e Aripuanã. Todo esse território, que se distribui entre os Estados de Rondônia 

e Mato Grosso, soma um total de 2,7 milhões de hectares, dos quais os 1.607.000 hectares do Parque do 

Aripuanã representam, aproximadamente, 6% do total.  
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Dados de 2010 apontavam para a existência de 394 indígenas Cinta Larga no Parque, o que 

representava 20% do total de membros remanescentes da etnia. Em 1989, eram 360 indígenas residentes 

no local, o que mostra que houve um tímido crescimento de pouco mais de 9% ao longo de duas décadas. 

Desse modo, pode-se afirmar que essa área, localizada nos municípios de Juína (MT) e Vilhena, 

apresenta-se demograficamente estável (ISA, 2016). 

O Parque Indígena Aripuanã, assim como as demais TIs contíguas, encontra-se, já há algum 

tempo, sob fortes pressões de madeireiros, garimpeiros e fazendeiros. O desmatamento, entre 2000 e 

2014, quase dobrou; em 2000, no acumulado, eram 2.501 hectares desmatados, saltando para 4.472 

hectares em 2014. Além disso, são recorrentes as denúncias sobre garimpeiros ilegais que exercem 

atividades de exploração na área e entram em conflitos sangrentos com os indígenas, bem como sobre 

madeireiros que retiram quantidades expressivas de madeira de maneira ilegal na região. 

Duas entidades representativas atuam na TI: Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 

Indígena Cinta Larga de Aripuanã (CDCEICL) e Coordenação das Organizações Indígenas do Povo 

Cinta Larga (PATJAMAAJ). 

8.3.1.12 TI Puruborá 

Esta TI está em estudo nos municípios de Seringueiras e São Francisco do Guaporé. Após sua 

homologação deverá ser destinada a 243 indivíduos da etnia Puruborá. 

8.3.1.13 TI Rio Branco 

Em um quadrilátero de 236 mil hectares, localizado em áreas dos municípios de Alta Floresta 

d'Oeste, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé, situa-se a TI Rio Branco. Homologada 

em 1986, essa TI abriga indígenas de sete etnias diferentes em seu território. 

Segundo dados do ISA (2016), ali podem ser encontrados indivíduos pertencentes aos povos 

Aikanã, Arikapú, Aruá, Djereomitxí, Kanoê, Makurap e Tupari. Falantes de línguas distintas, esses 

povos distribuem-se pela TI de maneira desigual e dispersa, ainda que o convívio entre todas as etnias 

seja pacífico. Em 2008, dados mais recentes disponíveis, o ISA dava conta de 679 moradores na TI. 

Havendo poucas informações disponíveis, não é possível analisar de forma mais acurada a 

dinâmica populacional nessa TI. Percebe-se uma tendência ao crescimento populacional, tendo havido 

uma expansão de pouco mais de 110% no número de indígenas dessa TI ao longo dos 14 anos expostos 

na série apresentada. 

Em relação aos problemas e pressões existentes na TI, a exploração madeireira e as atividades 

de grileiros são as mais latentes. Ainda em 2015 houveram denúncias de ameaças de madeireiros nessa 

TI e em áreas próximas. Outra questão que tem motivado debates é o impacto da construção de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCH) na bacia do rio Branco, que causou mortandade de peixes e outros animais, 

comprometeu as condições de navegabilidade, além de outros prejuízos ambientais, afetando várias 
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comunidades indígenas próximas ao local. Ainda relacionado às pressões, há que se ressaltar que a 

iniciativa governamental para pavimentar a rodovia BR-429 ampliou os transtornos dos indígenas da TI 

Rio Branco com a abertura do acesso clandestino para a exploração dos recursos naturais na região (ISA, 

2016).  

Além dos diversos problemas ambientais que ameaçam esses povos indígenas, destruição de 

sítios arqueológicos, pesca ilegal, poluição das águas devido ao uso de pesticidas irregulares e pressão 

fundiária dos grileiros, ainda é preciso ressaltar a ameaça constante representada pelo desmatamento. 

Em 2000, a área total desmatada na TI era de 1.600 hectares, saltando para 2.926 hectares em 2014, o 

que representa um aumento de mais de 80% no desmatamento acumulado (ISA, 2016). Ainda que, em 

relação à área total da TI, o desmatamento corresponda a somente pouco mais de 1%, essa tendência de 

crescimento deve ser acompanhada e monitorada atentamente. 

As seguintes entidades representativas têm presença e atuação na TI Rio Branco: Associação 

Agrária do Povo Indígena de Rio Branco (AAPIRB), Associação Indígena Doa'Txatô (AIDT) e 

Associação Indígena Wãipa (AIW). 

8.3.1.14 TI Rio Guaporé 

Localizada no município de Guajará-Mirim, fazendo divisa com o Parque Nacional da Serra da 

Cutia, a TI Guaporé, inserida completamente na bacia do rio Madeira, foi identificada e declarada em 

1993, sendo homologada em 1996. 

Nos 116 mil hectares que compõem a área da TI, em 2010, habitavam 911 indígenas de 10 etnias 

diferentes, a saber: Aikanã, Arikapú, Aruá, Djereomitxí, Kanoê, Kujubim, Makurap, Tupari, Wajuru e 

Wari’ (ISA, 2016). Apesar de falantes de línguas e possuidores de costumes distintos, esses indígenas 

apresentam uma convivência extremamente pacífica dentro da TI.  

Analisando a dinâmica populacional na TI, é possível perceber uma nítida tendência à expansão. 

Entre 1993 e 2010, dados mais recentes disponíveis, houve um aumento de pouco mais de 200% no 

número de indígenas residentes no local. O pico de crescimento se deu entre os anos 2005 e 2010, o que 

mostra que essa tendência de expansão deve ser confirmada nos próximos anos, caso mantenham-se as 

condições constantes nessa TI. 

Entre os principais problemas que trazem riscos à manutenção da TI, bem como impactam 

diretamente a vida dos indígenas, estão a exploração de recursos madeireiros e não-madeireiros e a pesca 

ilegal. Há, ainda, dois requerimentos de pesquisa para a exploração de ouro na área (ISA, 2016). 

Em relação ao desmatamento, em 2000, o total acumulado era de 1.028 hectares. Já no ano 2010, 

dava-se conta de uma área desmatada de 2.265 hectares, representando um crescimento de cerca de 

120% no acumulado. Atualmente, o desmatamento corresponde a quase 2% do território ocupado pela 

TI Guaporé. 
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Duas entidades representativas atuam no local: PIN Sede (Funai) e Jovens Com Uma Missão 

(JOCUM), esta última ligada à Missão Evangélica. 

8.3.1.15 TI Rio Mequéns 

A TI Rio Mequéns, situada entre os municípios de Alto Alegre dos Parecis, Cerejeira e Parecis, 

localiza-se em uma região habitada pela etnia Sakurabiat desde tempos imemoriais. A área, próxima às 

cabeceiras dos rios Mequéns e Verde, tributários dos rios Colorado e Guaporé, foi identificada em 1991 

e declarada em 1996. 

Segundo dados do ISA (2016), ali habitavam, em 2013, 79 indígenas das etnias Sakurabiat e 

Makurap, ambas falantes da mesma família linguística: Tupari. A dinâmica populacional nessa TI 

apresenta indícios de estagnação, resultado não só do violento histórico de contato da etnia Sakurabiat 

– predominante na TI – com os brancos, mas também com o número reduzido de mulheres e da mudança

de indígenas para cidades vizinhas (GALUCIO, 2003). 

A dinâmica populacional mostra-se extremamente oscilatória, hora com aumentos, hora com 

declínios. Em ambos os casos, percentualmente, as variações não são muito acentuadas, de modo que o 

total populacional permanece relativamente constante ao longo de toda a série; ainda que sejam 

visualizados picos de população em 1995 e 2010, nos anos subsequentes ocorrem reduções 

significativas. Desse modo, no total, entre 1991 e 2013, afere-se uma variação negativa de apenas 1,25%. 

Além das atividades ilegais de extração de recursos não-madeireiros que afetam negativamente 

a população indígena da TI, há ainda registro de garimpo ilegal na área (ISA, 2016). O desmatamento 

acumulado, em 2000, era de 3.609 hectares, subindo, aproximadamente, 7% em 2013, que apresentou 

um acumulado de 3.868 hectares desmatados. Entretanto, notícias recentes levam a crer que esse 

percentual, atualmente, deve ter sido consideravelmente ampliado, dado que, em 2016, houve uma grave 

denúncia realizada pelo MPF acerca da extração ilegal de madeira dessa TI, o que culminou com a 

investigação de 35 pessoas e seis madeireiras (ISA, 2016).  

A Associação Keonpura do Povo Indígena Sakirabiar é a única entidade representativa no local. 

8.3.1.16 TI Rio Negro Ocaia 

A TI Rio Negro Ocaia encontra-se, atualmente, em reestudo. Hoje, essa TI apresenta uma área 

total de 104 mil hectares, situada, completamente, no município de Guajará-Mirim (FUNAI, 2016). 

Demograficamente, esta TI é ocupada por indígenas da etnia Wari’. Em 2013, ali encontravam-

se 743 indivíduos. A evolução do contingente populacional desta TI, entre 1989 e 2013, apresentou um 

crescimento de mais de 150% (ISA, 2016). Cabe ressaltar a existência de uma tendência clara de 

aumento populacional, ainda que de maneira tímida ao longo dos anos. 

As maiores pressões e ameaças que pairam sobre a TI Rio Negro Ocaia são a exploração 

madeireira e o garimpo ilegal. Essas práticas são algumas das mais nocivas em territórios indígenas, 
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uma vez que geram grandes impactos ambientais e conflitos acirrados entre índios e brancos. Apesar 

das atividades ilegais de exploração madeireira, o desmatamento na TI não apresentou variações brutas 

entre 2000 e 2014. Enquanto em 2000 havia um total acumulado de 940 hectares desmatados, em 2014 

o número passou para 1.167 hectares, um acréscimo de pouco mais de 20% no total (ISA, 2016).

A única entidade representativa com atuação nessa TI é a Associação Indígena Rio Negro Ocaia 

(AIRO). 

8.3.1.17 TI Rio Negro Ocaia (Reestudo) 

Como mencionado anteriormente, a TI Rio Negro Ocaia encontra-se, atualmente, em processo 

de reestudo pelos órgãos competentes. Segundo informações da Funai (FUNAI, 2016), a homologação 

desse reestudo, que já foi declarado, fará com que a TI tenha uma ampliação de pouco mais de 100 mil 

hectares para 235 mil, um aumento de mais de 120% em seu total territorial. 

Nessa área, que contorna os limites da já existente TI Rio Negro Ocaia, em Guajará-Mirim, 

encontravam-se, em 2016, 51 indígenas da etnia Wari’ (ISA, 2016). Inexistem outras estimativas 

populacionais para esse território. 

As maiores pressões, também nessa faixa de terra que contorna a TI, são o desmatamento e a 

garimpagem, havendo, no caso desta última, três processos minerários, em fase de requerimento de 

pesquisa, protocolados no DNPM. Já o desmatamento, após vivenciar um momento de expansão entre 

2000 e 2004, quando atingiu o ápice de 101 hectares desmatados em um único ano, tem apresentado 

tendência redutiva, com o registro de apenas seis hectares desmatados em 2014. O total acumulado do 

desmatamento, nesse território, é de 1.307 hectares, o que corresponde a menos de 1% da área, de pouco 

mais de 135 mil hectares (ISA, 2016). 

8.3.1.18 TI  Rio Omerê 

Localizada no município de Corumbiara, sudeste do Estado de Rondônia, a TI Rio Omerê foi 

homologada em 2006 e apresenta grande importância por abrigar os últimos quatro remanescentes da 

etnia Aktunsu. Ressalta-se que parte da área, uma pequena reserva de mata pertencente a uma fazenda 

particular, habitada por membros dessa etnia, já havia sido interditada pela Funai na década de 1980 

(ISA, 2016). 

Nessa TI, de 26 mil hectares, encontram-se apenas sete indígenas, sendo quatro da etnia Aktunsu 

e três Kanoê. Todos os remanescentes dos Aktunsu, que se resumem a uma única família, estão nessa 

TI. A dinâmica populacional local reflete o histórico de massacres a que foi submetida essa etnia, 

praticamente dizimada em meados dos anos 1980 por brancos na tentativa de expulsar os indígenas de 

seus territórios (VALADÃO, 1996).    

A dinâmica populacional dessa TI retrata a triste realidade a que foram, e ainda são submetidas 

muitas etnias indígenas na história de ocupação de terras no Brasil. Refletindo a trajetória do povo 

Aktunsu, essa linha mostra quão perto essa etnia, tão rica em costumes e tradições, está perto da extinção. 
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Representantes da Funai no local afirmam que, em março de 2005, o grupo era constituído por um 

homem de, aproximadamente, 65 anos, uma mulher de cerca de 75 anos, um membro do sexo masculino 

próximo aos 35 anos e três mulheres com idades entre 18 e 30 anos. Em janeiro de 2000, a queda de 

uma grande árvore sobre uma casa matou uma das indígenas mais novas. Em outubro de 2009 faleceu 

a indígena mais velha, de modo que se contava com apenas cinco pessoas dessa etnia. Não há 

informações sobre o último decréscimo (ISA, 2016). 

Os três indígenas da etnia Kanoê que habitam a TI Omerê são de uma única família, a qual tem 

se mantido em relativo isolamento desde o primeiro contato com a Funai, realizado apenas em 1995 

(ISA, 2016). 

Apesar de haver vários processos minerários em fase de requerimento de pesquisa e serem 

registrados riscos potenciais de exploração madeireira e pecuária, a TI Omerê tem sido alvo de intensa 

proteção por órgão ambientais e ligados à proteção dos direitos indígenas, uma vez que mantê-la intacta 

é possibilitar a chance que não se extinga uma etnia indígena. O desmatamento acumulado, até 2014, de 

4.470 hectares, equivalente a pouco mais de 17% do total territorial da TI, reduziu-se a níveis próximos 

de 0 em 2009 e vem se mantendo constante desde então. 

8.3.1.19 TI Roosevelt 

Situada entre os municípios de Rondolândia (MT), Espigão d’Oeste (RO) e Pimenta Bueno 

(RO), a TI Roosevelt foi homologada em 1991.  

Essa TI é uma das mais lembradas por conta dos inúmeros embates violentos que marcaram a 

história de sua constituição e, mais recentemente, da manutenção do território indígena livre de ameaças 

de garimpeiros e, em menor grau, de fazendeiros e grileiros. Desde 2000, a área tem sido palco de 

intensos conflitos entre garimpeiros e indígenas na disputa de minérios (ouro, cassiterita e, em especial, 

diamantes). Entre os casos de maior notoriedade está o assassinato de 29 garimpeiros, em 2004, dentro 

da reserva, por Cintas Largas. O garimpo ilegal de diamantes no território, inclusive, atinge níveis 

internacionais. 

Os maiores problemas associados às atividades ilegais no interior da TI não se dão apenas no 

âmbito ambiental, mas também em nível social. Dentre os últimos, pode-se citar as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), contraídas devido à prostituição dentro da TI, o alcoolismo e a 

utilização de outras drogas. A comunidade indígena também sofreu um processo de desintegração pela 

morte de inúmeros índios em conflito com garimpeiros, provocando ondas de violência não só na área 

indígena como nos municípios arredores (CURI, 2005).  

Em relação ao desmatamento, desde 2000, os níveis variam com picos seguidos de quedas 

vertiginosas, entretanto, mantêm-se uma exploração contínua de madeira que fez com que a área 

desmatada passasse de 2.590, em 2000, para 4.430, em 2014. Esse acréscimo de 71% fez com que o 

desmatamento passasse a significar quase 2% do território total da TI. Aparentemente, os períodos de 
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queda coincidem com os momentos em que são deflagradas operações especiais da Polícia Federal 

visando coibir a atividade de madeireiros ilegais, tal como ocorreu nos anos de 2006, 2011 e 2014 (ISA, 

2016). 

Na TI Roosevelt, além da etnia Cinta Larga, são encontrados também indivíduos membros dos 

Apurinã, falantes de uma língua proveniente da família linguística Aruak-Maipure. Em 2010, no total, 

eram 1.337 indígenas residentes na reserva; comparando com os primeiros dados disponíveis, em 1993, 

quando os índios locais somavam apenas 254, observa-se um aumento vertiginoso do número de 

indígenas na TI (ISA, 2016).  

Durante todo o período, a população indígena da TI Roosevelt ampliou-se em mais de 400%. 

Apesar de contínuo durante toda a série apresentada, é possível notar como o pico de expansão 

populacional é recente. Se, entre 1993 e 2001, houve um aumento de 97%, com tímidos incrementos 

nos primeiros dois anos, entre 2001 e 2010, esse acréscimo subiu para 166%.  

As seguintes entidades representativas atuam na TI Roosevelt: Associação das Guerreiras 

Indígenas de Rondônia (AGIR), Associação dos Índios Apurinã de Rondônia (NUNERIMANÊ), 

Associação Nunerimane dos Povos Indígenas Apurinã de Rondônia (ANPIAR), Coordenação das 

Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga (PATJAMAAJ) e Associação Pamaré do Povo Cinta 

Larga (PAMARÉ). 

8.3.1.20 TI Sagarana 

Interditada em 1987, a TI Sagarana foi identificada em 1992 e homologada em 1996. Habitada 

pela etnia Wari’, também conhecida como Pakaá Nova, da família linguística Txapakura, a TI abrigava, 

em 2010, 318 indígenas (ISA, 2016). 

Não existem sobreposições nos cerca de 18 mil hectares ocupados pela TI. Entretanto, a área 

sofre pressão de pescadores que atuam de forma irregular, impactando diretamente as atividades da 

comunidade indígena, que depende da pesca para garantir sua subsistência. 

Os dados demográficos disponíveis mostram que, apesar de contínuo, o crescimento da 

população indígena no local não se apresenta expressivo em termos numéricos. Percentualmente, entre 

1989 e 2010, houve um aumento de 114%, porém, numericamente, em um intervalo de mais de 20 anos, 

a população Wari’ dessa TI teve um acréscimo de apenas 170 indivíduos (ISA, 2016). O crescimento 

do número de indígenas foi mais acentuado entre 1989 e 1996, logo após a interdição da área, quando 

chegou a um percentual de 70%. Entre 1996 e 2005, o número de indivíduos manteve-se praticamente 

estagnado e voltou a aumentar, em pouco mais de 18%, entre 2005 e 2010. 

Em relação ao desmatamento, em 2000, no acumulado, a área desmatada era de 873 hectares, 

saltando para 1.273 hectares em 2014, o que corresponde a, aproximadamente, 7% do território total da 
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TI. Entre 2000 e 2014, observa-se um aumento de mais 45% na área desmatada, havendo picos de 

desmatamento nos anos 2004 e 2012 (ISA, 2016). 

A única entidade representativa atuante na TI é a Associação Indígena Sagarana (ASINSAG). 

8.3.1.21 TI Sete de Setembro 

A TI Sete de Setembro localiza-se em região fronteiriça, ao norte do município de Cacoal-RO 

até o município de Aripuanã-MT, ocupando, ainda, parte dos municípios de Espigão d’Oeste-RO e 

Rondolândia-MT. Homologada em 1983, a TI é banhada pela bacia do rio Branco, afluente do rio 

Roosevelt, que se forma a partir da junção dos rios Sete de Setembro e Fortuninha (ISA, 2016). 

A TI Sete de Setembro abriga todos os indivíduos da etnia Suruí Paiter. São 1.375 indígenas 

dessa etnia vivendo nos 248 mil hectares ocupados pela TI. As aldeias dos indígenas estão distribuídas 

ao longo das linhas de acesso à TI, distribuição motivada tanto por motivos de segurança quanto para 

aproveitamento de antigas sedes de fazendas construídas por invasores que se estabeleceram no local ao 

longo das décadas de 1970 e 1980 (ISA, 2016). 

A dinâmica populacional na TI apresenta clara tendência à expansão. Porém, essa ampliação do 

número de indígenas é relativamente recente, uma vez que estudos apontam uma drástica diminuição da 

população jovem, com idades entre 26 e 30 anos, na década de 1980, ocasionada por um grande número 

de mortes por doenças infecto contagiosas. A mortandade atenuou-se no final dessa mesma década e, a 

partir de então, é possível perceber um aumento contínuo do povo Suruí Paiter. Entre 1992 e 2014 houve 

um acréscimo de pouco mais de 130% no número de indígenas da etnia Suruí Paiter. Percebe-se que 

não há nenhum pico de crescimento, mantendo-se a níveis constantes ao longo de toda a série. Também 

não há nenhum período de decréscimo populacional, indicando uma firme e nítida tendência à expansão. 

Entre os principais problemas, que representam riscos ao ecossistema e à sobrevivência 

indígena, estão a exploração madeireira e as atividades de garimpo. A área onde localiza-se a TI Sete de 

Setembro faz parte de uma zona de incidência de diamantes, o que atrai garimpeiros ilegais em busca 

de riqueza, causando conflitos, muitas vezes bastante violentos, com os indígenas. Informações ainda 

apontam para embates violentos entre madeireiros e indígenas em anos recentes (ISA, 2016). 

Em relação ao desmatamento, até 2000, o total acumulado era de 2.843 hectares. Em 2014, as 

informações apontam para uma área desmatada de 5.356 hectares, o que representa um aumento de 88% 

no território submetido ao desmatamento. Em relação ao território total da TI, a área desmatada 

acumulada, em 2014, correspondia a 2,15%, apesar de baixo o percentual, dadas as notícias recentes, 

conclui-se que é preciso monitorar de forma rigorosa a área. 

São encontradas na TI as seguintes entidades representativas: Associação das Guerreiras 

Indígenas de Rondônia (AGIR), Associação do Povo da Floresta Kaban-ey Suruí (KABAN), Associação 

do Povo Indígena Suruí GAMIR (APISG), Associação Fórum das Organizações do Povo Paiter Suruí 
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de Rondônia (PAITEREY), Associação Gãbgir do Povo Indígena Paiter Suru, Associação Garah Pãmeh 

do Povo Kabaney Paiter Suruí do Noroeste de Mato Grosso e Rondônia (GAPOY), Associação 

Metareilá do Povo Indígena Suruí (GAMEBEY), Associação Pamaur de Proteção aos Povos Indígenas 

Payter-Yter de Rondônia (PAMAUR), Instituto de Educação de Jovens e Adultos para a Cidadania 

(IEJAC) e Instituto Florestal Yabner Suruí. 

8.3.1.22 TI Tanaru 

Localizada em uma espécie de ilha florestal de 8 mil hectares, a TI Tanaru ficou famosa, em 

fins da década de 2000, por abrigar o último homem de um povo indígena desconhecido de Rondônia. 

Atualmente, a TI encontra-se em restrição de uso (ISA, 2016). 

Pouco se sabe acerca desse indígena que ficou conhecido como “índio do buraco” por conta da 

forma como se abriga: uma cova cavada no meio da maloca. Uma das hipóteses levantadas pela Funai 

para explicar o seu isolamento é que seus parentes poderiam ter sido vítimas de uma chacina realizada 

por um fazendeiro em 1995 (THENÓRIO, 2009).  

O indígena, que se abriga e sobrevive da floresta amazônica, fugindo de qualquer forma de 

contato com a cultura branca, foi registrado pela primeira vez pela Funai em 1996, mas os funcionários 

do órgão evitam aproximar-se dele pois perceberam que o mesmo não tem interesse em estabelecer 

contato (THENÓRIO, 2009). Assim, o legado de seu conhecimento ancestral e de seus costumes 

culturais será reconhecido, no futuro, apenas pelos vestígios que deixará.  

8.3.1.23 TI Tubarão/Latundê 

A TI Tubarão/Latundê situa-se no município de Chupinguaia, sudeste do Estado de Rondônia, 

a cerca de 100 km da fronteira Brasil-Bolívia. São 117 mil hectares que abrigam as etnias Kwazá, Aikanã 

e Nambiquara. Essa TI, localizada na bacia do rio Madeira, foi interditada em 1987 e homologada em 

1991. 

Dados de 2010, os mais recentes disponíveis, apontam para a existência de 195 indígenas das 

três etnias na TI. A maioria é composta por Kwazá e por Aikanã, sendo que parte dos Kwazá se 

reconhece como Aikanã. Esses povos foram expulsos de suas terras tradicionais por fazendeiros que 

dali se apossaram após a abertura da BR-364 na década de 1960 (ISA, 2016).  

Demograficamente, a TI Tubarão/Latundê apresenta uma espécie de estagnação populacional. 

Ainda que não haja nenhum decréscimo na série apresentada, os aumentos populacionais em intervalos 

de tempo, às vezes de cinco ou mais anos, não chegam a ser consideráveis em termos de número de 

indivíduos. Ao todo, entre 1994 e 2010, houve um acréscimo de apenas pouco mais de 20% no número 

de habitantes da TI, o que corresponde a um aumento de, somente, 35 indivíduos. 

Hoje, a TI Tubarão/Latundê, como um todo, tem apenas um líder, o qual representa as três etnias 

que ali vivem. Esse líder é um jovem Aikanã, que, em suas funções, recebe assistência das pessoas mais 
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velhas da comunidade e da administração da sede da Funai, em Vilhena, município no qual, inclusive, 

há muitos Aikanã morando (ISA, 2016). 

Em termos dos problemas enfrentados pelos indígenas nessa TI, há que se destacar o fato de que 

o solo local é bastante pobre, quase totalmente arenoso, havendo, inclusive, vegetação de cerrado em

grande parte da área, o que dificulta a cultura de alimentos para consumo. Além disso, a região vem 

perdendo a sua mata virgem, de modo que a caça tem diminuído rapidamente. Afora esses problemas 

relacionados ao ambiente, os indígenas enfrentam pressão de madeireiros e garimpeiros (ISA, 2016). 

Em relação ao desmatamento, em 2000, havia um total acumulado de desmatamento de 1.328 

hectares; em 2014, esse total era de 1.844 hectares, revelando um aumento de quase 40%. Entretanto, 

analisando a série gráfica de desmatamento, disponibilizada pelo ISA (2016), percebe-se que o número 

de hectares desmatados têm apresentado declínio com o passar dos anos, tendo tido seus picos em 2004 

e 2008. 

A única entidade representativa com atuação no local é a Associação Massaká dos Povos 

Indígenas Aikanã, Latundê e Kwasá. 

8.3.1.24 TI Uru-Eu-Wau-Wau 

Declarada como pertencente aos indígenas em 1985, a TI Uru-Eu-Wau-Wau foi homologada 

por Decreto em 1991, com 1.867.000 hectares. 

Em 1979, sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos Uru-Eu-Wau-Wau, ainda não 

demarcadas, foi criado o Parque Nacional Pacaás Novos; a TI também faz divisa com outras duas UCs, 

a saber: o Parque Estadual Guajará-Mirim a noroeste e o Parque Nacional da Serra da Cutia a sudoeste. 

A TI engloba partes das três principais bacias hidrográficas de Rondônia – rios Guaporé, Madeira e 

Mamoré – e, ali, nascem, nas escarpas das serras, 17 rios.  

Além de todos os indivíduos remanescentes da etnia Uru-Eu-Wau-Wau, 123 falantes da família 

linguística Tupi Kawahib, também viviam, em 2014, na TI, os últimos membros das seguintes etnias: 

Oro Win, 88 indígenas falantes de uma língua originada da família linguística Txapakura; Amondawa, 

126 indígenas falantes de língua originária da família Tupi-Guarani; e Juma, etnia de língua proveniente 

do Tupi-Guarani, da qual resta somente uma família formada por um homem e suas três filhas (ISA, 

2016). Considerando os dados populacionais disponíveis, percebe-se que, apesar de tímido, há um 

crescimento do número de indígenas residentes na TI. Entre 1990 e 2013, houve um aumento de 125% 

na população; já os dados mais recentes, de 2014, mostram que, no último biênio da série, o crescimento 

foi mais acentuado, ampliando-se em 45% no decurso de apenas um ano.  

Apesar da proteção de UCs, a TI Uru-Eu-Wau-Wau vem sofrendo intensos ataques de 

fazendeiros e de garimpeiros ao longo dos últimos anos. Em 2016 foram inúmeras denúncias de colonos 

que adentraram o território do Parque onde vivem os indígenas da etnia Uru-Eu-Wau-Wau para “abrir 
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território” com queimadas, bem como garimpeiros e madeireiros que atuavam ilegalmente na exploração 

dos recursos naturais locais. Inclusive, nesse mesmo ano, a Polícia Federal deflagrou diversas operações, 

em conjunto com indígenas, visando evitar maiores devastações ao patrimônio ambiental local (ISA, 

2016). 

Em relação ao desmatamento, apesar deste vir apresentando tendências decrescentes entre 2002 

e 2011, em 2013 houve novo pico de crescimento. Segundo informações do ISA (2016), até 2000 o total 

de área desmatada era de 9.694 hectares, subindo para 16.755 hectares em 2014, um acréscimo de pouco 

mais de 70%. Em 2014, o total acumulado de desmatamento representava 0,89% da área total da TI.  

As seguintes entidades representativas têm atuação na TI: Associação das Guerreiras Indígenas 

de Rondônia (AGIR), Associação de Pais e Professores do Povo Indígena Amondawa (APP-

AMONDAWA) e Associação do Povo Indígena Amondawa - Puruen Amondawa. 

8.3.2 Etnias Indígenas 

De acordo com o ISA (2016), existem 29 etnias indígenas distintas distribuídas pelo território 

do Estado de Rondônia. Cada uma dessas etnias possui costumes, línguas e graus de interação com a 

sociedade distintos. Para além dessas, ainda deve ser ressaltada a presença de dois grupos de isolados 

em Rondônia, ou seja, etnias indígenas que não estabeleceram contato com a sociedade regional.  

Considerando as principais informações sobre as TI localizadas em Rondônia, no presente 

tópico, apresenta-se um breve histórico e caracterização de cada uma dessas etnias, de forma a dar base 

para um entendimento sobre a formação das inúmeras TIs presentes no Estado de Rondônia, bem como 

sobre sua distribuição pelo território. 

8.3.2.1 Aikanã 

As TIs em que hoje habita a maioria dos Aikanã não correspondem ao seu território tradicional. 

Esse grupo foi levado para essas áreas pela Funai, na década de 1970. O Aikanã ainda é uma língua não 

classificada e, apesar dos esforços do grupo para a alfabetização das crianças na língua materna em 

algumas aldeias, o Aikanã é uma língua ameaçada de extinção. 

Muitos dos costumes e práticas dos Aikanã foram perdidos e, atualmente, é extremamente raro 

haver celebrações tradicionais entre os membros dessa etnia. Ainda há a fabricação de artesanato, porém, 

não segue as práticas antigas e destina-se à venda. 

As terras que foram destinadas a essa etnia são caracterizadas pela baixa fertilidade do solo, de 

modo que os Aikanã foram obrigados a subsistir pela venda da seringa; contudo, devido à queda no 

preço desse produto, hoje encontram sérias dificuldades em sua reprodução física e cultural. Por outro 

lado, os Aikanã atualmente desenvolvem projetos de valorização cultural e procuram manter viva a 

língua por meio da formação escolar bilíngue. Em 1992 foi iniciado o ensino da língua Aikanã em cada 

uma das três escolas nas aldeias em que eles habitam (ISA, 2016).  
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8.3.2.2 Akuntsú 

Os Akuntsú constituem, hoje, um dos menores grupos étnicos do Brasil. Sua história, marcada 

por usurpação de terras e por massacres, pouco se diferencia da de outros povos indígenas de Rondônia. 

Os últimos cinco sobreviventes dos chamados Akuntsú vivem em pequenas malocas próximas uma da 

outra nas matas do igarapé Omerê, afluente da margem esquerda do rio Corumbiara, no sudeste de 

Rondônia. A área constitui uma pequena reserva de mata outrora pertencente a uma fazenda particular 

interditada pela Funai no final dos anos 1980 (ISA, 2016).  

O igarapé Omerê, local onde foi instituída a TI ocupada pelos Akuntsú, não fornece fontes fartas 

de alimentação; dele, os indígenas retiram apenas a água que bebem e, vez por outra, pequenos peixes. 

É com a caça, coleta de frutas e um pequeno roçado em torno da maloca que suprem suas necessidades 

(ISA, 2016). 

8.3.2.3 Amondawa 

Os Amondawa, que falam a língua kFagwahiva, da família linguística Tupi-Guarani, vivem na 

TI Uru-Eu-Wau-Wau, porém, seu território de ocupação tradicional se localiza nas proximidades do rio 

Cautário. 

Cosmologicamente, os Amondawa organizam-se em um sistema de metades, no qual toda 

pessoa pertence à metade do pai e deve se casar com alguém da metade oposta, caracterizando um 

sistema patrilinear exogâmico. Tal característica apresenta importância para a dinâmica social dos 

Amondawa, uma vez que cada chefe agrega um grupo local elementar. Quando um indivíduo funda uma 

nova aldeia torna-se chefe, papel que poderia não representar na aldeia anterior; esse chefe, de maneira 

geral, é sempre um sogro seguido por, primordialmente, seus genros. Essa importante relação entre 

sogro e genro define os grupos domésticos no plano de constituição de alianças, segurando os filhos 

homens e trazendo os genros para viver próximos (ISA, 2016). 

Os homens saem pela manhã para trabalhar em grandes roças, principalmente de mandioca para 

a produção de farinha, e as atividades econômicas seguem o mesmo estilo dos grupos domésticos. 

Alguns roçados têm produção voltada para inserção no mercado regional. A falta de acesso aos grandes 

cursos d’água faz com que o trânsito desses indígenas pela área seja sensivelmente reduzido.  

8.3.2.4 Apurinã 

Os Apurinã encontram-se dispersos às margens do rio Purus. De acordo com o ISA (2016), são 

9.487 indígenas dessa etnia distribuídos pelos Estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Falantes 

da língua Apurina, da família Maipure-Aruak, a história desse povo é marcada pela violência dos dois 

ciclos da borracha na região amazônica. 

As relações de parentesco são baseadas na divisão do povo em dois grandes grupos, 

considerados como “nações” pelos Apurinã: Xoaporuneru e Metumanetu. O pertencimento a um destes 

grupos é determinado pela linhagem paterna e, para cada um dos grupos há proibições, primordialmente 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai
http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
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ligadas à alimentação. O casamento considerado correto é intergrupal, ou seja, deve ser realizado entre 

um Xoaporuneru e um Metumanetu, pois se considera que casar dentro do próprio grupo fere uma regra 

de parentesco (RISSO, 2005). 

8.3.2.5 Arara Karo 

Os Arara Karo vivem em duas aldeias, Iterap e Paygap, ambas localizadas na parte sul da TI 

Igarapé de Lourdes. A língua Karo pertence à família Ramarama, do tronco linguístico Tupi (ISA, 2016). 

Nas aldeias, praticamente todos os índios falam sua própria língua, sendo o Português aprendido 

como segunda língua e utilizado, somente, no contato com não indígenas. Nos últimos tempos, percebe-

se uma gradual utilização, principalmente pelas novas gerações, de termos portugueses, geralmente para 

as relações de parentesco (pai, mãe, tio, tia, primo, prima), no convívio diário. Alguns Arara Karo 

também falam ou entendem a língua Tupi-Mondé, graças às situações de casamento entre membros das 

etnias Arara e Ikolen (GABAS JÚNIOR, 1989). 

Após quase 60 anos de contato envolvente com a população não-indígena, a organização social 

e política, assim como as práticas culturais tradicionais dos Arara Karo caíram em desuso, praticamente 

desaparecendo. Permanecem, entretanto, alguns importantes aspectos de sua organização social 

tradicional, tal como o trabalho dos genros para os sogros após o casamento. Foram registrados 

casamentos (não recentes) de índios com não-índios, mas esse tipo de união não é bem visto pelos 

membros da comunidade. Atualmente, nenhum ritual tradicional é praticado pelos Arara Karo. Os vários 

pajés que residem na aldeia, apesar de muito respeitados pela própria comunidade e por membros de 

outras etnias, têm funções restritas a conselheiros em questões concernentes à comunidade; não há mais 

atividades ou práticas típicas de pajés de outrora, tais como curandeirismo, diálogos rituais e elaboração 

de cantos (GABAS JÚNIOR, 2002). 

8.3.2.6 Arikapú 

Embora, atualmente, os Arikapú vivam nas TIs Guaporé e Rio Branco, esses locais não 

correspondem aos seus territórios de ocupação tradicional. No início dos anos 1930, o Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI) iniciou trabalhos de transferência de grupos indígenas do sudoeste de Rondônia, 

entre os quais os Arikapú, para colônias no oeste do Estado. Nessas colônias, os indígenas eram 

obrigados a viver e a trabalhar sob condições desumanas, o que fez com que muitas etnias se 

dispersassem, com seus membros fugindo ou explorando outros territórios (MALDI, 1991).  

O nome Arikapú, além de ser a autodenominação dos Arikapú, é também utilizado pelos grupos 

vizinhos e pelos não-indígenas para se referirem a esse grupo. Sua origem pode estar vinculada à língua 

Tupari dos vizinhos Makurap, na qual arikapú se refere ao pássaro japó (ISA, 2016). 

Até muito pouco tempo, a língua dos Arikapú permanecia praticamente desconhecida. Hoje, 

essa língua encontra-se hoje no limiar da extinção, dado que restam somente dois anciões que a dominam 

e estes vivem em TIs distintas. Não houve transmissão da língua para as gerações seguintes.  
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Culturalmente os Arikapú se aproximam bastante de outros grupos do sudoeste de Rondônia e, 

com eles, compartilham muitas características (MALDI, 1991). O contato com não indígenas contribui 

fortemente, entretanto, para que muitos Arikapú abandonassem suas práticas culturais. Ainda hoje, 

alguns vivem em grandes malocas em formato de colmeia, como seus antepassados, e a subsistência do 

povo baseia-se em atividades de pesca, caça, coleta de frutas e agricultura de roçado (ISA, 2016). 

8.3.2.7 Aruá 

Os Aruá são um povo relativamente pouco estudado, estudos antropológicos e linguísticos sobre 

essa etnia são bastante raros e, por isso, as informações aqui apresentadas são esparsas. Sabe-se que o 

aruá é parte da família linguística tupi-mondé, mas, atualmente, são, somente, cerca de 20 falantes dessa 

língua, dentre os 94 membros Aruá, caracterizando-a como sob ameaça de extinção (ISA, 2016). 

Os Aruá, guardam, juntamente com grupos indígenas do Guaporé e dos afluentes ocidentais do 

Mamoré, três aspectos culturais característicos: a ausência da mandioca “brava” e da farinha na 

alimentação; a existência de subgrupos territoriais definidos e nominados; e o consumo de chicha de 

milho em cerimônias. Outro elemento cultural é a aspiração do pó de angico nos atos xamanísticos, 

sendo a atuação do xamã relacionada ao uso que faz desse pó alucinógeno (MALDI, 1991). 

8.3.2.8 Cinta Larga 

O território tradicional do povo Cinta Larga localiza-se no sudoeste da Amazônia brasileira, 

compreendendo parte dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. Atualmente, a etnia habita as TIs 

Roosevelt, Serra Morena, Parque Aripuanã e Aripuanã, todas homologadas, definidas por volta de 1990, 

em uma área contígua de 2,7 milhões de hectares. Não é possível encontrar entre os Cinta Larga algo 

como uma autodenominação, um termo geral para o conjunto do grupo - a não ser a alcunha "Cinta 

Larga", adotada por eles em sua convivência com a sociedade brasileira (ISA, 2016).   

Tradicionalmente a aldeia Cinta Larga era constituída por uma ou duas casas que abrigavam 

uma linhagem patrilinear, porém, com a intensificação dos contatos, passaram a constituir aldeias com 

casas que abrigam uma família nuclear de diferentes linhagens. A poligamia é largamente praticada 

pelos Cinta Larga, ocorrendo em arranjos variados.  

Essa etnia, tem a peculiaridade de dedica um tempo reduzido às práticas agrícolas, as quais são, 

inclusive, depreciadas frente à caça. Assim, as derrubadas e queimadas são realizadas pelos homens, 

mas a plantação e a colheita são tarefas das mulheres. A partir de 1980, os Cinta Larga também 

começaram a extrair borracha e coletar castanhas, visando à comercialização. Entretanto, o isolamento 

da área, as dificuldades de transporte e a pequena escala da produção propiciaram um retorno monetário 

pouco significativo (JUNQUEIRA, 2002). 

Atualmente, os indígenas Cinta Larga, cujas casas não têm sistema de esgoto, nem água 

encanada, que frequentam escolas e postos de saúde precários e que produzem nas roças um montante 

inferior ao necessário para sua sobrevivência devido à falta de maquinário, insumos, assistência técnica 
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e crédito bancário, moram em cima da maior mina de diamantes do mundo, com capacidade para 

exploração de um milhão de quilates de pedras preciosas por ano. A exploração ilegal dessas pedras 

preciosas ganhou forças em 1998 e chegou a reunir 5 mil garimpeiros em 2004. O garimpo levou às 

reservas mais do que os visíveis danos ambientais, os problemas sociais envolvendo drogas e 

prostituição multiplicaram-se entre indígenas e não-indígenas ali residentes. A violência acentuou-se 

sobremaneira, os processos na Justiça passaram a fazer parte do cotidiano dos Cinta Larga, aos quais a 

sociedade branca, rapidamente, deu a fama de milionários e o estigma de assassinos e bandidos. Há 11 

anos, um grupo de Cinta Larga matou 29 garimpeiros; o massacre ocorreu devido à disputa por jazidas 

de diamantes e o caso, que ganhou repercussão internacional, não foi julgado ainda (ARANDA, 2015). 

8.3.2.9  Djeoromitxí 

Conhecidos como “Jabuti”, os Djeoromitxí ocupavam, tradicionalmente, terras na região sul de 

Rondônia, porém, após entrarem em contato de maneira regular com não indígenas no início do século, 

essa etnia sofreu severas baixas demográficas e foi deslocada para a região onde, atualmente, residem, 

próximos ao rio Branco e ao rio Guaporé. 

A origem do nome do grupo não é fácil de traçar. É possível que seja o termo dado a um clã, 

cujo significado vem a ser um tipo de palmeira (MALDI, 1991). 

A língua dos Djeoromitxí, assim como a de seus vizinhos Arikapú, permanecia praticamente 

não-documentada até recentemente. Hoje, essa língua encontra-se sob ameaça de extinção, ainda que se 

mantenha fortalecida em núcleos familiares que procuram manter essa tradição em todas as gerações. 

Na TI Rio Guaporé há o ensino de português e da língua materna nas escolas primárias, mas, na TI Rio 

Branco, essa língua é falada somente por poucos indivíduos. A maioria dos falantes de Djeoromitxí 

também fala o português e há alguns que dominam, ainda, outras línguas indígenas (PIRES, 1992). 

Em termos culturais, os Djeoromitxí se aproximam bastante de outros grupos do sudoeste de 

Rondônia e com eles compartilham muitas características, tais como a ocupação de grandes malocas em 

forma de colmeia e a subsistência baseada na pesca, caça, coleta de frutas e insetos, e agricultura de 

roçado (MALDI, 1991). 

8.3.2.10 Ikolen 

Os Ikolen são falantes de uma língua do tronco Tupi e da família linguística Mondé (Tupi-

Mondé). Habitam a bacia do igarapé Lourdes e outros afluentes do rio Machado (ou Ji-Paraná), no 

Estado de Rondônia, próximo à divisa com o Mato Grosso. Sua população distribui-se em seis aldeias. 

A autodenominação do grupo é “Ikolen” que, em sua língua significa “Gavião”, motivo pelo qual os 

indígenas também são conhecidos e denominados por órgãos indigenistas de Gavião. 

Sua sobrevivência está ligada a atividades produtivas bastante diversificadas, incluindo caça, 

pesca, agricultura de roçado e criação de animais, que são destinadas tanto ao consumo próprio como à 

comercialização. De modo geral, as atividades são executadas por todos os membros da comunidade, 
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independente do sexo e idade, organizados de forma familiar e comunitária. Nas atividades 

comunitárias, todos os membros da comunidade participam e têm acesso igual ao que é produzido (ISA, 

2016). 

Interessante notar que, no aspecto demográfico, após o primeiro período de contato com não 

índios, em 1940, marcado pela alta mortalidade de indígenas, a partir de 1960, com a assistência da 

Funai e de missionários, a população Ikolen aumentou significativamente. Assim, as aldeias Ikolen são 

formadas, em sua maioria, por jovens; cerca de 40% da população tem idade igual ou inferior a dez 

anos, e as pessoas com idade inferior a vinte anos representam mais de 60% do total. Por outro lado, o 

número de pessoas mais velhas é extremamente baixo, o que pode impactar negativamente sua 

reprodução cultural, uma vez que são justamente essas pessoas que detém a memória de importantes 

aspectos da cultura Ikolen, como músicas, mitos, ritos, língua e cultura material (KANINDÉ, 2006). 

8.3.2.11 Juma 

A história de contato entre brancos e o povo Juma é marcada por conflitos sangrentos. Ferrarine 

(1980) afirma que os Juma se distinguiam por serem uma etnia arredia ao contato com os brancos. 

Caracterizados pela antropofagia, eram considerados ferozes e perversos, de modo que conseguiram se 

manter isolados até quase a metade do século XX. 

Durante todo o tempo, mesmo padecendo de perseguições contínuas, os Juma tentavam manter 

seu território e sua integridade. Inúmeros conflitos irromperam e, enquanto a etnia defendia seu território 

de invasores, a população não indígena organizava-se em expedições punitivas com o intuito de 

exterminar os índios.  

Os Juma são um povo de filiação linguística Tupi-Guarani e constituem um subgrupo 

Kagwahiva. Como os demais povos Kagwahiva, os Juma caracterizam-se por um complexo sistema de 

metades exogâmicas, de linhagem patrilinear dividido em dois grandes grupos que baseiam a ordem dos 

casamentos, só devendo os mesmos serem realizados de forma intergrupal, salvo grande distância 

geográfica que os impedisse. Tal sistema não vigora mais atualmente, dado que, como mencionado, os 

remanescentes do povo Juma constituem apenas um núcleo familiar, estando todos casados com 

indivíduos Uru-Eu-Wau-Wau (ISA, 2016). 

8.3.2.12 Kanoê 

Os remanescentes do povo Kanoê estão dispersos na região sul do Estado de Rondônia, em áreas 

próximas à fronteira com a Bolívia. Atualmente, grande parte reside em TIs ao longo das margens do 

rio Guaporé; uma única família habita a TI Rio Omerê.  

Mais do que uma divisão geográfica, é possível reconhecer duas situações bastante distintas em 

termos de assimilação cultural desses grupos. Os Kanoê da beira do rio Guaporé apresentam uma antiga 

inserção no modo de vida da sociedade brasileira; a maior parte encontra-se casada com membros de 

outras etnias ou com não índios e apenas três indivíduos conhecem a língua nativa. Já os Kanoê da TI 
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Rio Omerê, uma única família composta por cinco integrantes, foram contatados pela Funai somente 

em 1995 e, desde então, procuram manter-se em relativo isolamento (ISA, 2016). 

Esses grupos Kanoê, cada qual a seu modo, são marcados por histórias trágicas que resultaram 

numa significativa redução populacional. Os Kanoê, uma nação de milhares no século XIX, totalizavam, 

em 2014, 319 índios; a língua Kanoê, também conhecida como Kapixaná (Kapishana) ou Kapixanã, é 

falada, atualmente, por apenas sete pessoas (ISA, 2016).  

Além das péssimas condições de um trabalho quase escravo, não havia infraestrutura para 

atender à quantidade de indígenas deslocada para a área. No local de reassentamento de inúmeras etnias 

não havia roças e os índios eram obrigados a empregar todo o seu tempo na coleta da borracha, 

alimentando-se de gêneros fornecidos pelos seringalistas: charque, feijão e farinha. Bastante debilitados 

por conta da alimentação à qual não estavam acostumados e da extenuante jornada de trabalho a que 

eram submetidos, pouco depois de chegarem muitos Kanoê contraíram sarampo; a mortalidade foi 

tamanha que esse povo quase se viu exterminado. Começava aí um processo de ocupação do rio Guaporé 

marcado por inúmeros massacres de indígenas durante todo a segunda metade do século XX (MALDI, 

1984). 

Atualmente com cinco integrantes, a família, que é monolíngue em Kanoê, refugiou-se numa 

reserva de floresta de uma fazenda, apartada do contato direto com o homem branco e, a despeito dos 

possíveis massacres terem resultado na quase dissolução do grupo, conseguiu sobreviver.   

Atualmente, todos os Kanoê, independente de sua localização geográfica, lutam por sua 

sobrevivência física e cultural numa região vastamente ocupada por madeireiros, grileiros e outros 

agentes que, não raro, ameaçam a integridade e o usufruto exclusivo de suas terras. 

8.3.2.13 Karipuna de Rondônia 

Os Karipuna de Rondônia fazem parte do grupo Kawahib, da família linguística Tupi-Guarani. 

A autodenominação dos assim chamados Karipuna de Rondônia é ahé, que, em sua língua, significa

“gente verdadeira”. Não se sabe a origem da denominação “Karipuna”. Os primeiros relatos sobre esses 

índios os designavam como “Bocas Pretas” devido à tatuagem permanente de jenipapo que ostentam ao 

redor da boca. 

Em 2004 haviam somente 14 sobreviventes dessa etnia, resultado de uma desastrosa história de 

contato desse grupo com não-indígenas. Até a década de 1970, conseguiram manter-se relativamente 

distantes dos brancos, porém, o ciclo da borracha em Rondônia deu início à uma sequência de invasões 

em seu território, causando mortes por conflitos e doenças. Esse povo também foi bastante afetado pela 

construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, que levou milhares de migrantes para a região de seu território 

(MEIRELES, 1983).  
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Ao contrário de outros grupos da região, os quais após o impacto inicial do contato, conseguiram 

refazer sua demografia, mantendo os padrões de organização social tradicional, a catástrofe demográfica 

a que foram submetidos os Karipuna de Rondônia não lhes facultou chances de reprodução de suas 

estruturas organizacionais. Muitos indígenas desposaram “civilizadas” e a maior parte das crianças já 

não compreende a língua Karipuna. Não há mais xamãs na aldeia e, apesar das concepções nativas de 

destino post-mortem continuarem vivas, incorporou-se a elas o personagem “jesús” como o espírito 

predador que, ao devorar o coração do humano, consuma a sua passagem para o “céu” (KUROVSKI, 

2005). 

Em relação à sobrevivência, os Karipuna de Rondônia praticam a caça e a pesca, utilizando 

armas de fogo para a primeira e linhadas e arco-flecha para a segunda. Como a maioria dos povos Tupi-

Guarani, os Karipuna tinham no milho a sua principal fonte de alimentação, porém, hoje já é superada 

pela mandioca. O excedente de farinha produzido é vendido, assim como parte da produção de milho e 

a castanha-do-Brasil coletada, entretanto, a renda dessas atividades é irrisória (ISA, 2016).  

8.3.2.14 Karitiana 

Falantes da língua Karitiana, a única língua sobrevivente da família Arikém, uma das dez 

representantes do tronco linguístico Tupi, não se conhece a origem ou a etimologia da palavra Karitiana; 

os indígenas afirmam que a denominação lhes foi atribuída por seringueiros que penetraram seus 

territórios no final do século XIX. Os Karitiana denominam-se simplesmente Yjxa, pronome da primeira 

pessoa que significa “nós”, também traduzido como “gente” (LÚCIO, 1996). 

A subsistência dos Karitiana baseia-se na agricultura realizada nas terras ao redor da aldeia pelas 

unidades familiares, na caça com armas de fogo – atividade eminentemente masculina –, e na pesca 

realizada com redes, anzol e arco e flechas – atividade coletiva, que envolve, inclusive, crianças. A 

dependência de gêneros alimentícios e bens industrializados leva os Karitiana a comercializarem parte 

dos produtos de suas atividades na cidade: milho, café e feijão – além de algumas frutas como a laranja 

e o açaí – são os principais gêneros comercializados em Porto Velho. O artesanato, bastante 

diversificado, é produzido por todas as famílias da aldeia, também é comercializado, porém, o volume 

de vendas é pequeno, razão pela qual os Karitiana vêm buscando alternativas para expandir as praças de 

comercialização de sua cultura material (ISA, 2016). 

Em relação à organização social dos Karitiana, chama atenção a cisão religiosa característica do 

grupo. Essa cisão como fruto de um trabalho de conversão efetivado entre 1972 e 1978 por missionários, 

que obtiveram apenas resultados parciais. Assim, a comunidade dividiu-se em dois grupos distintos: o 

“povo do pajé” e o “povo do pastor”. Por “povo do pajé”, entende-se as famílias que se mantêm fiéis ao 

modo de vida e às crenças tradicionais dos Karitiana, anteriores ao contato; o “povo do pastor”, ou seja, 

as famílias “crentes”, apregoam o caráter original de seu conhecimento acreditando que as concepções 

religiosas verdadeiras são as que lhes foram ensinadas pelos missionários. Na vida cotidiana, ambos os 
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grupos se relacionam normalmente, inclusive com relações matrimoniais entre os dois, entretanto, essa 

cisão religiosa recobre um conflito político significativo entre as principais lideranças Karitiana 

(MOSER, 1997).  

A eclosão das diferenças entre os dois grupos aparece, recorrentemente, no nível simbólico-

religioso ou naquele das práticas intimamente ligadas ao universo sobrenatural. O principal locus de 

materialização da cisão religiosa entre os Karitiana são os rituais destinados a celebrar o contato com o 

mundo sobrenatural buscando a “saúde” e a “felicidade” dos indígenas. Durante esses eventos, a 

comunidade divide-se de maneira acentuada e os dois grupos revelam-se com nitidez: os rituais são 

sempre realizados de modo binário, cada um preparado e assistido por um dos grupos (MOSER, 1997).  

A gravidade de tal fato é que se coloca a própria história do grupo em jogo, dado que cada um dos 

grupos afirma a ancestralidade de seus ritos e culpa o outro pelas mazelas enfrentadas pelos Karitiana, 

julgando que os procedimentos rituais equivocados geram perdas acumuladas. 

8.3.2.15 Cassupá 

O povo Cassupá é originário da região do Cascata, na margem esquerda do Rio Pimenta Bueno, 

onde atualmente é o município de Chupinguaia. Falantes da família linguística Aikaná, foram 

deslocados de seu território tradicional na década de 1940 pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) sob 

a justificativa de que os indígenas estavam sob risco de serem dizimados por garimpeiros que invadiam 

suas terras. 

Durante as décadas seguintes, os Cassupá foram obrigados a realizar diversos deslocamentos. 

Utilizados em frentes de atração promovidas pelo SPI, sua presença foi registrada em diversos 

momentos em diferentes acampamentos de postos indígenas no Estado de Rondônia (MACIEL, 2000). 

Os conflitos entre os Cassupá e os diversos agentes do contato delinearam os percursos deste 

deslocamento pelo território rondoniense. Ao longo das décadas, além das ameaças nítidas de 

garimpeiros, seringueiros e os chamados “índios bravos”, os Cassupá ainda tiveram atritos com 

organizações indigenistas, como SPI, Funai e CIMI, com os quais teceram relações que culminaram em 

seus deslocamentos ao engajarem-se nas frentes de contato, justificando-se, assim, a sua não inserção 

em áreas delimitadas e reconhecidas a outras etnias à época (CUNHA, 2013). 

Atualmente, os Cassupá habitam a TI Cassupá, localizada na área urbana do município de Porto 

Velho. São apenas cinco hectares homologados, nos quais habitavam, em 2014, 149 indígenas (ISA, 

2016). Muitos dos remanescentes dessa etnia ainda estão na área em que foram instalados, mas outros 

já passaram a viver no centro de Porto Velho. Os mais velhos, entretanto, apesar de viverem tão 

próximos da cidade e se depararem com muitas dificuldades em terem seus direitos indígenas 

reconhecidos, ainda guardam como referência a região do Cascata.  
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8.3.2.16 Kaxarari 

Os Kaxarari ou Caxarari vivem hoje em quatro aldeias localizadas na TI Kaxarari, fronteira dos 

Estados do Amazonas e Rondônia, sendo elas: Marmelinho, Barrinha, Paxiúba e Pedreira (ISA, 2016). 

São falantes de uma língua da família Pano, semelhante ao idioma falado 

pelos Yaminawa, Kaxinawa, Yawanawa, Nukini, Katukina e Poyanawa, que vivem no Acre 

(AQUINO, 1985). 

A base social para os Kaxarari é o clã de descendência patrilinear. A exogamia é regra, ou seja, 

há interdito de casamento com pessoas do mesmo clã. No início dos anos oitenta, foram identificados 

18 clãs nomeados, mas no passado eram mais numerosos (AQUINO, 1985). 

Os indígenas vivem de roçados de subsistência, da coleta de frutas silvestres e, eventualmente, 

trabalham como diaristas ou peões das fazendas e seringais próximos à TI que ocupam. A coleta de 

castanha e a extração de seringa tornaram-se as principais atividades econômicas, constituindo a 

comercialização desses produtos na única fonte de recurso monetários do grupo (ISA, 2016). 

8.3.2.17 Kujubim 

Também conhecidos como Kuyubi, ainda hoje, a etnia Kujubim é relativamente desconhecida. 

São poucos os estudos publicados sobre esse povo, assim como os dados disponíveis em bases oficiais. 

De acordo com o ISA (2016), a população Kujubim era estimada, em 2014, em 140 indígenas. 

Habitam as TIs Rio Cautário e Rio Guaporé, ambas situadas no Estado de Rondônia. Falantes 

da família linguística Txapakura, assim como os povos Wari', Torá, Moré ou Itenes e Oro Win. A língua, 

descoberta em 1991, encontra-se ameaçada de extinção (RODRIGUES, 2014). 

Os Kujubim caracterizavam-se por sua religião tradicional com práticas de antropofagia de 

parentes falecidos, porém, essa parte de sua cultura foi sendo abandonada desde o início dos contatos 

com os brancos, de modo que deixou de existir. Atualmente, os Kujubim vivem entre a aldeia de 

Sagarana, o Posto Indígena Sotério e a cidade de Guajará-Mirim (BRAGA et al., 2011).

Hoje, a língua de comunicação diária é o português; a maioria dos jovens e praticamente todas 

as crianças não falam a língua de seu grupo. Para a comunicação intertribal, os Kujubim adotaram a 

língua Makurap durante o ápice da exploração da borracha, mas, depois da Segunda Guerra Mundial, 

porém, esta foi sendo abandonada em prol do Português. De acordo com Rodrigues (2014), restam 

apenas dois falantes do Kujubim. 

8.3.2.18 Kwazá 

Expulsos de suas terras por fazendeiros após a abertura da BR-364 na década de 60, o povo 

Kwazá perdeu muitos dos seus integrantes e de sua cultura. Dados da Secretaria Especial de Assuntos 

Indígenas (SESAI) afirmam que, em 2014, haviam apenas 54 integrantes dessa etnia, os quais vivam 

em conjunto com os Aikanã e os Nambiquara no sul de Rondônia (ISA, 2016).  

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/yaminawa
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaxinawa
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/yawanawa
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nukini
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/katukina-pano
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/puyanawa
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A língua Kwazá, dentre várias outras do Estado de Rondônia, pode ser classificada como 

'isolada', ou seja, não se relaciona com outras línguas ou famílias linguísticas conhecidas. Boa parte dos 

Kwazá é trilíngue, falando também o Aikanã e o Português, mas só algumas pessoas falam apenas o 

Kwazá. Não há confirmação da existência de Kwazá fora do país, de modo que essa língua é considerada 

“ameaçada de extinção”, visto que poucas pessoas a falam e não há a transferência de seu conhecimento 

para novas gerações (RODRIGUES, 1986). 

Várias práticas tradicionais dos Kwazá desapareceram depois do início de seu contato com a 

sociedade não-indígena. A organização social e política da sociedade tradicional era bastante igualitária, 

o povo era dividido em subgrupos territoriais, provavelmente clãs. Acredita-se que não existia um nível

de liderança acima desses subgrupos, embora o pajé mantivesse uma posição importante como médico 

e intermediário espiritual, porém, que não lhe dava nenhum status especial fora dessas esferas. 

Informações mais acuradas sobre a vida tradicional dos Kwazá são de difícil acesso, uma vez que os 

mais velhos cresceram em tempos bastante perturbados por causa do contato com os brancos.  

A subsistência dos Kwazá é fruto da combinação da caça e da plantação de roça com a 

exploração de seringa. Na década de 1930 começaram a fornecer mão-de-obra para os brancos 

seringalistas em troca de produtos exógenos, como café, açúcar e armas de fogo. Nos anos 70 os Kwazá 

começaram a trabalhar para si mesmos, vendendo borracha na cidade. Posteriormente, começaram a 

envolver-se na exploração de madeira nobre, trocando mogno por carros e artigos de supermercado, 

imergindo em um modo de vida do branco (MALDI, 1991).  

Ressalta-se que alguns Kwazá moram em cidades como Porto Velho e Pimenta Bueno, sem 

contato com os índios que vivem nas aldeias, de modo que, provavelmente, já não mantêm mais laços 

culturais com a etnia e tenham perdido a língua Kwazá. 

8.3.2.19 Makurap 

Os Makurap, historicamente, possuem posição de destaque no complexo interétnico da margem 

direita do Guaporé. Sua língua, proveniente da família linguística Tupari, do tronco Tupi, converteu-se 

em uma espécie de “língua franca” na região desde o início do século XX, porém, o português é, hoje, 

a língua de comunicação cotidiana da população Makurap mais jovem (BRAGA, 1992). Em 2014, 

contabilizavam-se 579 Makurap. 

Entre os Makurap, as relações intersocietárias se davam, e ainda hoje ocorrem, sobretudo, 

através de dois mecanismos: as festas de chicha e os casamentos. Nas festas de chicha, as aldeias se 

alternam nos papéis de anfitriã/convidada, criando redes de solidariedade e reciprocidade (MALDI, 

1991). O xamanismo, como nas demais sociedades da região oriental do Guaporé, caracteriza-se pelo 

uso de um alucinógeno: as sementes de angico, que são maceradas até virarem pó e misturadas com um 

tipo especial de fumo, cultivado para este fim. 
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No tocante à cultura material, alguns elementos tradicionais visualizados entre os Makurap 

atestam inequívoca similaridade entre eles e os grupos dessa região, podendo-se citar: a ausência do 

cultivo da mandioca "brava" e da farinha na alimentação; a construção de casas redondas, com esteio 

central, abrigando uma família extensa patrilocal; o consumo da chicha de milho na alimentação regular 

e da chicha fermentada em ocasiões cerimoniais; e a confecção do marico (PRATES, 1983). 

8.3.2.20 Miqueleno 

O povo Miqueleno ainda não tem seu território tradicionalmente ocupado demarcado. A TI 

Migueleno, grafia pela qual a etnia também é conhecida, encontra-se em processo de identificação por 

contrato CLTO 1188, de 30 de agosto de 2010 (ISA, 2016). 

Desde 2000, os remanescentes dessa etnia realizam encontros anuais para solicitar a demarcação 

de seu território tradicional, além de iniciativas de educação e saúde específicas.  Os Miqueleno de voltar 

à localidade Limoeiro, situada no município de São Francisco do Guaporé, de onde foram retirados pelo 

Ibama, em 1986, para a criação da Reserva Biológica do Guaporé. Outra parte de seu território foi 

loteada, vendida ou grilada por fazendeiros (CIMI, 2005). 

Falantes da família linguística Puruborá, em 2014, estimava-se a existência de 267 indígenas da 

etnia Miqueleno (ISA, 2016). 

8.3.2.21 Nambiquara 

O termo Nambiquara é de origem Tupi e pode ser traduzido como “orelha furada”. O etnônimo 

ainda pode ser grafado de outras formas: Nambikwara, Nambicuara e Nhambicuara. Desde o início do 

século XX, este termo é usado para designar diversos grupos que ocupavam a região do noroeste do 

Estado do Mato Grosso e as adjacências do Estado de Rondônia, entre os afluentes dos rios Juruena e 

Guaporé até as cabeceiras dos rios Ji-Paraná e Roosevelt (PRICE, 1969). 

Os grupos que ocupavam e que ainda ocupam a Chapada dos Parecis, o Vale do Guaporé e a 

região norte, entre o rio Iquê e os rios Cabixi e Piolho, falam línguas da família linguística Nambiquara. 

Trata-se de uma família linguística sem qualquer relação comprovada com outras famílias linguísticas 

da América do Sul (PRICE, 1969).  

O território tradicionalmente ocupado pelos Nambiquara pode ser dividido em três áreas 

geográficas. A primeira é formada pela Chapada dos Parecis que corresponde à parte oriental do 

território Nambiquara. A segunda compreende a região do Vale do Guaporé corresponde ao oeste do 

território Nambiquara, entre o limite do planalto acima mencionado e o rio Guaporé, sendo 85% da 

região coberta por floresta. A terceira área compreende o norte da área Nambiquara, as florestas cobrem 

a região ao longo dos rios Roosevelt e Ji-Paraná, assim como seus afluentes (ISA, 2016). 

Os Nambiquara consistem em um povo de grupos separados sem coesão e liderança central. 

Para eles, viver em comunidade é dar e trocar, afirmando laços de obrigações entre os membros e 
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suprindo a necessidade básica de coesão entre o grupo. Essa etnia é caracterizada pela endogamia e os 

casamentos são uxorilocal, de preferência realizado entre primos cruzados bilaterais. O casamento é 

visto como uma 'troca' para conseguir mais influência e mão-de-obra. Não há, entre eles, a preocupação 

em acumular bens, pois não os consideram de propriedade privada, uma vez que tudo pode ser pedido 

emprestado. Trocar e emprestar confirmam os laços que formam a comunidade (COSTA, 2002). 

A sua espiritualidade não permite a inclusão da cultura do branco, todos os acontecimentos são 

explicados a partir do prazer ou da ira dos espíritos. Para os pajés, a espiritualidade e o uso da própria 

língua são os meios para manter a identidade étnica, explicando, em parte, a demarcação de TIs 

(SANTOS, 2007). 

Seus instrumentos musicais são vistos como o meio de contato com os espíritos ancestrais e da 

natureza. No meio do pátio central da aldeia os homens constroem uma choupana para os rituais e dentro 

entoam as flautas de taquara e flautas nasais durante as festas da colheita. As flautas são guardas no 

mato fora da vista das mulheres (COSTA, 2009). 

Apesar do recente crescimento populacional, em 2014 estimava-se 2.332 indígenas dessa etnia, 

muitos grupos foram extintos e outros foram reduzidos a poucos indivíduos. Este foi o caso de parte dos 

grupos Nambiquara do Norte, cujos remanescentes juntaram-se a outros grupos mais numerosos, 

passando a compor um único grupo (ISA, 2016). 

8.3.2.22 Oro Win 

Autodenominam-se Oro Win ou Oro Towati’. Oro, nessa língua da família Txapakura, significa 

"coletivo" ou "grupo". Os remanescentes dessa etnia vivem na TI Uru-Eu-Wau-Wau, nas cabeceiras do 

rio Pacaás Novos (ISA, 2016).  

Atualmente, o antigo Seringal São Luís abriga a maior parte da população Oro Win que, em 

2014, somava 88 pessoas. A tímida retomada demográfica foi acompanhada de outras iniciativas de 

fortalecimento político e cultural, como a criação de uma associação própria e a inclusão de aulas da 

língua Oro Win nas escolas. A língua, quase extinta, era falada somente por seis pessoas, todas idosas 

(ISA, 2016).  

8.3.2.23 Puruborá 

Essa etnia, que, em 2014, contava com 243 representantes, os Puruborá ainda não têm sua TI 

reconhecida, demarcada e homologada. Espalhados por várias cidades em Rondônia, o grupo reconhece 

o antigo sítio de D. Emília, onde hoje está a aldeia Aperoi, como centro de referência de seu território

atual. Podem ser encontrados, também, em áreas da TI Uru-Eu-Wau-Wau. A TI Puruborá encontra-se 

TI em processo de identificação, conforme Portaria nº 1.582 de 27/10/2010 (ISA, 2016).  

A única aldeia Puruborá atual, a aldeia Aperoi, está localizada às margens da rodovia BR-429, 

entre a rodovia e o rio Manuel Correia. A aldeia dista cerca de 32 km de Seringueiras, sentido Costa 

http://pib.socioambiental.org/caracterizacao.php?id_arp=3891
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/purubora/2399
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Marques e seu território se espalha entre os municípios de Seringueiras e de São Francisco do 

Guaporé, leste do Estado de Rondônia. 

A língua Puruborá é a única representante conhecida da família linguística Puruborá, do tronco 

Tupi. Está entre as línguas do tronco Tupi com maior risco de desaparecimento em um futuro próximo, 

pois há muito deixou de ser utilizada como veículo de comunicação e não é ensinada às crianças há, 

pelo menos, três gerações. Não são encontrados mais falantes fluentes de Puruborá, apenas 

pouquíssimos semi-falantes (ISA, 2016). 

Se, outrora, os Puruborá foram oprimidos, violentados e expulsos de suas terras, hoje, vivem 

um momento histórico ímpar. A cacique e as mulheres da aldeia são articuladas na luta pela demarcação 

territorial, participam de cursos, seminários, e congressos, fazem faculdade e escolhem seus maridos. O 

catastrófico impacto do contato, quando a maior parte dos homens Puruborá desapareceu nos trabalhos 

em seringais, fez com que as mulheres, que desposaram seringueiros não indígenas, se tornassem o 

início de praticamente todas as genealogias traçadas pelos Puruborá (VANDER VELDEN, 2013). 

8.3.2.24 Sakurabiat 

Os Sakurabiat vivem nas TIs Rio Guaporé e Rio Mequéns, no Estado de Rondônia. A TI Rio 

Mequéns fica no município de Cerejeira e localiza-se na região habitada pelos Sakurabiat desde tempos 

imemoriais. Trata-se de uma área próxima às cabeceiras dos rios Mequéns e Verde, ambos tributários 

dos rios Colorado e Guaporé (ISA, 2016).  

Informações sobre a cultural material e o modo de vida tradicional das populações indígenas 

habitantes da região do rio Guaporé, entre as quais estão os Sakurabiat, apesar de esparsas, dão conta de 

que esses povos tinham o milho e o amendoim entre suas principais fontes de alimentação, enquanto a 

mandioca possuía uma importância secundária (MALDI, 1991). 

Atualmente, o milho ainda possui um papel central na alimentação dos Sakurabiat. São 

cultivadas quatro variedades de milho fofo, usados para a fabricação de chicha e para o consumo direto. 

Também cultivam a mandioca mansa para o consumo direto, para o preparo da chicha e para a fabricação 

de farinha puba (ISA, 2016). 

8.3.2.25 Suruí Paiter 

Os Suruí Paiter habitam a TI Sete de Setembro, localizada em uma região fronteiriça, ao norte 

do município de Cacoal-RO, que se estende até o município de Aripuanã, no Mato Grosso. Esse, 

entretanto, não é o seu território de ocupação tradicional. Acredita-se que os Paiter teriam emigrado da 

região de Cuiabá para Rondônia, ainda no século XIX, fugindo da perseguição de brancos. Durante a 

fuga, os choques com outros grupos indígenas e não indígenas fizeram com que a sua população se 

reduzisse drasticamente (MINDLIN, 1984). 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
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Os Suruí de Rondônia se autodenominam Paiter, que significa "gente de verdade, nós mesmos". 

Falam uma língua do grupo Tupi e da família linguística Mondé. Em 2014, a população estimada dessa 

etnia era de 1.375 indígenas (ISA, 2016).  

As pressões sofridas por parte dos não índios têm contribuído para diversas mudanças no grupo. 

As narrativas tradicionais vêm, continuamente, sendo substituídas pelas novas religiões cristãs, apesar 

de certa resistência de algumas famílias e comunidades. Os pajés foram discriminados e sofreram 

enorme pressão dos missionários. Ouvir estória de pajés se tornou raro, pois as religiões não indígenas 

com presença missionária na área proíbem que sejam repassadas aos mais novos. Alguns membros da 

comunidade se ressentem deste fato e afirmam que as religiões cristãs têm impactado negativamente sua 

cultura.  

Os membros dos clãs que compõem a sociedade Suruí partilham o mesmo conjunto de regras 

sociais, devendo obrigações uns aos outros. São separados, na vida em comunidade, em duas metades: 

uma ligada ao mato e outra à roça, mudando, as famílias, de lado em ciclos anuais. Tradicionalmente, 

todas as atividades econômicas organizam-se em torno do parentesco (MINDLIN, 1984). Dedicam-se à 

coleta de frutos, mel, larvas, palmito e outros produtos da floresta. Após 1981, quando ocuparam os 

cafezais dos invasores expulsos, passaram a vender café para o mercado local, utilizando a renda gerada 

para a aquisição de roupas, ferramentas e alimentos (ISA, 2016). 

8.3.2.26 Tupari 

Os Tupari, falantes de língua proveniente da família linguística Tupari, atualmente, habitam as 

TIs Rio Branco e Rio Guaporé. Estimativas recentes apontam para a existência de 607 indígenas dessa 

etnia (ISA, 2016). 

Como muitos povos amazônicos, os Tupari também tiveram uma história de contato marcada 

por conflitos e pela exploração e expropriação. Em contatos iniciais com brancos, nas primeiras décadas 

do século XX, os Tupari os denominaram “Tarüpa”, que significa em sua língua "maus-espíritos", uma 

vez que os não indígenas foram os portadores de muitas adversidades e uma série de doenças que quase 

dizimaram esse povo. 

A organização econômica dos Tupari baseia-se na soma de suas atividades tradicionais com a 

extração de borracha e de castanha para venda e/ou troca nos mercados locais. A agricultura é 

extremamente importante para essa etnia. O trabalho nas roças, além de garantir a sobrevivência, é a 

base para a divisão social dos papéis entre homens e mulheres. A regra de residência tradicional entre 

os Tupari é uxorilocal, o que quer dizer que o noivo passa a morar com seu sogro, precisando trabalhar 

para ele. Há xamãs em todas as aldeias Tupari. Nos rituais xamanísticos faz-se o uso de sementes de 

angico, que apresentam teor alucinógeno (CASPAR, 1976). 
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8.3.2.27 Uru-Eu-Wau-Wau 

Os Uru-Eu-Wau-Wau, como eram conhecidos os Jupaú, vivem na TI homônima, distribuídos 

em seis aldeias. Na mesma TI vivem também outras etnias, como os Amondawa e os Oro Win, com os 

quais os Uru-Eu-Wau-Wau convivem de forma pacífica. Antes do contato possuíam grande mobilidade 

espacial, havendo aldeamentos fixos em determinadas épocas do ano e acampamentos temporários 

espalhados por toda a área de ocupação. 

Historicamente, essa etnia é hostil ao contato com brancos. Como fator motivador para essa 

posição pode-se citar, no início do século XX, as invasões das frentes econômicas colonizadoras, ou 

seja, de seringalistas e garimpeiros e, mais tarde, nas três últimas décadas, as invasões de pecuaristas, 

agricultores, garimpeiros e madeireiros que já furtaram, em uma década mais de 500.000 metros cúbicos, 

principalmente de madeira nobre. 

Ressalta-se que a dinâmica populacional se modificou nos anos seguintes a 1993, quando foi 

demarcada a TI que habitam. A partir de então, houve uma pequena retomada no crescimento 

populacional, que se credita em parte à demarcação, fiscalização e vigilância da TI (ISA, 2016). 

Os Uru-Eu-Wau-Wau dividem-se em grupos de parentesco, cada qual com um chefe, 

organizados em duas metades: Mutum e Arara. Os casamentos são, tradicionalmente, poligâmicos e se 

dão entre as duas metades. Nos últimos anos, devido à escassez de mulheres e à influência do contato 

com os não-índios, as relações têm se tornado monogâmicas, havendo inclusive casos de poliandria 

(NASCIMENTO et al., 2002).  

A caça é uma atividade masculina e ocorre próxima às aldeias, em um raio de, 

aproximadamente, 3 a 5 km. A pesca é uma atividade realizada tanto pelo homem quanto pela mulher 

e, mesmo com a introdução de novas técnicas, a pesca tradicional ainda é realizada com o arco e flecha 

(ISA, 2016).  

8.3.2.28 Wajuru 

Os Wajuru possuem um sistema distinto de auto identificação. Os mais antigos, do tempo em 

que a presença dos brancos, se não inexistente, era bastante fraca, são chamados de Wayurú ou Ayurú; 

já aqueles que nasceram e vivem numa época de constante contato com não indígenas são conhecidos 

como Wajuru ou Ajuru (ISA, 2016). 

A língua Wajuru foi classificada como pertencente ao tronco linguístico Tupi e à família Tuparí. 

Entre os mais velhos é comum o domínio de mais de uma língua indígena, porém, os jovens, em grande 

parte, são apenas falantes passivos da língua Wajuru, dominando completamente o Português. Por 

ocuparem uma região de fronteira internacional, muitas pessoas também manejam bem o castelhano. 

As trocas regulares de cônjuges, músicas e conhecimentos com outros povos garantem um rico 

contexto multiétnico para os Wajuru, dependendo, os arranjos sociais mais importantes, dessa interação 
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com outras etnias indígenas. As chichadas, festas regadas a bebidas fermentadas, condensam as 

principais relações e acontecimentos da vida aldeã e cosmológica dos Wajuru, ocorrendo de maneira 

frequente e reunindo indígenas de diversos grupos étnicos (SOARES-PINTO, 2009).  

O casamento, também fato gerador de intensas interações sociais entre essa etnia, é 

caracterizado pela dispersão das mulheres e concentração dos homens no território. Enquanto as 

mulheres, muitas vezes, mudam-se para locais longínquos de onde viveram até então, os homens 

raramente se deslocam para áreas distantes de onde viveram com seus pais. A chicha também exerce 

importante papel no matrimônio de filhas, uma vez que permite a intensificação das relações sociais 

entre sogro e genro; para os Wajuru, casar uma filha é ter mais um local para tomar chicha (SOARES-

PINTO, 2009).  

A base da alimentação Wajuru é a macaxeira, além de peixes e carnes de caça. Há, também, 

roçados de milho, arroz, feijão, cará, amendoim e abacaxi. Alguns indígenas possuem renda extra 

proveniente de programas sociais e aposentadoria, utilizando-a para comprar produtos industrializados 

para sua alimentação (ISA, 2016). 

8.3.2.29 Wari’ 

O povo Wari’ é designado Pakaa Nova por terem sido avistados, pela primeira vez, no rio 

homônimo em Rondônia. Porém, é com o termo Wari’, que, na língua deles, significa “gente” ou “nós”, 

que preferem ser chamados com quem mantêm contato mais estreito. Sua língua é a Wari (Pakaa Nova), 

da família linguística Txapakura (ISA, 2016). 

Segundo o Instituto Socioambiental, o povo Waki’, em 2014, era composto por 3.956 

indivíduos, estando todos distribuídos por seis TIs em Rondônia, a saber: Igarapé Lage, Igarapé 

Ribeirão, Pacaás Novas, Rio Guaporé, Rio Negro Ocaia e Sagarana. 

As relações sociais são estruturadas não só em relação com os demais indígenas, mas, também 

com outros seres; muitas espécies animais, alguns poucos vegetais e certos fenômenos naturais são 

considerados humanos pelos Wari’ por serem dotados de espírito. Assim, grande parte da mitologia e 

dos rituais dessa etnia relaciona-se com a possibilidade de comunicação entre os Wari’ e os componentes 

do cosmos de significados que os cercam. Tal visão de mundo explica, em parte, o fato de que até a 

chamada “pacificação”, os Wari’ eram praticantes do canibalismo funerário como meio de produzir uma 

relação entre o “que comia” e o “que era comido”, prática que se estendia dos inimigos mortos em 

combate aos mortos do próprio grupo (VILAÇA, 1993). 

Praticantes do xamanismo, os Wari’ logo após os primeiros contatos com os brancos diminuíram 

a intensidade e o número de rituais realizados. Porém, a partir da década de 1980 a prática foi retomada, 

ocorrendo um reavivamento. Até hoje, na maioria das aldeias, muitas famílias dependem dos xamãs 

para tratarem doenças que acreditam ser causadas por espíritos animais. Entretanto, doenças 

identificadas como doenças de brancos são tratadas por técnicas de cura ocidentais (CATHEAU, 1996). 
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Em relação à sua subsistência, os Wari’ buscam mobilidade para usufruir os recursos florestais 

dispersos pelo território. O cultivo de milho, leguminosa que baseia a subsistência Wari’, é de extrema 

importância, assim como a caça e a pesca. Muitas famílias coletam e vendem borracha e castanha-do-

Brasil, porém não há dependência dessa venda como fonte de renda.  

Atualmente duas polêmicas têm se formado nos territórios Wari’: a obtenção de dinheiro com a 

venda de borracha e castanha-do-Brasil, bem como dos excedentes agrícolas tem sido direcionada para 

a compra de munição, roupas e outros bens de consumo que descaracterizam a convivência tradicional 

indígena nas aldeias; e a questão da comercialização dos recursos florestais, pleiteada pelos Wari’ e 

negada pela Funai, que acredita que o comércio da madeira em larga escala pode abrir a porta para a 

exploração do povo e dos recursos de seu território por terceiros (ISA, 2016). 

8.3.3 Comunidades Quilombolas 

As comunidades quilombolas são constituídas por grupos étnicos-raciais com trajetórias 

históricas próprias que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a 

ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias. A presunção de ancestralidade negra nessas 

comunidades relaciona-se com a resistência à opressão histórica sofrida (ANJOS, 2006). 

Estima-se que existam mais de três mil comunidades quilombolas no Brasil, mas, o chamado 

Território Remanescente de Comunidade Quilombola é uma categoria social relativamente recente. 

Embora desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, já fosse reconhecido o direito dos 

remanescentes dessas comunidades de posse definitiva da terra ocupada, foi apenas em 2003, com o 

Decreto nº 4.887, de 20 de novembro, que se regulamentou o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dessas áreas (ARRUTI, 2006). Nesse mesmo 

dispositivo legal, transferiu-se do Ministério da Cultura para o Incra a competência para a delimitação 

das terras quilombolas, bem como a determinação de suas demarcações e titulações. 

A identificação dos limites das terras das comunidades é feita a partir da avaliação conjunta das 

indicações da própria comunidade e de estudos técnicos e científicos, inclusive relatórios 

antropológicos, fornecendo uma caracterização espacial, econômica, ambiental e sociocultural da terra 

ocupada pela comunidade quilombola. 

Atualmente, são reconhecidas comunidades quilombolas em 24 Estados brasileiros, entretanto, 

apenas 18 deles possuem instrumentos legais próprios, para além dos federais, que versam sobre os 

direitos dessas comunidades. A Fundação dos Palmares, instituição pública voltada para promoção e 

preservação da arte e da cultura afro-brasileira, fundada em 1988 e vinculada ao Ministério da Cultura, 

já certificou mais de 2.600 comunidades quilombolas no país. Entretanto, estima-se que outras centenas, 

senão milhares, de comunidades ainda estejam lutando pelo direito de propriedade das terras 

historicamente ocupadas (GOMES, 2015). 
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De acordo com o INCRA (2016), existem 130 processos abertos para reconhecimento de 

comunidades quilombolas na região Norte, destes apenas seis, ou seja, menos de 5% do total, encontram-

se em território do Estado de Rondônia. A TABELA 8.18 apresenta a distribuição desses processos 

pelos Estados da região Norte. 

TABELA 8.18 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS ABERTOS NO INCRA PARA RECONHECIMENTO DE 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS, 2016 

Superintendência Regional Estado Número de Processos % sobre Total 

SR-01 Pará 37 28,5 

SR-15 Amazonas 04 3,1 

SR-17 Rondônia 06 4,6 

SR-21 Amapá 32 24,6 

SR-26 Tocantins 33 25,4 

STR-30 Pará (intendência de Santarém) 18 13,8 

Total - 130 100% 

Fonte: INCRA (2016). 

Ainda de acordo com o INCRA (2015), até junho de 2015 já haviam sido expedidas 

certificações, através da Fundação Cultural Palmares (FCP), para oito comunidades quilombolas no 

Amazonas, 34 no Amapá, 232 no Pará, sete em Rondônia e 38 em Tocantins. As informações 

disponíveis acerca das comunidades remanescentes de quilombolas, certificadas pela Fundação, no 

Estado de Rondônia são apresentadas na TABELA 8.19.  

TABELA 8.19.- COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS POR MUNICÍPIO EM RONDÔNIA, 2015 

Município Comunidade Processo – FCP Publicação – DOU 

Alta Floresta d’Oeste Rolim de Moura do Guaporé 01420.002954/2005-91 20/01/2006 

Alta Floresta d’Oeste/São 

Francisco do Guaporé 
Pedras Negras 01420.001295/2005-76 19/08/2005 

Costa Marques 
Forte Príncipe da Beira 01420.001406/2005-44 19/08/2005 

Santa Fé 01420.002941/2006-01 07/02/2007 

Pimenteiras do Oeste Laranjeiras 01420.002078/2005-01 20/01/2006 

São Francisco do Guaporé Santo Antônio do Guaporé 01420.000359/2003-50 04/06/2004 

São Francisco do 

Guaporé/Seringueiras 
Jesus 01420.000556/2006-11 28/07/2006 

Fonte: INCRA (2015). 

Também no INCRA (2016) podem ser encontradas informações adicionais sobre algumas 

comunidades quilombolas de Rondônia que se encontram em fases mais avançadas do procedimento de 

reconhecimento de pertencimento territorial, sendo elas Pedras Negras, Santo Antônio do Guaporé, 

Jesus e Santa Fé. Na TABELA 8.20 estão expostas as informações adicionais do Instituto para essas 

comunidades. 

TABELA 8.20 - COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM FASE AVANÇADA DE RECONHECIMENTO EM RONDÔNIA, 2016 

Nº Processo Comunidade Município Área/ha Nº de Famílias 

54300.000745/2005-36 Pedras Negras 
São Francisco do Guaporé e 

Alta Floresta d'Oeste 
43.911,1000 26 

54300.000746/2005-81 
Santo Antônio do 

Guaporé 
São Francisco do Guaporé 41.600,0000 21 

54300.002174/2008-74 Jesus 
São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras 
5.627,3058 12 

54300.001012/2008-61 Santa Fé Costa Marques 1.452,9224 41 

*Relatório Técnico de Identificação e Delimitação.
Fonte: INCRA (2016).
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Observando-se os dados da TABELA 8.20, percebe-se que já foi delimitado um total de 

92.591,3282 hectares de áreas de comunidades quilombolas em Rondônia. Esse território, de pouco mais 

de 925 km2, representa apenas 0,38% da área total do Estado. Na área identificada e delimitada, vive 

um total de 100 famílias quilombolas. 

O município de São Francisco do Guaporé conta com três das sete comunidades quilombolas 

certificadas ocupando áreas de seu território, sendo que a comunidade de Santo Antônio do Guaporé, 

com área total de 41.600 hectares, abrigando 21 famílias, encontra-se totalmente inserida no território 

municipal. Em Costa Marques são encontradas outras duas comunidades quilombolas, assim como em 

Alta Floresta d’Oeste, ainda que neste último, uma comunidade encontre-se completamente alocada e 

outra dividida com áreas do município de São Francisco do Guaporé. Seringueiras e Pimenteiras do 

Oeste são os outros dois municípios rondonienses onde podem ser encontrados remanescentes de 

quilombos. 

FIGURA 8.7 - DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM RONDÔNIA 

Nos próximos itens são apresentadas informações específicas sobre as 

comunidades quilombolas certificadas, bem como notícias atualizadas de seu processo de 

reconhecimento quando considerado de relevância para o estudo. 

8.3.3.1 Comunidade Quilombola Rolim de Moura do Guaporé 

A comunidade quilombola Rolim de Moura do Guaporé, localizada no município de Alta 

Floresta d'Oeste, ocupa uma área de, aproximadamente, 1.500 hectares.  

Fonte: Adaptado de MMA (2017).
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Em 2012, podiam ser encontrados na comunidade, aproximadamente, 600 habitantes, 

distribuídos em 94 famílias, na maioria jovens e crianças, bem como uma comunidade indígena da etnia 

Sakurabiat. A infraestrutura local é composta por três igrejas (uma católica e duas evangélicas), uma 

escola de ensino fundamental e médio, um posto de saúde, um ginásio de esportes, um posto da polícia 

ambiental em parceira com a SEDAM, a associação Ecológica Comunitária de Conservadores do Rio 

Guaporé e seus Afluentes (ECOMEG), um posto da Agência de Defesa Sanitária  Agrosilvopastoril do 

Estado de Rondônia (IDARON), uma usina de energia, antena de telecomunicação da Embratel, cinco 

pousadas, um campo de futebol e pequenos comércios (CRUZ, 2012). 

A partir da abertura da Rodovia R0-139, situada nas proximidades da comunidade, o Governo 

do Estado passou a incentivar o turismo ecológico; a criação da ECOMEG incentivou e acelerou as 

atividades ligadas ao turismo, sobretudo aquele ligado à pesca esportiva. Entretanto, essa fluência de 

turistas para a região, apesar de aquecer a economia local, provoca prejuízos para os antigos moradores, 

com a degradação dos recursos naturais locais (CRUZ, 2012).  

 Apesar de, historicamente, significativa parcela de a população local ser proveniente de 

quilombolas, durante uma reunião, em 2005, com representante da Fundação Cultural Palmares, os 

presentes não quiseram se identificar como remanescentes de quilombos para ter um território 

quilombola. Tudo indica que os moradores ficaram com medo de perder suas propriedades individuais 

e, por esse motivo, não quiseram um território coletivo, como é o caso de um de remanescentes de 

quilombo. Curiosamente, foi expedida pela Fundação Palmares uma Certidão de Auto-Reconhecimento 

da Comunidade como Remanescentes de Comunidades de Quilombos, em 20 de janeiro de 2006, mas 

o processo está parado por não ser de interesse dos moradores.

8.3.3.2 Comunidade Quilombola Pedras Negras 

Localizada no município de São Francisco do Guaporé, em área da Reserva Extrativista 

homônima, a comunidade quilombola Pedras Negras, em 2016, era composta por 26 famílias, num total 

de mais de 80 pessoas ali residentes (INCRA, 2016). O território é isolado, a 240 km de Costa Marques 

por via fluvial, só podendo ser acessado por embarcações ou aviões de pequeno porte fretados.  

Nas últimas décadas várias melhorias foram implementadas na comunidade; hoje, há energia 

elétrica disponível 24 horas por dia, água encanada e serviço de telefonia através de orelhões públicos. 

Foram construídas uma igreja e uma escola, bem como adquiridos equipamentos para limpeza da área 

e beneficiamento da produção agrícola. 

Um dos principais produtos explorados pela comunidade de Pedras Negras é a castanha. 

Entretanto, durante muitos anos, em épocas recentes, um dos principais castanhais da área foi apropriado 

indevidamente por um fazendeiro da região, o qual obrigava todos os quilombolas a venderem a castanha 

exclusivamente para ele em um sistema rudimentar de comércio através de troca de mercadorias. Nesse 

aspecto, a discussão para a transformação de reservas extrativistasa em território quilombola trouxe um 
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grande avanço, dado que, quando questionado pelas autoridades, esse fazendeiro não pôde provar a 

propriedade do castanhal foi liberado para extração e comercialização livre de toda a comunidade 

(CRUZ, 2012).  

Atualmente, os moradores da comunidade enfrentam uma situação econômica bastante crítica. 

Apesar da produção anual de castanha ser grande, o produto tem vivenciado sucessivas quedas de preço 

e os extrativistas acabam ficando reféns de atravessadores, que limitam ainda mais o ganho dos 

moradores. Assim, hoje, um dos maiores desafios para Pedras Negras é descobrir formas de 

comercialização que dispensem a figura do atravessador, de modo que a castanha volte a ser uma fonte 

de renda segura e satisfatória. 

8.3.3.3 Comunidade Quilombola Forte Príncipe da Beira 

A área pertence ao Exército Brasileiro que tem se mantido irredutível em relação ao que afirma 

ser um conflito de legislações pertinentes que não permite que a zona fronteiriça seja ocupada por 

comunidades tradicionais. Essa posição tem sido discutida entre integrantes do exército e técnicos do 

Incra, porém, até 2015 não havia nenhum passo rumo à resolução desse conflito. Durante a realização 

de uma oficina de mapas em 2014, parte do projeto de mapeamento social efetuado pela Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA, 2014), foram relatados inúmeros casos de abuso por parte 

dos militares, como prisões de quilombolas que pescam ou praticam atividades agrícolas e constante 

constrangimento de estudantes negros que frequentam a unidade escolar estadual localizada dentro do 

quartel. 

Em 2012, a população quilombola era de aproximadamente 450 pessoas, divididas em cerca de 

200 famílias, cuja sobrevivência dependia das atividades econômicas ligadas à pesca. Além destas, a 

caça também era realizada, ainda que por poucos e com finalidade de alimentação familiar, bem como 

as atividades em pequenos roçados e a coleta de castanhas e frutos para venda e subsistência. Com as 

imposições e sanções dos militares, muitos remanescentes da comunidade quilombola se viram 

obrigados a trabalharem como empregados domésticos nas casas dos próprios militares (MONTEIRO, 

2013). 

A comunidade conta com rede elétrica e abastecimento de água vinculadas às instalações 

militares, bem como poços nas residências. O saneamento básico é feito por meio de fossas individuais. 

Não há posto de saúde no local, mas há registros de atendimento de quilombolas pelos médicos do 

pelotão ali instalado. Como mencionado, há uma escola de Ensino Fundamental estadual dentro do 

quartel, que pode ser acessada pelos jovens quilombolas, mas o Ensino Médio só é ofertado em Costa 

Marques, impossibilitando a frequência dos alunos devido há falta de transporte público na estrada de 

terra que dá acesso ao centro do município e há dificuldade e demora no mesmo trajeto realizado por 

via fluvial (MONTEIRO, 2013).  
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8.3.3.4 Comunidade Quilombola Santa Fé 

Em 2014, um relatório técnico de identificação realizado pelo INCRA, dava conta de uma área 

de 1.510 hectares, onde viviam 89 pessoas em cerca de 20 casas próximas ao rio Guaporé. A comunidade 

vive da agricultura e da pecuária de subsistência, apesar de estar localizada em uma área inundável. 

Entre as atividades agrícolas destacam-se a plantação e o beneficiamento da mandioca para a produção 

de farinha, combinados com criação de animais e com atividades de extrativismo. Há também fontes de 

trabalho assalariado, com moradores trabalhando como agentes de saúde e de venda de serviço a 

produtores rurais vizinhos, assim como na construção civil (INCRA, 2014).  

Na comunidade pode ser encontrada uma Associação, que conta com sede própria. É ali que se 

realizam festejos, com destaque para a Festa do Divino Espírito Santo. No local funciona um polo de 

Educação para Jovens e Adultos, sendo que as demais crianças frequentam escolas do município de 

Costa Marques, cuja sede dista cerca de 7 km da comunidade (MONTEIRO, 2013). 

8.3.3.5 Comunidade Quilombola Laranjeiras 

A comunidade quilombola Laranjeiras situa-se no município de Pimenteiras do Oeste, no 

interior da área delimitada como de Proteção Integral do Parque Estadual Corumbiara. Quando da 

criação dessa UC, em 1990, a comunidade já se encontrava ali, sua existência foi praticamente ignorada 

no decreto legislativo que criou o parque. Comprimida entre a área de proteção e uma tradicional fazenda 

local, a fazenda Laranjeiras, a comunidade encontrava-se em difícil situação até 2006, quando a 

Fundação Cultural Palmares, reconheceu a área como remanescente quilombola (CPT-RO, 2011). 

Em 2012, a população era constituída por cinco famílias com um interessante caráter 

intercultural, quatro são formadas da miscigenação de homens negros com mulheres bolivianas ou 

descendentes de bolivianos; e a outra de um descendente de italiano com uma mulher boliviana. Esta 

pluralidade cultural é característica de uma região de fronteira (CRUZ, 2012).  

A comunidade não contava, em 2011, com fornecimento de energia elétrica ou rede de água 

encanada. No local há uma escola, que funciona na modalidade multiseriada, com cerca de 5 alunos; 

essa escola funciona como uma extensão da Escola Municipal Paulo Freire, do município de Pimenteiras 

do Oeste. As aulas acontecem no horário matutino e o professor é um membro da própria comunidade 

(FERRAZ, 2011).  

Atualmente, a comunidade aguarda ansiosa a regularização de seu território, a ser desmembrado 

do Parque Estadual Corumbiara, para que possam continuar vivendo em Laranjeiras, com seus modos 

de vida herdados de seus ancestrais, pois muitos já se mudaram para as cidades em busca de uma vida 

melhor. O estudo antropológico que dará base para a produção do Relatório Técnico de Delimitação e 

Identificação (RTDI), pelo INCRA, em Laranjeiras, já está sendo realizado.   
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8.3.3.6 Comunidade Quilombola Santo Antônio do Guaporé 

A comunidade Santo Antônio do Guaporé situa-se no município e São Francisco do Guaporé, 

tendo sido constituída a partir de um grupo quilombola formado por escravos que trabalharam na 

construção do Forte Príncipe da Beira.  

Em 2004, com o reconhecimento da comunidade quilombola pela Fundação Palmares, as 

discussões tomaram um rumo inesperado e, apesar da insistência por parte do IBAMA para que os 

quilombolas fossem transferidos para outra área, em 2010, os comunitários entraram em acordo com os 

órgãos ambientais para a delimitação de uma área de 3.495 hectares. Atualmente o RTID está sendo 

realizado pelo INCRA na área (INCRA, 2016).  

Nas imediações do centro do povoado encontra-se um centro comunitário e uma escola de 

ensino fundamental em condições precárias. Há ali, também, a capela de Santo Antônio, um ponto 

marcante que, uma vez por ano, realiza a festa do Divino, a principal festividade da região, celebrada 

entre maio e junho. Há oferta de energia elétrica, ainda que racionada, mas as condições de 

abastecimento de água e saneamento básico são ou extremamente precárias ou inexistentes para muitos 

moradores (GOVEIA, 2012). 

A comunidade, que chegou a ter mais de 200 habitantes, em 2006 abrigava 18 famílias em um 

total aproximado de 70 habitantes, reduzindo-se ainda mais, em 2011, quando foram registradas apenas 

11 famílias remanescentes no local. Em 2016, entretanto, um levantamento do INCRA (2016) revelou 

que a população voltou a crescer, contando com 21 famílias no total àquele ano. 

8.3.3.7 Comunidade Quilombola Jesus 

Situada às margens do rio São Miguel, afluente do rio Guaporé, no município de São Miguel do 

Guaporé, essa comunidade quilombola tem limitação com a área onde foi instalado o Projeto de 

Colonização Agropastoril Primavera e a Reserva Biológica do Guaporé. A comunidade de Jesus 

constitui-se na mais afastada comunidade de remanescentes de quilombos em relação ao Vale do 

Guaporé rondoniense. Em 2012, a população, de 39 pessoas, era composta, somente, por descendentes 

de Jesus Gomes de Oliveira, que deu nome à comunidade, e sua esposa, Luísa Assunção. Os ancestrais 

de Jesus são provenientes de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso (CRUZ, 2012). 

A comunidade quilombola vive, hoje, cercada por grandes proprietários. As terras firmes, onde 

antes eram exploradas a castanha, a caça e outros produtos da floresta, foram transformadas em pastos 

para gado e a família Oliveira foi obrigada a migrar e ocupar as áreas alagadiças localizadas nos limites 

das terras que foram transformadas, em 1982, na Reserva Biológica Guaporé. Nunca houve registro de 

conflitos entre os quilombolas da comunidade e o IBAMA, uma vez que as terras da reserva biológica 

não avançaram sobre as terras da comunidade. O próprio IBAMA mostra-se interessado na conclusão 

do processo de delimitação fundiária da comunidade quilombola, dado que ela poderá servir como uma 
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espécie de anteparo aos avanços dos fazendeiros sobre as terras imediatamente contíguas à reserva 

biológica Guaporé (TEIXEIRA, 2008).   

Atualmente, a comunidade vive da agricultura e da pecuária de subsistência, permanecendo em 

uma região onde os terrenos são, em sua maioria absolutamente inundáveis e, portanto, pouco propensos 

à agricultura e ao desenvolvimento da pecuária. A comunidade recebeu o título definitivo de território 

quilombola no dia 23 de outubro de 2010, quando se delimitou sua área total em 5.627,30 hectares; foi 

a primeira do Estado de Rondônia a receber o título e a primeira a ser georreferenciada em nível nacional 

(CRUZ, 2012). 

8.3.4 Unidades de Conservação 

UCs são porções de territórios – ou águas marinhas – sob regimes especiais de administração, 

visando assegurar a proteção e/ou a exploração sustentável de suas características naturais reconhecidas 

como de grande relevância ecológica. As UCs podem ser instituídas pelas várias esferas de poder público 

– municipal, estadual ou federal – com diferentes objetivos, os quais variam desde a proteção integral

de amostras de habitats e ecossistemas até o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional por 

populações tradicionais, preservando o patrimônio biológico existente. 

Instituídas com a promulgação da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, dispositivo legal que 

criou o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC), estas áreas estão sujeiras a normas e 

regras especiais. A participação da sociedade na implantação e gestão das UCs é regulamentada por 

mecanismos estabelecidos na supracitada legislação.  

O SNUC divide as UCs em dois grandes grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades 

de Uso Sustentável. As primeiras têm como princípio a preservação e a proteção da natureza e, por esse 

motivo, possuem regras e normas bastante restritivas; não é permitido o uso direto de seus recursos, 

salvo casos previstos em leis, resumindo-se as atividades permitidas àquelas em que não haja consumo, 

coleta ou danos aos recursos naturais. As Unidades de Proteção Integral apresentam-se em cinco 

categorias distintas: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque, Monumento 

Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Já as Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo a conciliação da conservação com o uso 

sustentável dos recursos naturais, de modo que se permite a presença humana em áreas protegidas. São 

permitidas, nessa categoria de UCs, as atividades diretas de exploração, porém, estas devem ser 

praticadas de forma assegurar a perenidade dos recursos ambientais. São sete as categorias de uso 

sustentável, a saber: Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional (FLONA), Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Extrativista (Resex), Área de Proteção 

Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

De acordo com o Cadastro Nacional de UCS do Ministério do Meio Ambiente, em Rondônia, 

atualmente, existem 62 UCs, sendo 23 federais, que se dividem em sete de proteção integral e 16 de uso 
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sustentável; 38 estaduais, divididas em sete de proteção integral e 31 de uso sustentável; e uma UC de 

proteção integral municipal (MMA, 2017).  

As UCs federais e estaduais ocupam uma área total de, aproximadamente, 8.005.100 hectares, 

o que corresponde a cerca de 34% do total de extensão territorial de Rondônia. Com relação às UCs

municipais, além da UC de proteção integral constante no Cadastro Nacional, foi apontado durante os 

eventos de participação pública a existência de dois parques municiais no município de Ariquemes. 

As UCs de Proteção Integral Federais abrangem mais de 50% do total de áreas sob jugo de UCs 

em Rondônia. Apesar de mais numerosas, em um quadro geral as UCs de Uso Sustentável Estaduais 

compreendem apenas 15% do total sob conservação no Estado.  

A TABELA 8.21 apresenta os totais de UCs no Estado de Rondônia subdivididos em categorias 

de acordo com a esfera de poder a que estão vinculados. 

TABELA 8.21 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, EM 2017 

Tipo de Unidade de 

Conservação 

Categoria de Unidade 

de Conservação 
Federal Estadual Municipal Total 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 01 02 - 03 

Reserva Biológica 02 02 - 04 

Parque 04 03 03 11 

SUBTOTAL 07 07 03 15 

Uso Sustentável 

Área de Proteção 
Ambiental 

- 01 - 01 

Floresta 

Nacional/Estadual 
03 09 - 12 

Reserva Extrativista 04 21 - 25 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 
09 - - 09 

SUBTOTAL 16 31 - 47 

TOTAL GERAL 23 38 03 64 

Fonte:Adaptado de MMA (2017). 

Preponderam, em Rondônia, as Unidades de Uso Sustentável (76%), total influenciado, 

principalmente, pelo grande número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural criadas pelo 

Governo Federal e pelo número mais significativo ainda de Reservas Extrativistas instituídas pelo 

Governo do Estado. Já na categoria de Proteção Integral, cujo número de UCs corresponde a 24% do 

total de áreas de conservação em Rondônia, há maior número de Parques em comparação com as demais. 

Na TABELA 8.22 são apresentadas as principais informações sobre as UCs em Rondônia, 

considerando como base os dados disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente. 
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TABELA 8.22 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, EM 2017 

Esfera Grupo Categoria Unidade de Conservação Ano de criação Superfície (ha) 
Desmat. acumulado 

(ha) 

Desmat./ Superfície 

(%) 

FEDERAL 

Proteção 

Integral 

ESEC Estação Ecológica de Cuniã 2001 189.661,00 1.137,08 0,6% 

PARNA 

Parque Nacional da Serra da Cutia 2001 283.611,00 280,55 0,09% 

Parque Nacional de Pacaás Novos 1979 764.801,00 858,06 0,1% 

Parque Nacional dos Campos Amazônicos 2006 961.320,00 4.895,41 0,5% 

Parque Nacional Mapinguari 2008 1.744.862,00 12.832,67 0,73% 

REBIO 
Reserva Biológica do Guaporé 1982 600.000,00 1.900,67 0,31% 

Reserva Biológica do Jaru 1961 353.335,00 9.879,90 2,79% 

SUBTOTAL 7 unidades - 4.897.590,00 31.784,34 0,64% 

Uso Sustentável 
FLONA 

Floresta Nacional de Bom Futuro 1988 97.357 13.726,00 14,09% 

Floresta Nacional de Jacundá 2004 220.645 3.423,96 1,55% 

Floresta Nacional do Jamari 1984 215.000,00 7.704,93 3,58% 

RESEX Reserva Extrativista do Rio Cautário 2001 73.817,00 938,38 1,27% 

FEDERAL Uso Sustentável 

RESEX 

Reserva Extrativista Barreiro das Antas 2001 107.234,00 58,42 0,05% 

Reserva Extrativista Lago do Cuniã 2001 55.850,00 845,68 1,51% 

Reserva Extrativista Rio Ouro Preto 1990 204.583,00 17.952,07 8,77% 

RPPN 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Água Boa 
2000 48,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fazenda Bosco 
2005 487,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Gibeão 
2012 31,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Irmãos Sales 
2012 41,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Nova Aurora 

2011 19,00 - - 

FEDERAL 
Uso Sustentável 

RPPN 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Parque Natural Leonildo Ferreira 1 
2001 995,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Parque Natural Leonildo Ferreira 2 
2001 981,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Seringal Assunção 

1997 623,00 - - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Vale das Antas 
1999 66,00 - - 

TOTAL PARCIAL 16 unidades - 977.777,00 44.649,44 4,56% 

TOTAL 23 unidades - 5.875.367,00 76.433,78 1,3% 
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Esfera Grupo Categoria Unidade de Conservação Ano de criação Superfície (ha) 
Desmat. acumulado 

(ha) 

Desmat./ Superfície 

(%) 

ESTADUAL 
Proteção 
Integral 

ESEC 
Estação Ecológica Samuel 1989 71.061,00 3.543,11 4,98% 

Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos 1990 89.847,00 30,88 0,03% 

REBIO 
Reserva Biológica Rio Ouro Preto 1990 46.438,00 5,22 0,01% 

Reserva Biológica Traçadal 1990 22.540,00 13,01 0,05% 

PES 

Parque Estadual de Corumbiara 1990 424.339,00 8.305,06 1,95% 

Parque Estadual de Guajará-Mirim 1990 216.568,00 8.519,64 3,93% 

Parque Estadual Serra dos Reis 1995 36.442,00 1.474,91 4,04% 

SUBTOTAL 7 unidades - 907.235,00 21.891,83 2,41% 

ESTADUAL Uso Sustentável 

APA 
Área de Proteção Ambiental do Rio 
Madeira 

1991 5.554,00 3.287,68 59,19% 

FERS 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Araras 
1996 965,00 747,1 49,12% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Cedro 
1996 2.567,00 488,35 19,02% 

Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentável do Rio Machado 

1990 175.781,00 531,38 0,30% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável do Rio Madeira “B” 
1996 51.856,00 4.407,05 8,49% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Gavião 
1996 440,00 211,6 48,09% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Mutum 
1996 11.471,00 6.572,28 57,29% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Periquito 
1996 1.163,00 857,51 73,73% 

Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentável Rio Vermelho (C) 
1990 4.127,00 1.167,19 28,13% 

Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentável Tucano 

1996 660,00 119,32 18,07% 

ESTADUAL Uso Sustentável RESEX 

Reserva Extrativista Angelim 1993 8.923,00 737,85 8,26% 

Reserva Extrativista Aquariquara 1995 18.100,00 994,19 5,49% 

Reserva Extrativista Castanheira 1995 10.200,00 477,97 4,68% 

Reserva Extrativista Curralinho 1995 1.758,00 73,2 4,16% 

Reserva Extrativista do Itaúba 1995 1.758,00 66,09 3,75% 

Reserva Extrativista Freijó 1995 600,00 96,56 16,09% 

Reserva Extrativista Garrote 1995 803,00 27,77 0,39% 

ESTADUAL Uso Sustentável RESEX 

Reserva Extrativista Ipê 1995 815,00 148,32 18,19% 

Reserva Extrativista Jaci-Paraná 1996 191.234,00 65.234,94 34,11% 

Reserva Extrativista Jatobá 1995 1.135,00 392,55 34,58% 

Reserva Extrativista Maracatiara 1995 9.503,00 1.047,26 11,01% 

Reserva Extrativista Massaranduba 1995 5.566,00 1.131,17 20,32% 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

326 

Esfera Grupo Categoria Unidade de Conservação Ano de criação Superfície (ha) 
Desmat. acumulado 

(ha) 

Desmat./ Superfície 

(%) 

Reserva Extrativista Mogno 1995 2.450,00 81,05 3,30% 

Reserva Extrativista Pedras Negras 1995 124.409,00 193,18 0,15% 

Reserva Extrativista Piquiá 1995 1.449,00 166,81 11,51% 

Reserva Extrativista Rio Cautário 1995 146.400,00 2.225,06 1,51% 

Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá 1996 95.300,00 1.917,34 2,01% 

Reserva Extrativista Pacaás Novos 1995 342.904,00 2.082,58 0,60% 

Reserva Extrativista Roxinho 1995 882,00 104,59 11,85% 

Reserva Extrativista Seringueira 1995 537,00 45,84 8,53% 

Reserva Extrativista Sucupira 1995 3.188,00 130,72 4,10% 

TOTAL PARCIAL 31 unidades - 1.222.498,00 95.764,50 7,83% 

TOTAL 38 unidades - 2.129.733,00 117.656,33 5,52% 

MUNICIPAL 
Proteção 

Integral 

Parque Natural 

Municipal 
Parque Natural de Porto Velho 1990 391,00 - - 

TOTAL 62 UNIDADES - 8.005.491,00 194.090,11 2,42% 

Fonte: MMA (2017). 
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8.3.4.1 Unidades de Conservação Federais 

Como mencionado anteriormente, em Rondônia são encontradas 23 UCs administradas pelo 

Governo Federal. São sete unidades de proteção integral e 16 de uso sustentável, predominando, entre 

as primeiras, os Parques Nacionais e, entre as segundas, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(MMA, 2017). 

A TABELA 8.23 apresenta as UCs federais divididas em categorias com seus percentuais de 

representação em relação às categorias e aos totais de unidades. 

TABELA 8.23 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS EM RONDÔNIA 

Tipo de Unidade de 

Conservação 

Categoria de Unidade de 

Conservação 

Número de 

unidades 

% em relação ao 

tipo de proteção 

% em relação ao total de 

UCs 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 01 14% 4,3% 

Reserva Biológica 02 28,5% 8,7% 

Parque 04 57,5% 17,4% 

TOTAL 07 100% 30,4% 

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental - - - 

Floresta Nacional/Estadual 03 18,75% 13,1% 

Reserva Extrativista 04 25% 17,4% 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural 
09 56,25% 39,1% 

Total 16 100% 69,6% 

TOTAL 23 100% 100% 

Fonte: MMA (2017). 

Há um uma área de 5.875.367 hectares sob jugo de UCs Federais em Rondônia; desse total, o 

desmatamento acumulado é de, aproximadamente, 76.433,78 hectares, o que corresponde a, apenas, 

1,3% do território ocupado pela UCs.  

Percebe-se que há um predomínio do número de UCs de Uso Sustentável, que representam 

69,6% do total, sendo a categoria predominante nessa esfera de proteção a RPPN, que contribui com um 

percentual de 39,1%. Esse tipo de UC é criada em área privada por ato voluntário do proprietário, então 

caracteriza-se por ser particular; apesar de possuir caráter perpétuo e ser instituída pelo poder público, 

uma vez que depende da vontade do proprietário, é ele que define o tamanho da área da reserva.  

As UCs de Proteção Integral ocupam uma área de 4.897.590 hectares, um percentual de quase 

84% do total do território em conservação federal em Rondônia. O desmatamento acumulado, para essas 

unidades, é de pouco menos de 32.000 hectares, representando 0,65% do total. Já as UCs de Uso 

Sustentável, apresentam quase 45.000 hectares desmatados para o seu total de área de 977.777 hectares, 

o que representa 4,6%.

Nos próximos tópicos estão dispostas algumas informações relevantes sobre cada uma das UCs 

Federais de Rondônia. 
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8.3.4.1.1 Estação Ecológica de Cuniã 

Localizada entre Rondônia e Amazonas, a Estação Ecológica de Cuniã ocupa parte dos 

municípios de Porto Velho, bem como de Humaitá e Canutama, no Estado do Amazonas. Essa UC foi 

criada por Decreto em 2001, especificando-se 53.221 hectares como a área do perímetro sobre proteção. 

Posteriormente, foi ampliada três vezes, ocorrendo essas modificações em 2007, 2008 e 2010. Hoje, a 

Estação Ecológica conta com uma área de 189.661 hectares (MMA, 2017). 

 A ESEC, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), possui Conselho Gestor, mas não conta com Plano de Manejo. Sua criação está atrelada à 

proteção das nascentes dos igarapés Aponiã e Cuniãzinho, afluentes do Médio Rio Madeira, bem como 

de ecossistemas de transição Savana/Floresta presentes na área. 

Embora a situação fundiária não esteja completamente regularizada, a ESEC tem 100% de sua 

área demarcada, sendo 95% do território titulado pela União e os outros 5% de titulação desconhecida. 

O acesso se dá a partir da BR-319 e o município com sede mais próxima é Porto Velho. 

Em relação à presença humana, na área de amortização, em 2014, viviam 1.000 indivíduos de 

comunidades não tradicionais e 5.000 de comunidades tradicionais (MMA, 2017).  

O total desmatado acumulado até 2013 era de 1.137,08 hectares, o que corresponde a 0,6% do 

total territorial da UC. Foram registrados picos de desmatamento em 2005, chegando a quase 300 

hectares no ano e, em menor grau, em 2012, quando foram contabilizados cerca de 50 hectares de 

desmatamento a mais. Atualmente o desmatamento/ano encontra-se muito próximo de zero (ISA, 2017). 

8.3.4.1.2 Parque Nacional da Serra da Cutia 

Localizado no território dos municípios de Costa Marques e Guajará-Mirim, o Parque Nacional 

(PARNA) da Serra da Cutia possui área demarcada de 283.611 hectares. Instituída por Decreto Federal 

em 01 de agosto de 2001, a UC de Proteção Integral é gerida pelo ICMBio. 

Os objetivos do PARNA da Serra da Cutia envolvem não só a preservação de importante parcela 

da floresta e de cerrados amazônicos, mas também a proteção de nascentes que contribuem para a 

formação dos rios Cautário, Sotério e Novo. Também entre os objetivos da área de proteção integral 

estão a garantia da conectividade ambiental no Vale do Rio Guaporé, no corredor ecológico 

Brasil/Bolívia, e o fomento do desenvolvimento sustentável no Distrito de Surpresa e nas comunidades 

extrativistas e indígenas de seu entorno (MMA, 2017). 

O Parque possui Plano de Manejo como instrumento de gestão e seu Conselho Consultivo foi 

criado em 2007, por meio da Portaria no 30 do Ibama, com a finalidade de contribuir para a implantação 

e implementação do Plano de Manejo, bem como de cumprir os objetivos de sua criação (ISA, 2017). 

O Parque Nacional da Serra da Cutia integra um mosaico de áreas protegidas formado por várias 

UCs e TIs, constituindo o Corredor Ecológico Guaporé/Itenez-Mamoré. A área interna do Parque tem 
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uma rica biodiversidade, abrigando cerca de 290 espécies de aves, 72 espécies de peixes, 140 espécies 

de anfíbios e répteis e mais de 30 espécies de mamíferos (MMA, 2017).  

De acordo com dados do SNUC (MMA, 2017), o entorno do Parque é habitado por uma 

comunidade de assentados (Distrito de Surpresa), extrativistas e indígenas. Em 2016, viviam na zona de 

amortização da UC, 1.560 pessoas de comunidades não tradicionais, 310 membros de comunidades 

tradicionais e 1.100 indígenas de várias etnias.  

Apesar do difícil acesso, o Parque e demais áreas protegidas de seu entorno sofrem intensas 

pressões de atividades ilegais de caça, garimpo, desmatamento e grilagem de terras. O desmatamento 

acumulado era de 280,55 hectares até 2013, ano, inclusive, em que as informações disponibilizadas pelo 

ISA (2017) registram um pico de área desmatada.  

8.3.4.1.3 Parque Nacional de Pacaás Novos 

Criado pelo Decreto nº 84.019, de 21 de setembro de 1979, o Parque Nacional de Pacaás Novos 

possui uma área total de 764.801 hectares, havendo sobreposição, em parte desse território, com a TI 

Uru-Eu-Wau-Wau (ISA, 2017).  

O objetivo do Parque, de proteção integral, cuja gestão compete ao ICMBio, é a preservação 

das amostras representativas de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, bem como a proteção 

de cerca de duas mil nascentes de três das principais sub-bacias de Rondônia. Contribuir para a 

integridade do Mosaico Central do Estado e proteger espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção 

também fazem parte do rol de propósitos da UC (MMA, 2017). Nesse Parque, de belezas cênicas 

marcantes, encontra-se o Pico do Tracoá, o ponto mais alto do Estado, com 1.230 m, porém, a visitação 

não é aberta ao público, sendo realizada apenas com autorização especial. 

O PARNA de Pacaás Novos possui Plano de Manejo, porém, seu Conselho Gestor ainda não 

foi criado. Toda a área do Parque é titulada à União e seu território encontra-se 100% demarcado e 

regularizado na esfera fundiária. O acesso ao PARNA se dá pelo município Campo Novo de Rondônia, 

mas o Parque ocupa territórios dos municípios de Alvorada d’Oeste, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, 

Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira e São Miguel do Guaporé (MMA, 2017). 

Apesar de ter sido criado sobre área tradicionalmente ocupada por população indígena, dados 

do Ministério do Meio Ambiente (2017) afirmam que a presença humana só é registrada na área de 

amortização do Parque, onde viviam, em 2010, cerca de 350 indígenas. Recentes invasões de 

madeireiros e grileiros nas TIs têm causado sérios danos ambientais aos ecossistemas presentes no 

Parque, o que vem motivando várias operações da Polícia Federal para barrar a entrada ilegal no local. 

O desmatamento na UC de Proteção Integral apresenta uma tendência decrescente, ficando 

próximo de zero em 2010 e assim se mantendo desde então, segundo dados do ISA (2017). O mesmo 
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Instituto aponta que, até 2009, o desmatamento acumulado era de 858,06 hectares, equivalente a pouco 

mais de 0,10% da área total sob conservação. 

8.3.4.1.4 Parque Nacional dos Campos Amazônicos 

Criado em 22 de junho de 2006, com uma área de 873.570 hectares, o Parque Nacional dos 

Campos Amazônicos, de proteção integral, justifica sua existência por proteger o principal enclave de 

cerrado na Amazônia. Os campos naturais encontrados nesse território abrigam enorme diversidade, 

inclusive com espécies endêmicas. A criação dessa UC tinha, também, como objetivo, conter o avanço 

da fronteira agrícola no local (MMA, 2017). 

Gerida pelo ICMBio, a UC ocupa territórios dos municípios de Novo Aripuanã (AM), Manicoré 

(AM), Machadinho d'Oeste (RO) e Colniza (MT). O PARNA possui Plano de Manejo e teve seu 

Conselho Consultivo criado em 2012 (ISA, 2017). Também em 2012 houve uma revisão dos limites da 

área que, a partir da Lei no 12.678, de 25 de junho de 2012, passou a ser de 961.320 hectares, passando 

a incluir-se sob a tutela de proteção a área do entorno da estrada do estanho. 

A região abrange trechos dos rios Machado e Roosevelt, protegendo as cabeceiras dos rios 

Marmelos e Manicoré. Não há registro de presença humana no interior e/ou na área de amortização do 

Parque, mas são permitidas as atividades minerárias autorizadas pelo DNPM na zona de amortecimento 

(ISA, 2017). 

O desmatamento acumulado até 2013 era de 4.895,41 hectares, o que corresponde a 0,5% do 

total da área sob proteção. De acordo com dados do ISA (2017), houve picos de desmatamento no ano 

de 2007, quando foram desmatados pouco mais de 1.500 hectares; em 2013 esse total foi de menos de 

250 hectares.  

8.3.4.1.5  Parque Nacional Mapinguari 

O Parque Nacional Mapinguari foi criado, por meio de Decreto, em 05 de junho de 2008, no 

Estado do Amazonas, abrangendo os municípios de Canutama e Lábrea. Em 11 de junho de 2010, o 

PARNA foi ampliado e passou a ocupar parte do Estado de Rondônia, no município de Porto Velho. 

Em 2012 os limites da UC foram delineados novamente, excluindo as áreas a serem inundadas pelos 

reservatórios das UHEs Jirau e Santo Antônio. Sobreposto ao PARNA Mapinguari há um polígono de 

restrição de uso, instituído pela Portaria nº 1.665 da FUNAI, para fins de controle administrativo da TI 

Jacareúba/Katawixi (MMA, 2017).  

Com uma área total de 1.744.852 hectares, o Parque, unidade de proteção integral, ainda não 

possui Plano de Manejo, mas teve seu Conselho Consultivo constituído em 2013 (ISA, 2017).  

Em 2015 foi registrada a presença de oito indivíduos de comunidades não tradicionais e 21 de 

comunidades tradicionais no interior do Parque. Não há registro, entretanto, de pessoas morando em sua 

zona de amortecimento (MMA, 2017). 
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O desmatamento acumulado até 2013 era de 12.832,67 hectares, o que corresponde a 0,75% do 

total da área sob proteção. De acordo com dados do ISA (2017), houve picos de desmatamento no ano 

de 2006, quando foram desmatados 2.460 hectares, e em 2012, quando esse total foi 1.200 hectares.  

8.3.4.1.6 Reserva Biológica do Guaporé 

Instituída em 1982 por meio do Decreto nº 87.587, de 20 de setembro, a REBIO do Guaporé foi 

criada com o objetivo de proteger uma amostra representativa do ecossistema de transição entre o 

Cerrado e a Floresta Amazônica. Ainda dentre os intuitos de sua criação estão a preservação de espécies 

raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, bem amostras de ecossistemas aquáticos, campos e florestas 

inundáveis. Ressalta-se que essa Reserva Biológica, de proteção integral, é a UC que apresenta maior 

diversidade de paisagens em Rondônia, sendo contabilizados, em seu interior, 14 tipos de vegetação 

(MMA, 2017).  

 O órgão gestor responsável pela Reserva Biológica do Guaporé é o ICMBio. A reserva possui 

tanto Conselho Gestor, um conselho consultivo criado em 2013, quanto Plano de Manejo (ISA, 2017). 

A área da REBIO, 600.000 hectares, localizada nos municípios de Alta Floresta d’Oeste e São 

Francisco do Guaporé, está completamente regularizada em sua situação fundiária, apresentando-se 

100% demarcada. Todo o território é titulado pela União (MMA, 2017). O total identificado de 

desmatamento acumulado até 2013 era de 1.900,67 hectares, o que corresponde a apenas 0,3% do total 

territorial da Reserva Biológica do Guaporé (ISA, 2017). 

No ano 2000, viviam em seu entorno, área de amortização, 200 pessoas de comunidades não 

tradicionais e 70 indivíduos representantes de comunidades tradicionais. Também podiam ser 

encontrados, à época, 30 membros de quilombos na área de amortização e 40 quilombolas no interior 

da REBIO (MMA, 2017). 

8.3.4.1.7 Reserva Biológica do Jaru 

Criada em 25 de julho de 1961 como Reserva Florestal do Jaru, passou a ser denominada 

Reserva Biológica do Jaru com a promulgação do Decreto nº 83.716 em 11 de julho de 1979. O 

dispositivo legal de 1979 demarcava a área sob proteção em um total de 268.150 hectares. Em maio de 

2006, foi ampliada via Decreto em 60.000 hectares. Atualmente, a REBIO conta com uma área de 

353.335 hectares (ISA, 2017). 

Localizada nos municípios de Vale do Anari, Machadinho d’Oeste e Ji-Paraná, a REBIO do 

Jaru, de proteção integral, visa a preservação da biota e dos atributos naturais existentes em seus limites, 

impedindo a interferência humana direta a não ser em casos de medidas de recuperação de ecossistemas 

alterados e ações de manejo objetivando a conservação do equilíbrio natural e da diversidade biológica 

(MMA, 2017). 
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De administração federal, tem como órgão gestor o ICMBio. A REBIO do Jaru possui Plano de 

Manejo como instrumento de gestão e seu Conselho Consultivo foi instituído em 2006. Sua área está 

parcialmente regularizada na questão fundiária e 83% do território é de titulação da União, sendo os 

demais 17% de área particular (MMA, 2017). 

Não há presença humana no interior da Reserva, mas, na área de amortização, em 2016, haviam 

650 pessoas de comunidades não tradicionais e 180 indígenas.  

O desmatamento acumulado até 2012 era de 9.879,9 hectares, correspondendo a 2,8% da área 

total da UC. Ressalta-se, entretanto, que, de acordo com indicadores do ISA (2017), o número de 

hectares desmatados vem se reduzindo significativamente nos últimos anos, ficando próximo de zero a 

partir de 2011. 

8.3.4.1.8 Floresta Nacional de Bom Futuro 

Criada em 21 de junho de 1988 pelo Decreto no 96.188, a Floresta Nacional de Bom Futuro foi 

instituída com uma área total de 280.000 hectares. Entretanto, em 14 de junho de 2010, a Lei Ordinária 

no 12.249 reduziu os limites dessa UC, que passou a ter 97.357 hectares. Antes a FLONA abrangia áreas 

dos municípios de Porto Velho e Buritis, porém, após a redução ficou restrita ao primeiro (MMA, 2017). 

Localizada na parte noroeste do Estado de Rondônia, apesar de não possuir Plano de Manejo, o 

Conselho Consultivo dessa UC de Uso Sustentável foi criado em 2014 (ISA, 2017). 

A presença humana, em 2011, se restringia a 11 moradores de comunidades não tradicionais no 

interior da FLONA, que conta com abastecimento de água da rede local e está efetivamente conectada 

ao sistema de energia elétrica. 

A área, cujos limites ainda não foram demarcados, possui sérios problemas de invasão de 

madeireiros e posseiros, especialmente a na zona limítrofe leste de seu território. Imagens de satélite 

mostram, que, no ano de 1995, a FLONA estava praticamente intacta, porém, dada a ausência de ações 

para garantir sua implantação, iniciou-se um processo de invasão de grileiros, especuladores de terras, 

madeireiros e políticos locais a partir do ano de 2000. Inicialmente, empresas madeireiras locais 

invadiram visando a retirada ilegal de madeira. Em seguida, grileiros que passaram a operar no interior 

e no entorno, loteando áreas dentro da própria Unidade Conservação (ISA, 2017).  

O total identificado de desmatamento na FLONA, acumulado até 2014, era de 13.726 hectares, 

o que representa 14% de sua área total. O percentual médio de desmatamento anual entre os anos de

2002 e 2007 foi de 4,34%, números recordes para o desmatamento dentro de áreas protegidas no Estado 

de Rondônia. Ressalta-se, ainda que, além das áreas desmatadas, grande parte da sua cobertura florestal 

têm sido objeto de queimadas e exploração madeireira predatória, contrariando seus objetivos como UC 

de Uso Sustentável dos recursos naturais (ISA, 2017). 
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8.3.4.1.9 Floresta Nacional de Jacundá 

Criada por Decreto em 01 de dezembro de 2004, a Floresta Nacional de Jacundá, de área total 

igual a 220.645 hectares, é uma UC de Uso Sustentável que tem como objetivos o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas (MMA, 2017). 

Localizada nos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari, a FLONA de Jacundá possui 

Plano de Manejo e Conselho Consultivo, tendo este último sido instituído no próprio ano de sua criação, 

2004 (ISA, 2017). 

Em 2012, haviam 13 pessoas de comunidades tradicionais vivendo no interior da Floresta e 

outras 4.800 na zona de amortização, sendo 4.500 indivíduos representantes de comunidades 

tradicionais.  

Em 2012 foi realizada a concessão florestal de 111.692 hectares, sendo a área dividida em 4 

Unidades de Manejo Florestal (UMF), que variam de 13 a 38 mil hectares. Além disso, o zoneamento 

da Floresta Nacional de Jacundá destinou uma área de 50.330 hectares ao uso comunitário dos 

moradores tradicionais residentes no interior e no entorno da FLONA. Essa área tem duplo objetivo: 

manter um ambiente natural com um mínimo impacto humano por meio da exploração de recursos 

florestais não madeireiros, bem como garantir a integração da FLONA na vida social e econômica destas 

populações. As comunidades tradicionais ainda podem praticar atividades de pesca de subsistência nos 

Lagos do Mururé e Piranhas e no Rio Preto e seus afluentes (MMA, 2017). 

Em relação ao desmatamento, até 2014, o acumulado era de 3.423,96 hectares desmatados, 

correspondendo a 1,55% do território total da unidade. De acordo com informações do ISA (2017), após 

um pico de pouco mais de 1.200 hectares desmatados em 2005, os níveis apresentaram-se em uma série 

marcada pela queda, aproximando-se de 0 em 2009 e mantendo-se constantes desde então. 

8.3.4.1.10 Floresta Nacional do Jamari 

A Floresta Nacional do Jamari foi criada pelo Decreto no 90.224, em 25 de setembro de 1984. 

Com uma área total de 215.000 hectares, a UC de Uso Sustentável visa possibilitar o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, desde que respeitados os métodos de 

exploração sustentável (MMA, 2017). 

A FLONA do Jamari localiza-se na parte norte do Estado de Rondônia, sua drenagem é tributária 

das bacias do rio Jamari - a UE faz limite com o reservatório da UHE de Samuel - e do rio Machado, 

por intermédio do rio Jacundá.  

Situada em território dos municípios de Itapuã do Oeste e Cujubim, essa FLONA possui Plano 

de Manejo e seu Conselho Consultivo foi instituído em 2003. Essa é a Floresta Nacional em estágio 

mais avançado de implantação em Rondônia, sendo palco de uma experiência piloto de concessão 
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florestal, no marco da Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284 de 2 de março de 2006), realizada 

pelo Serviço Florestal Brasileiro. 

A FLONA possui cerca de 10.000 ha de área ocupada pela presença humana, por estradas, lagos 

artificiais e também pela sede da mineradora Jacundá, mas não há dados oficiais sobre os números de 

residentes no interior e/ou na zona de amortização da unidade. 

O desmatamento acumulado, até 2010, era de 7.704,93 hectares, o que corresponde a um 

percentual de pouco mais de 3,5% do território total da FLONA. Além dos problemas relacionados ao 

desmatamento, a invasão da área por garimpeiros de cassiterita tem se mostrado conflituosa, estudando-

se a implantação de projetos de recuperação das áreas danificadas por essas atividades ilegais de 

garimpo. A concessão florestal também é ameaçada pela falta de efetivo combate ao crime ambiental na 

região. A grilagem de terras públicas e a exploração ilegal de madeira nas proximidades da Floresta 

Nacional do Jamari estão comprometendo áreas protegidas vizinhas, como a Estação Ecológica de 

Samuel, a Resex Rio Preto Jacundá e a FLONA Bom Futuro. 

8.3.4.1.11 Reserva Extrativista do Rio Cautário 

Criada por Decreto em 07 de agosto de 2001, a Reserva Extrativista do Rio Cautário faz divisa 

com o Parque Nacional da Serra da Cutia, no município de Guajará-Mirim. Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (2017), a Resex está inserida em uma região de fundamental importância para a 

conservação da biodiversidade e dos recursos naturais amazônicos. Sua localização também a faz de 

imensa importância para a manutenção não só de populações tradicionais como de comunidades 

indígenas. Ainda, trata-se de uma área estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado de 

Rondônia, possuindo grandes áreas utilizadas para a pecuária e para a expansão da fronteira agrícola. 

O Conselho Consultivo da unidade, sob responsabilidade do ICMBio, foi criado em 2009. A 

Reserva ainda não possui Plano de Manejo instituído. De acordo com informações do ISA (2017), a 

área, de 73.817 hectares, foi ocupada por seringueiros no século passado, mas, atualmente ali se 

encontram populações tradicionais que, com a criação da Resex, tiveram garantido o uso da terra e 

protegidos seus meios de vida. 

Em 2016, no interior da Resex viviam 45 membros de comunidades tradicionais. Na área de 

amortização, à época, podiam ser encontrados 350 indígenas e outros 243 representantes de 

comunidades tradicionais.  

A área, totalmente regularizada, não é aberta à visitação pública, mas por se enquadrar na 

categoria de uso sustentável, permite a exploração de alguns recursos naturais pelas populações 

tradicionais extrativistas que a habitam. A essas comunidades é garantida a execução de atividade de 

extrativismo da castanha, da borracha e da copaíba, bem como a pesca de subsistência (MMA, 2017). 
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O total identificado de desmatamento, no acumulado, em 2014, era de 938,38 hectares, o que 

corresponde a um percentual de 1,27% do total do território sob proteção. Recentemente a área tem 

sofrido com a exploração de madeireiros, potencializada pela queda do preço da borracha; em 2013, por 

exemplo, foi registrado um pico no total anual de área desmatada, passando de 0 hectares, em 2012, para 

445 hectares no ano seguinte (ISA, 2017). 

8.3.4.1.12 Reserva Extrativista Barreiro das Antas 

A área dessa UC, criada por Decreto em 07 de agosto de 2001, encontra-se no mosaico da Serra 

da Cutia, do qual fazem parte o PARNA Serra da Cutia, a Resex Estadual do Pacaás Novos, as Resex 

Federal e Estadual do Rio Cautário e as TIs Pacaás Novos, Rio Negro Ocaia e Uru-Eu-Wau-Wau, além 

de outras áreas protegidas que compõem o Corredor Ecológico Guaporé-Itenez/Mamoré (Brasil-

Bolívia). 

A Resex Barreiro das Antas, de área total igual a 107.234 hectares, situa-se no município de 

Guajará-Mirim. De acordo com dados do ISA (2017), a unidade possui Plano de Manejo e seu Conselho 

Consultivo foi criado em 2008. 

Em 2006, ano das informações oficiais mais recentes disponíveis, habitavam, no interior da 

Resex, 27 extrativistas de comunidades tradicionais, aos quais são permitidas as atividades de extração 

de castanha e látex, bem como a pesca e a caça de subsistência.  

Na zona de amortização da Resex, que tem limites com o Parque Nacional da Serra da Cutia, 

em 2016, eram encontrados 1.062 indígenas, 1.301 moradores de comunidades não tradicionais e outros 

140 extrativistas de comunidades tradicionais.  

Os níveis de desmatamento no interior da Reserva são baixos. Até 2008, o total acumulado da 

área desmatada era de 58,42 hectares, um percentual de apenas 0,05% do total territorial da Resex.    

8.3.4.1.13 Reserva Extrativista Lago do Cuniã 

Criada por Decreto em 27 de setembro, a Reserva Extrativista Lago do Cuniã abriga 50 famílias, 

cerca de 400 pessoas, cuja principal atividade econômica é a pesca. A UC, de 55.850 hectares é banhada 

pelo rio Madeira e alguns de seus afluentes diretos. O Lago do Cuniã, com área aproximada de 18.000 

ha, é alimentado pelos igarapés Cuniã Grande e Cuniazinho, ambos com suas nascentes na ESEC Cuniã, 

unidade no entorno da Resex. A reserva localiza-se no município de Porto Velho. (MMA, 2017). 

Um projeto que envolve a conservação e o manejo do pirarucu é desenvolvido pelo IBAMA e 

pela comunidade no interior da UC. Além do manejo do pirarucu, há um projeto de manejo de jacarés, 

tradicionalmente abundantes na área da Reserva. Outras atividades autorizadas dentro da Reserva são a 

coleta de frutos, como a castanha-do-Brasil e o açaí, nos meses de novembro a maio. Há ainda a 

fabricação de farinha para consumo próprio, venda interna na unidade e no município de Porto Velho. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

336 

Na zona de amortização da Resex vivem 4.100 pessoas de comunidades não tradicionais. 

A Reserva Extrativista possui um Conselho Deliberativo, criado em 2006, assim como Plano de 

Manejo instituído.  

O desmatamento acumulado na unidade, até 2008, era de 845,68 hectares, ou seja, algo em torno 

de 1,5% do total da área da Reserva (ISA, 2017).  

8.3.4.1.14 Reserva Extrativista Rio Ouro Preto 

A Reserva Extrativista Rio Ouro Preto foi umas das quatro primeiras unidades de Uso 

Sustentável criadas no Brasil. O Decreto no 99.166 a implantou em 13 de março de 1990, com uma área 

total de 204.583 hectares, nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré (MMA, 2017). 

A Resex fica no meio de um mosaico de áreas protegidas na porção noroeste de Rondônia. 

Consta como área prioritária de proteção, devido às ameaças a que está submetida e ao valor estratégico 

que possui. A unidade integra o maior bloco de área protegida do Estado, limitando-se ao norte com a 

TI Lage e o Parque Estadual de Guajará-Mirim; a leste com a TI Uru-Eu-Wau-Wau; a sul e oeste com 

a Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto e a Floresta Estadual Extrativista do Pacaás Novos 

(ISA, 2017). 

No perímetro da Resex, situa-se a maior parte da bacia hidrográfica do Rio Ouro Preto. A bacia 

é considerada uma região de vale periodicamente inundável, com poucas áreas de terra firme não-

alagável. O nível das águas do Ouro Preto pode variar em até 3 metros, e por isso, no 'inverno', quando 

as águas estão mais altas, ele costuma ser navegável por embarcações de 15 a 30 toneladas, enquanto 

no 'verão', com as águas mais baixas, apenas pequenas embarcações e canoas conseguem transpô-las. 

Isso tem forte implicância na vida da população, que precisa adaptar-se à sazonalidade da natureza em 

suas formas de vida e subsistência econômica. Por conta disso, as casas da Reserva são semelhantes a 

palafitas. 

Em 2007, haviam 642 representantes de comunidades tradicionais vivendo no interior da Resex 

e outros 1.384 em sua zona de amortecimento (MMA, 2017). A principal atividade econômica dos 

moradores é a extração da borracha. Também são realizadas atividades de coleta de castanha-do-Brasil. 

A agropecuária familiar é uma atividade que predomina no inverno.  

A unidade conta com Conselho Deliberativo, criado em 2006, e Plano de Manejo instituído. A 

situação fundiária é complexa porque existem vários imóveis titulados e falhas nos levantamentos 

realizados quando da criação da Resex. Tais ocorrências quase causaram a redução de sua área de 

204.583 ha para 167.625 ha. A resolução da questão fundiária tem sido prejudicada pelo não-

envolvimento do INCRA, já que, segundo a normativa que criou as Resex, a responsabilidade pela 

desapropriação seria do IBAMA (OLMOS et al., 1999), hoje ICMBio.
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O total identificado de desmatamento acumulado até 2014 era de 17.952,07 hectares, o que 

corresponde a quase 9% do território da Reserva. Não há visitação pública; visitantes pesquisadores 

devem ter autorização do Ibama e da Associação dos Seringueiros da Reserva do Rio Ouro Preto e da 

Associação dos Seringueiros do Baixo Rio Ouro Preto. 

8.3.4.1.15 Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

A RPPN é uma categoria de UC, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o 

objetivo de conservar a diversidade biológica; a criação de unidades deste tipo não afeta a titularidade 

do imóvel. São permitidas, em seu interior, atividades de pesquisas científicas e visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais. 

O ICMBio define a RPPN como uma categoria criada pela iniciativa de proprietários rurais, 

apresentando como principal característica a conservação da diversidade biológica, ao mesmo tempo 

em que garantem ao proprietário a titularidade do imóvel. Com isso, ainda de acordo com o supracitado 

órgão, busca-se “a sensibilização do cidadão comum para a conservação de parte da biodiversidade 

existente em sua propriedade particular” (ICMBIO, 2012). 

Por serem UCs de propriedade privada, para as quais, quando de sua criação, não são necessários 

estudos preliminares, há poucos dados disponíveis em bases oficiais acerca das mesmas. A TABELA 

8.24 apresenta as principais informações de acesso público sobre as RPPN localizadas em Rondônia. 

TABELA 8.24 - RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL EM RONDÔNIA, EM 2017 

RPPN Município Data de criação* Área total (ha) 

RPPN Água Boa Cacoal 31/03/2000 48 

RPPN Fazenda Bosco Alto Alegre dos Parecis 29/04/2005 487 

RPPN Gibeão Presidente Médici 15/06/2012 31 

RPPN Irmãos Satelis Presidente Médici 09/11/2012 41 

RPPN Nova Aurora Presidente Médici 27/12/2011 19 

RPPN Parque Natural Leonildo 

Ferreira 1 
Pimenta Bueno 28/11/2001 995 

RPPN Parque Natural Leonildo 

Ferreira 2 
Pimenta Bueno 28/11/2001 981 

RPPN Seringal Assunção Porto Velho 19/06/1997 623 

RPPN Vale das Antas Teixeiropólis 19/07/1999 66 

TOTAL - - 3.291 

* Nesse caso, a data de criação corresponde ao dia da publicação das portarias que criaram as unidades.
Fonte: MMA (2017).

Existem nove RPPN em Rondônia. O total da área sob a proteção desse tipo de categoria é de 

3.291 hectares. Há grande variabilidade em seus tamanhos territoriais, variando de 19 ha até 995 

ha, 

assim como em seus momentos de criação, sendo a mais antiga de 1997 e as mais recentes criadas em 

2012. 

Esse cenário reflete as características básicas das RPPN, que podem ser criadas por pessoas 

físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais ou urbanos, desde que apresentem potencial para a 

conservação da natureza; além disso, não há área mínima ou máxima para seus territórios. 
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8.3.4.2 Unidades de Conservação Estaduais 

Podem ser encontradas, em Rondônia, 38 UCs administradas pelo Governo do Estado. São sete 

unidades de proteção integral e 31 de uso sustentável, predominando, entre as primeiras, os Parques 

Estaduais e, entre as segundas, as Reservas Extrativistas (MMA, 2017). 

A TABELA 8.25 apresenta a distribuição dessas UCs estaduais, divididas em categorias com 

seus respectivos percentuais de representação em relação às categorias e aos totais de unidades. 

TABELA 8.25 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS EM RONDÔNIA 

Tipo de Unidade de 

Conservação 

Categoria de Unidade de 

Conservação 

Número de 

unidades 

% em relação ao 

tipo de proteção 

% em relação ao total de 

UCs 

Proteção integral 

Estação Ecológica 02 28,6% 5,2% 

Reserva Biológica 02 28,6% 5,2% 

Parque 03 42,8% 8% 

SUBTOTAL 07 100% 18,34% 

Uso sustentável 

Área de Proteção Ambiental 01 3,2% 2,6% 

Floresta Nacional/Estadual 09 29% 23,7% 

Reserva Extrativista 21 67,8% 55,3% 

Subtotal 31 100% 81,6% 

TOTAL GERAL 38 100% 100% 

Fonte: MMA (2017). 

Predominam as UCs de Uso Sustentável, representando 81,6% do total, sendo a categoria mais 

proeminente nessa esfera de proteção a Reserva Extrativista, que contribui com um percentual de 67,8%. 

As UCs de Proteção Integral são bem menos numerosas, há apenas sete, o que corresponde a 18,34% 

do total de UCs estaduais; nesse tipo de unidades a distribuição é mais paritária, com um número 

semelhante para cada categoria. 

Há um uma área de 2.129.733 hectares sob jugo de UCs Estaduais em Rondônia, desse total, o 

desmatamento acumulado é de, aproximadamente, 117.656,33 hectares, o que corresponde a 5,2% do 

território ocupado pela UCs.  

As UCs de Proteção Integral ocupam uma área de 907.235 hectares, um percentual de 42% do 

total do território em conservação estadual em Rondônia. O desmatamento acumulado, para essas 

unidades, é de pouco menos de 22.000 hectares, representando 2,41% do total. Já as UCs de Uso 

Sustentável, apresentam quase 96.000 hectares desmatados para o seu total de área de 1.222.498 

hectares, o que representa 5,52%.  

8.3.4.2.1 Estação Ecológica Samuel 

A Estação Ecológica Samuel foi criada em 1989, por iniciativa da Eletronorte, como forma de 

compensação ambiental da construção da UHE Samuel. Localizada na margem direita do Rio Jamari, a 

ESEC Estadual de Samuel integra a bacia hidrográfica do Rio Jamari e abrange percentual significativo 

do reservatório da UHE Samuel (ISA, 2017). 

Essa ESEC foi a primeira UC criada em empreendimentos da Eletronorte. Inicialmente, sua área 

total era de 28.500 hectares. Em 1997, a área da Estação Ecológica foi ampliada pela SEDAM, órgão 
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gestor dessa UC de Proteção Integral, passando a contar com 71.061 hectares. O objetivo da criação 

dessa UC era a preservação de amostras representativas de ecossistemas inundados com a construção 

da UHE Samuel (MMA, 2017).  

A área da ESEC, que não apresenta ocupação humana em seu interior e zona de amortização, 

está completamente regularizada em sua situação fundiária. Não há visitação pública na unidade. 

O desmatamento acumulado, até 2008, era de 3.543,11 hectares, o que corresponde a quase 5% 

do total territorial sob proteção. Em 2007 uma ação interinstitucional que reuniu órgãos ambientais 

estaduais e federais realizou uma operação de fiscalização para retirar invasores desta UC. No entanto, 

como na maioria das UCs estaduais sem apoio do programa federal Áreas Protegidas da Amazônia 

(ARPA), a Estação Ecológica de Samuel não possui Plano de Manejo ou Conselho Consultivo operante, 

caracterizando-se como efetivamente abandonada. A Eletronorte não oferece apoio sistemático para a 

proteção da área (GTA, 2008). 

8.3.4.2.2 Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos 

A ESEC Estadual Serra dos Três Irmãos situa-se na região noroeste do Estado, à margem 

esquerda do rio Madeira, no município de Porto Velho. Criada em 1990, com uma área total de 99.813 

hectares, a UC de Proteção Integral é de responsabilidade da SEDAM e localiza-se no município de 

Porto Velho (MMA, 2017). 

Apesar de ser beneficiada pelo programa federal Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), a 

ESEC não possui Plano de Manejo e nem conta com Conselho Consultivo/Deliberativo. Não há registro 

de presença humana no interior e na zona de amortecimento da unidade. 

A ESEC Serra dos Três Irmãos teve seu tamanho reduzido em 9.966 hectares, que foram 

incorporados ao Parque Nacional do Mapinguari, em 2010, resultado de uma negociação com o Governo 

do Estado para a promoção da regularização fundiária da Floresta Nacional do Bom Futuro. Assim, hoje, 

a ESEC tem área total de 89.847 hectares (PARAGUASSU, 2011). 

O total desmatado acumulado até 2013 era de apenas 30,88 hectares, o que corresponde a 0,03% 

do total territorial da UC. O desmatamento, entretanto, é recente; analisando a base de dados do ISA 

(2017), percebe-se o aparecimento de uma pequena mancha de área desmatada nos limites inferiores da 

unidade em 2013, último ano disponível para a série. 

8.3.4.2.3 Parque Estadual de Corumbiara 

Criado no município de Cerejeiras, em 1990, o Parque Estadual de Corumbiara, com 424.339 

hectares, também abrange áreas dos municípios de Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre do Parecis, 

Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Localizado à margem direita do rio Guaporé, acompanhando a foz 

do rio Corumbiara, no sudoeste do Estado de Rondônia, embora tenha sido criado, em 1990, com a 

extensão de 586.031 hectares, a emissão de contratos de promessa de compra e venda (CPCVs) pelo 
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INCRA, entre 1991 e 1992, resultou na redução da área do parque em 152.215 hectares, desprotegendo, 

exatamente, as cabeceiras dos rios que drenam para a UC (OLMOS et al., 1999).

Apesar do PES Corumbiara ser apoiado pelo Programa ARPA, possuir Plano de Manejo e 

Conselho Consultivo desde 2010, documentos divulgados pelo Sistema de Proteção da Amazônia 

(Sipam)/Projeto Curupira indicam o desmatamento de centenas de hectares nos anos de 2004 e 2005. 

Há, ainda, indícios da presença de índios isolados na região do Parque 

Estadual Corumbiara, que podem ser prejudicados por práticas predatórias de exploração dos recursos 

naturais, realizadas por invasores (GTA, 2008). 

Não há registro da presença humana no interior e na zona de amortização de forma permanente, 

excetuando-se os já mencionados invasores, os quais, infelizmente, não fazem parte das estatísticas 

oficiais. No Parque são permitidas atividades indiretas de pesquisa científica mediante autorização do 

órgão responsável, mas não há visitação pública (MMA, 2017).  

O desmatamento acumulado, até 2011, era de 8.305,06 hectares, o que corresponde a quase 2% 

do total territorial sob proteção integral (ISA, 2017). 

8.3.4.2.4 Parque Estadual de Guajará-Mirim 

O Parque Estadual de Guajará-Mirim foi criado pelo Decreto no 4.575, de 23 de março de 1990, 

em uma área de 258.813 hectares nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Situado na parte 

centro-oeste do Estado de Rondônia, abrangendo afluentes da bacia do rio Jaci-Paraná, em 1996, o 

Parque perdeu 51.665 ha de áreas ecologicamente frágeis de serras, sob o argumento de ser uma área de 

domínio privado. Em 2002 houve nova alteração de limites, excluiu-se, ao norte do PES, uma área de 

4.906 ha, mas ampliou-se a UC em 14.325 ha a sudeste, totalizando uma área de 216.568 hectares (ISA, 

2017).  

Além das polémicas envolvendo as alterações de limites do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 

a liberação para a construção de 14 km da BR-421, na porção norte da UC, que cruza o Parque e, de 

algum modo, segmenta o Corredor Ecológico Guaporé-Mamoré, também foi alvo de críticas de 

ambientalistas (GTA, 2008).  

Segundo o MMA (2017), até 2015 não era registrada presença humana no interior ou na zona 

de amortização do Parque, que faz parte do ARPA. 

O desmatamento acumulado no PES de Guajará-Mirim é igual a 8.519,64 hectares, o que 

corresponde a quase 4% da área total do Parque. Pela série apresentada, acerca do número de hectares 

desmatados anualmente, pelo ISA, é possível perceber que os picos e as quedas alternam-se com 

frequência, caracterizando uma zona exposta às interferências humanas, ainda que estas sejam ilegais 

(ISA, 2017).  
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8.3.4.2.5 Parque Estadual Serra dos Reis 

O Parque Estadual Serra dos Reis foi criado em 1995, mas seus limites legais só foram definidos 

pela Lei Estadual nº 764, de 29 de dezembro de 1997. Inserido na parte sudoeste do Estado de Rondônia, 

em uma área cuja rede de drenagem contribui para a bacia do rio Guaporé, o Parque teve parte de sua 

área alterada devido à sobreposição com áreas já ocupadas (OLMOS et al., 1999).

Situado no município de Costa Marques, o Parque é gerido pela SEDAM e, embora ainda não 

possua Plano de Manejo, seu Conselho Consultivo existe desde 2002. De acordo com dados oficiais, a 

área, de 36.442 hectares, apresenta biodiversidade conservada, com apenas, aproximadamente, 5% 

parcialmente alterado pela ação humana (MMA, 2017).  

A importância da implantação desta UC reside no seu papel protetor das nascentes, contribuindo 

para a manutenção do potencial hídrico da região do município de Costa Marques. Não há registro de 

presença humana permanente no interior e na zona de amortização do Parque (MMA, 2017). 

O desmatamento apresenta-se em série decrescente, tendo mostrado pico em 2002, quando 

foram desmatados 178 hectares. Até 2013, o desmatamento acumulado era de 1.474,91 hectares, 

representando um percentual de pouco mais de 4% da área total sob proteção. 

8.3.4.2.6 Reserva Biológica Rio Ouro Preto 

A Reserva Biológica Rio Ouro Preto foi criada em 28 de março de 1990, pelo Decreto Estadual 

no 4.580. O referido dispositivo legal criou a REBIO no município de Guajará-Mirim, com área de 

46.438 ha, subordinando-a à estrutura básica da SEDAM (ISA, 2017). 

A Reserva, que não possui Plano de Manejo ou Conselho Gestor, apresenta todo o seu território 

sob domínio da União, não havendo posseiros ou títulos de propriedade em seu interior. Sua criação está 

intimamente ligada à preservação de uma amostra representativa do ecossistema no Vale do Guaporé/ 

Mamoré (MMA, 2017). 

A REBIO, que integra a rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Pacaás Novos, está 

completamente demarcada, situando-se em meio a uma espécie de mosaico de UCs e TIs no centro-

oeste do Estado de Rondônia. 

Os últimos dados disponíveis acerca do desmatamento acumulado são antigos e dão conta de 

que, em 2001, a área desmatada acumulada na unidade era de apenas 5,22 hectares, o que corresponde 

a 0,01% de seu território total (ISA, 2017). 

8.3.4.2.7 Reserva Biológica Traçadal 

Assim como a REBIO Rio Ouro Preto, a Reserva Biológica Traçadal também foi criada em 28 

de março de 1990. O Decreto no 4.583, que a instituiu no município de Guajará-Mirim, definiu como 

área total sob proteção integral 22.540 hectares (ISA, 2017). 
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O objetivo dessa UC, assim como a outra única representante estadual de sua categoria, é a 

preservação do ecossistema no Vale do Guaporé/Mamoré. A REBIO não tem Plano de Manejo instituído 

e nem Conselho Gestor criado (MMA, 2017). 

Inserida na parte oeste do Estado de Rondônia, a Reserva é drenada por tributários do rio Pacaás 

Novos. Situa-se em área de uso especial do exército e é administrada pela SEDAM. Até 2000, além da 

demarcação e do início do processo de regularização fundiária, nada havia sido realizado. Em 1999, 

haviam duas famílias, totalizando sete pessoas, em colocações ao longo do Rio Novo, no limite norte da 

Reserva (OLMOS et al., 1999).

Delimitada ao norte e oeste pela TI Pacaás Novas, a leste pela Resex do Rio Pacaás Novas e ao 

sul pela Resex Barreiro das Antas, a REBIO Traçadal encontra-se inserida em um verdadeiro mosaico 

de UCs, no centro de uma área, pelo menos teoricamente, amplamente protegida. Até 2003, o 

desmatamento acumulado era de apenas 13,01 hectares, em torno de 0,05% do território total da REBIO 

(ISA, 2017). 

8.3.4.2.8 Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira 

Em 06 de junho de 1991, por meio do Decreto Estadual no 5.124, foi declarada, como área de 

proteção especial do Governo de Rondônia, o trecho do rio Madeira compreendido a montante das 

corredeiras do Santo Antônio até abaixo do Igarapé Belmont, constituindo a Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Rio Madeira, com um total de 6.741 hectares. 

A Lei Complementar nº 633, de 13 de setembro de 2011, alterou seus limites, excluindo cerca 

de 798 hectares da APA em virtude da formação do lago artificial da barragem da UHE Santo Antônio. 

A área total dessa UC de Uso Sustentável passou a ser 5.554 hectares. 

A UC, que não possui Plano de Manejo e Conselho Consultivo/Deliberativo, tem como objetivo 

a proteção da diversidade biológica, bem como intui disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade dos recursos naturais (MMA, 2017). 

Apesar da série de indicadores de área desmatada anual apresentar-se em declínio, o 

desmatamento acumulado observado na APA é de 3.287,68 hectares, o que corresponde a quase 60% 

do território total (ISA, 2017). Outra grande pressão sobre os recursos naturais sob proteção no local é 

o garimpo ilegal. Apesar de o decreto de criação, expressamente, proibir as atividades minerais e ou

garimpeiras de qualquer natureza no trecho do rio Madeira e suas margens na área descrita, ainda há 

grande incidência dessas atividades na região.  

8.3.4.2.9 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Araras 

Criada no município de Cujubim, em 08 de outubro de 1996, pelo Decreto Estadual nº 7.605, a 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Araras possui uma área aproximada de 965 hectares 

(MMA, 2017). 
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A FERS Araras, que não possui Conselho Gestor ou Plano de Manejo, está subordinada e integra 

a estrutura básica da SEDAM. O objetivo de sua criação é o uso múltiplo dos recursos florestais, 

destinando seu espaço territorial à aplicação de sistemas silviculturais, garantindo a capacidade 

produtiva da floresta com o mínimo de alteração dos ecossistemas (ISA, 2017). 

Localizada no noroeste do Estado, integra a rede de drenagem da bacia do rio Machado. 

A área do pertence à União e está demarcada por picadas e pilares de sinalização. Não foi 

constatada ocupação humana em seu interior. O total de desmatamento acumulado, até 2014, era de 

747,1 hectares, correspondendo a quase 50% do território total da FERS. 

8.3.4.2.10 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Cedro 

Em 08 de outubro de 1996, com o Decreto Estadual no 7.601, foi criada, no município de 

Machadinho d’Oeste, a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Cedro. O referido dispositivo legal 

definiu sua área em 2.567 hectares (MMA, 2017). 

A FERS Cedro, que não possui Conselho Gestor ou Plano de Manejo, está subordinada e integra 

a estrutura básica da SEDAM. O objetivo de sua criação está intimamente ligado à produção auto 

sustentada dos recurso naturais renováveis, bem como à condução da regeneração natural do 

povoamento remanescente, garantindo, assim, a utilização da floresta em sua capacidade produtiva sem 

agredir os ecossistemas (ISA, 2017). 

Localiza-se na porção noroeste do Estado de Rondônia, em área drenada por tributários do rio 

Machado.  

O desmatamento acumulado, até 2010, era de 488,35 hectares, área correspondente a 19% do 

território total da FERS. A dinâmica desse indicador, de acordo com a série apresentada pelo ISA (2017), 

apresenta-se elástica e volátil, com ápices e reduções de quantidade de áreas desmatadas se alternando 

durante os anos. 

8.3.4.2.11 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável do Rio Machado 

Em 23 de março de 1990 foi criada a Floresta Estadual de Rendimento Sustentável do Rio 

Machado no extremo nordeste de Rondônia. O Decreto Estadual no 4.571, responsável pela criação dessa 

UC de Uso Sustentável nos municípios de Machadinho d’Oeste e Porto Velho, determinou sua área em 

175.781 hectares (ISA, 2017). 

A demarcação da área ocorreu em 1995, no âmbito do Planafloro, quando a sua área foi 

reduzida, informalmente, em virtude da existência de títulos de propriedade privada incidentes na região. 

Atualmente, sua área não oficial é de 115.750 hectares. A Floresta Estadual não conta com Plano de 

Manejo e nem Conselho Gestor. Medidas básicas de implantação também não foram tomadas, deixando-

a praticamente abandonada (GTA, 2008).  
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A área em que se localiza a FERS do Rio Machado é drenada por tributários do rio homônimo. 

Entre 2002 e 2003, houve um desmatamento ilegal de mais de 600 hectares no interior e zona 

de amortização da Floresta, ação autuada pelo IBAMA, porém, sem resultados até o momento (GTA, 

2008). O desmatamento acumulado no interior da FERS, até 2007, era de 531,38, o que corresponde a 

0,3% de sua área oficial (ISA, 2017). 

8.3.4.2.12 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável do Rio Madeira “B” 

Criada em 8 de outubro de 1996, a FERS do Rio Madeira “B”, localizada no município de Porto 

Velho, foi delimitada em 51.856 hectares pelo Decreto Estadual no 7.600. Em 19 de fevereiro de 2014, 

o Decreto Legislativo no 508 revogou o dispositivo legal responsável por sua criação. Aproximadamente

dois meses depois, em 14 de abril de 2014, o Ministério Público do Estado de Rondônia concedeu 

liminar suspendendo a revogação da unidade, alegando a urgência de tal medida pelo fato de que a área 

estava sendo rapidamente degradada. Em 2 de maio de 2016, o Tribunal de Justiça de Rondônia julgou 

procedente a ADI, confirmando manutenção da Floresta (ISA, 2017). 

Subordinada à SEDAM, o dispositivo legal de sua criação afirma que sua implantação deve ser 

feita enquanto um espaço destinado à aplicação de sistemas silviculturais em florestas através de uma 

produção auto sustentada e da condução da regeneração natural (MMA, 2017). 

Localizada na porção norte do Estado de Rondônia, em área drenada pelo rio Madeira, as terras 

da UC são de domínio da União, com o perímetro demarcado e sem registro de ocupações ou posses. 

Originalmente, estava prevista uma área de 82.437 ha, mas houve redução devido à presença de títulos 

particulares na área (OLMOS et al., 1999).

O total identificado de desmatamento acumulado até 2014 era de 4.407,05 hectares, indicando 

que mais de 8% da área total já se encontra desmatada. Somente em 2013, foram desmatados 462 

hectares. 

8.3.4.2.13 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Gavião 

A FERS Gavião localiza-se na porção noroeste do Estado de Rondônia. Inserida na bacia do rio 

Madeira, seu território é drenado por tributários do rio Machado. Essa UC de Uso Sustentável é 

originária de uma das reservas "em bloco" do Projeto de Assentamento Cujubim, criado em 1984, e sua 

criação se deve a um Plano de Manejo para reservas elaborado, em 1996, numa colaboração técnica do 

PNUD ao Planafloro (OLMOS et al., 1999).

Criada pelo Decreto Estadual no 7.604, de 8 de outubro de 1996, a Floresta encontra-se no 

município de Cujubim, ocupando uma área de 440 hectares  

Apesar de não haver registros de ocupações ou posses permanentes dentro da unidade, quase 

metade de sua área já foi desmatada, o que revela a ocorrência de atividades de extração ilegal de 
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madeira mesmo após sua delimitação como área sob proteção. O desmatamento acumulado, até 2014, 

era de 211,6 hectares, o que representava, à época, que 48% das suas terras já haviam sido desmatadas 

(ISA, 2017). 

8.3.4.2.14 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Mutum 

Criada pelo Decreto Estadual no 7.602, de 8 de outubro de 1996, a Floresta Estadual de 

Rendimento Sustentável Mutum também tem origem do desmembramento de uma das reservas “em 

bloco” do Projeto de Assentamento Cujubim. Como as demais FERS originadas desse fracionamento 

de áreas do PA Cujubim, a UC em análise também só surgiu por conta da colaboração técnica do PNUD 

ao Planafloro, que gerou um Plano de Manejo para todas essas reservas florestais (OLMOS et al., 1999).

A FERS Mutum localiza-se na porção noroeste do Estado de Rondônia, estando inserida 

completamente na bacia do rio Madeira e sendo área drenada por tributários do rio Machado.  

Sua área total, 11.471 hectares, situa-se no município de Cujubim. O território delimitado prevê 

a utilização de sistemas de silvicultura e manejo florestal sustentável capazes de garantir o uso dos 

recursos naturais sem prejudicar os ecossistemas locais (MMA, 2017). A UC de Uso Sustentável, no 

entanto, ainda não possui Plano de Manejo. 

De acordo com o ISA (2017), o total identificado de desmatamento acumulado, até 2014, era de 

6.572,28 hectares, apresentando, na unidade, uma situação bastante devastada, dado que quase 60% de 

sua cobertura já foi desmatada. Somente em 2007 foram desmatados 1.192 hectares e, em 2014, último 

ano da série foram 764 ha, o que mostra que não tem havido redução dos índices de desmatamento na 

FERS Mutum, tornando a situação ainda mais grave. 

8.3.4.2.15 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Periquito 

Criada no município de Cujubim, em 08 de outubro de 1996, pelo Decreto Estadual no 7.606, a 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Periquito possui uma área aproximada de 1.163 hectares 

(MMA, 2017). 

A FERS Periquito, que também não possui Conselho Gestor ou Plano de Manejo, está 

subordinada e integra a estrutura básica da SEDAM. O objetivo de sua criação é o uso múltiplo dos 

recursos florestais, destinando seu espaço territorial à aplicação de sistemas silviculturais, garantindo a 

capacidade produtiva da floresta com o mínimo de alteração dos ecossistemas (ISA, 2017). 

Localizada no noroeste do Estado, integra a rede de drenagem da bacia do rio Machado, estando 

completamente inserida na bacia do rio Madeira.  

A área da pertence à União e está totalmente demarcada. Não foi constatada ocupação humana 

em seu interior. O total de desmatamento acumulado, até 2014, era de 857,51 hectares, correspondendo 

a quase 75% do território total da FERS. Apesar do número de áreas desmatadas apresentar tendência 
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decrescente desde 2005, quando foram desmatados 300 hectares, a situação da Floresta Estadual de 

Rendimento Sustentável Periquito é alarmante. 

8.3.4.2.16 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio Vermelho (C) 

Criada em 23 de março de 1990, a FERS Rio Vermelho (C), localizada no município de Porto 

Velho, teve sua área oficial delimitada, pelo Decreto Estadual no 4.567, em 20.215 hectares. Entretanto, 

a Lei Complementar no 633/2011, excluí da FERS milhares de hectares, destinando tais áreas para 

formação do lago artificial da barragem da UHE Santo Antônio. Assim, restaram à Floresta Estadual 

Rio Vermelho apenas 4.127 hectares (ISA, 2017). 

Em 19 de fevereiro de 2014, a UC de Uso Sustentável sofreu novo golpe, o Decreto Legislativo 

no 509 revogou o dispositivo legal responsável por sua criação. Porém, em 14 de abril de 2014, o 

Ministério Público do Estado de Rondônia concedeu liminar suspendendo a revogação da unidade, 

alegando a urgência de tal medida pelo fato de que a área estava sendo rapidamente degradada. Enfim, 

em 2 de maio de 2016, o Tribunal de Justiça de Rondônia julgou procedente a ADI, confirmando 

manutenção da Floresta (ISA, 2017). 

Subordinada à SEDAM, o dispositivo legal de sua criação afirma que sua implantação deve ser 

feita enquanto um espaço destinado à aplicação de sistemas silviculturais em florestas através de uma 

produção auto sustentada e da condução da regeneração natural (MMA, 2017). 

Está localizada na porção norte do Estado de Rondônia, em área drenada pelo rio Madeira e 

inserida na bacia do rio homônimo. 

O total identificado de desmatamento acumulado até 2012 era de 1.161,19 hectares, indicando 

que pouco mais de 28% de sua área total já se encontra desmatada. Somente em 2005, foram desmatados 

241 hectares, mas a boa notícia é que a quantidade de hectares desmatados anualmente vem sofrendo 

paulatinas quedas desde então (ISA, 2017). 

8.3.4.2.17 Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Tucano 

A FERS Tucano localiza-se na porção noroeste do Estado de Rondônia, no município de 

Cujubim. Inserida na bacia do rio Madeira, seu território é drenado por tributários do rio Machado. Essa 

UC de Uso Sustentável é outra Floresta Estadual originária de uma das reservas "em bloco" do Projeto 

de Assentamento Cujubim, e como nos demais casos, sua criação só foi possível pela elaboração, em 

1996, de um Plano de Manejo para reservas, resultado de uma colaboração técnica do PNUD ao 

Planafloro (OLMOS et al., 1999).

Criada pelo Decreto Estadual no 7.603, de 8 de outubro de 1996, a Floresta ocupa uma área de 

660 hectares.  
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Apesar de não haver registros de ocupação humana permanente no interior da unidade, o 

desmatamento acumulado, até 2014, era de 119,32 hectares, o que representava, à época, que quase 20% 

das suas terras já haviam sido desmatadas. Ressalta-se que a quantidade de hectares desmatados atingiu 

seu pico anual recentemente, com 69 hectares de desmatamento somente no ano 2013 (ISA, 2017). 

8.3.4.2.18 Reserva Extrativista Angelim 

A Resex Angelim foi criada pelo Decreto Estadual no 7.095, em 4 de setembro de 1995. 

Localizada no município de Machadinho d’Oeste, sua área foi delimitada em 8.923 hectares, destinados 

à exploração sustentável e conservação dos recursos renováveis pelas populações agroextrativistas 

tradicionais que ali habitam (MMA, 2017). 

A unidade, completamente inserida na bacia hidrográfica do rio Madeira, não possui Plano de 

Manejo ou demais instrumentos de planejamento e gestão. De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, a Resex possui, entretanto, Conselho Gestor. 

Subordinada à SEDAM, não foram encontradas informações oficiais acerca de quantas pessoas 

residem no interior da UC de Uso Sustentável. Entretanto, pesquisas feitas pela a ONG ÍNDIA, em 1994, 

apontava para a existência de 10 moradores na área; em 2000, um levantamento realizado pela 

Associação de Seringueiros de Machadinho d’Oeste, mostrou que haviam sete moradores, ocupando 

três colocações distintas (SANTANA, 2007). Em 2013, durante uma pesquisa de campo, observou-se 

que restava apenas um agroextrativista com residência permanente na unidade (COSTA; CAMPOS, 

2013). 

A Resex Angelim está situada próxima a rodovia RO-205 e tem sido alvo de investidas de 

madeireiros e grileiros organizados que partem do município de Cujubim e chegam à região buscando 

madeiras nobres ou terras não ocupadas para serem ilegalmente loteadas e vendidas. Essas invasões 

colocam em risco não somente as florestas remanescentes, mas, também, a vida das famílias de 

seringueiros que ocupam a área desde o século passado (PLANS, 2016).  

O total de desmatamento acumulado na unidade, até 2014, era de 737,85 hectares, o equivalente 

a pouco mais de 8% de seu total territorial. Dado que o ápice, na série de área desmatada/ano 

disponibilizada pelo ISA (2017), do número de hectares desmatados ocorreu em 2013, em um total de 

148 ha, bem como as notícias recentes sobre invasões, presume-se que esse percentual de área desmatada 

tem se ampliado acentuadamente nos últimos anos. 

8.3.4.2.19 Reserva Extrativista Aquariquara 

Em 04 de setembro de 1995 foi criada a Resex Aquariquara no município de Machadinho 

d’Oeste. O Decreto Estadual no 7.106, responsável por sua criação, delimitou a área da unidade em 

18.100 hectares (MMA, 2017). 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

348 

Segundo a ONG ÍNDIA, possuía 181 moradores em 1994. Já de acordo com o levantamento da 

Associação de Seringueiros de Machadinho (ASM), em 2000, o número era de 91 moradores, 

distribuídos em 03 comunidades, ocupando 27 colocações (SANTANA, 2007). Em pesquisa de campo 

de 2013, apontava-se a existência de 37 famílias, totalizando 97 pessoas. 

Na Resex são desenvolvidos projetos de manejo florestal e de manufatura e comercialização da 

farinha de babaçu. Esses projetos são executados, em parceria, pela Organização de Seringueiros de 

Rondônia (OSR), pela Associação de Seringueiros de Machadinho (ASM) e pela associação 

ambientalista Ação Ecológica Guaporé (ECOPORÉ). Essas iniciativas vêm ajudando a manter os 

seringueiros dentro das reservas, dando-lhes melhores alternativas de renda (SANTANA, 2007).  

O desmatamento tem se apresentado decrescente ao longo da última década; no acumulado, em 

2014, haviam 994,19 hectares desmatados no interior da Resex, o que correspondia, à época, a pouco 

mais de 5% da área total da unidade (ISA, 2017). Ressalta-se que existem denúncias acerca de venda 

irregular de colocações na reserva afirmando-se que alguns dirigentes e moradores poderiam ter vendido 

lotes abandonados para comerciantes e agricultores de outras regiões (SANTANA, 2007).  

8.3.4.2.20 Reserva Extrativista Castanheira 

Criada em 04 de setembro de 1995, pelo Decreto Estadual no 7.105, a Resex Castanheira abrange 

uma área de 10.200 hectares situada no município de Machadinho d’Oeste (MMA, 2017). 

Não há informações oficiais sobre a quantidade de agroextrativistas que residem em seu interior, 

porém, em 1994, de acordo com a ONG ÍNDIA, haviam 27 moradores. O levantamento da ASM, em 

2000, registrou a presença de 25 moradores, os quais ocupavam, à época, 10 colocações (SANTANA, 

2007). Em 2013, foi apontada a residência permanente de 11 famílias, em um total de 43 pessoas 

(COSTA; CAMPOS, 2013). 

Os principais produtos extraídos pelos residentes são a borracha, a castanha-do-Brasil e o óleo 

de copaíba. Há, também, algumas atividades agrícolas, mas, em sua maioria, são realizadas para a 

própria subsistência das famílias extrativistas (ISA, 2017). 

A maior ameaça à integridade da reserva é a retirada clandestina de madeira. 

O desmatamento acumulado até 2014 era de 477,97 hectares, o que corresponde a pouco mais 

de 4% da área total da reserva. Ressalta-se que, observando a série de área desmatada ao longo da última 

década, é possível perceber uma redução acentuada no número de hectares desmatados anualmente, 

aproximando-se de 0 em 2007 e ali permanecendo até 2014 (ISA, 2017). 
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8.3.4.2.21 Reserva Extrativista Curralinho 

Localizada no município de Costa Marques, a Resex Curralinho foi criada pelo Decreto Estadual 

no 6.952, de 14 de julho de 1995. É originária do antigo seringal Curralinho, explorado desde o início 

do século XIX e conta com uma área total de 1.758 hectares (ISA, 2017).  

A Resex possui, aproximadamente, 20% de sua área alterada pela presença humana, percentual 

que pode ser considerado baixo dado que a área tem sido utilizada para a extração de borracha há mais 

de 100 anos. A borracha continua sendo um dos produtos mais explorados, mas há, também, atividades 

de pesca.  

Inexistem informações oficiais sobre a população residente em seu interior. Em 1994, segundo 

dados da ONG ÍNDIA, haviam 35 moradores ocupando 6 das 15 colocações existentes. Em 2002, novo 

levantamento indicou a presença de apenas oito famílias na reserva. Em 2004 contava com sete famílias, 

mas somente dois homens habitavam a reserva; outras famílias viviam em seu entorno, na divisa com a 

cidade.  

Quem cuida da gestão desta UC é a Associação de Seringueiros Aguapé, e o plano de 

desenvolvimento já foi elaborado (OLMOS et al., 1999).

Uma interessante iniciativa de promoção do uso sustentado dos recursos da Resex é o 

ecoturismo. No local situa-se o Centro de Visitantes e Educação Ambiental João Marques, onde se pode 

conhecer a história dos seringueiros e sua importância para o desenvolvimento local e para a 

conservação das florestas tropicais.  

Até 2006, segundo o ISA (2017), apenas 73,2 hectares compunham o total de desmatamento 

acumulado na unidade, o que representava, à época, 4% de seu território total.  

8.3.4.2.22 Reserva Extrativista do Itaúba 

A Resex do Itaúba foi criada pelo Decreto Estadual no 7.100, em 4 de setembro de 1995. 

Localizada no município de Machadinho d'Oeste, a área total da unidade, segundo o dispositivo legal 

de sua criação, é de 1.758 hectares (MMA, 2017) 

A unidade situa-se na área da bacia hidrográfica do rio Madeira e não possui Plano de Manejo 

ou demais instrumentos, reconhecidos oficialmente, de planejamento e gestão. A Resex possui, 

entretanto, Conselho Gestor e Plano de Utilização já formulado (OLMOS et al., 1999).

Subordinada à SEDAM, não foram encontradas informações oficiais acerca de quantas pessoas 

residem no interior dessa UC de Uso Sustentável, cujo principal objetivo é proteger o meio e a cultura 

das populações agroextrativistas tradicionais a partir do uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 

2017). 
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Em relação à população residente, estão disponíveis apenas dados da ONG ÍNDIA, que, em 

levantamento realizado em 1994, registrou a presença de três moradores. Já em 2000, segundo pesquisa 

da ASM, contava com sete moradores ocupando três colocações. Em 2013, foi registrada a presença de 

três famílias, totalizando 11 pessoas residentes no interior da reserva. No local, o principal produto 

explorado é a borracha, além da castanha e do óleo de copaíba (SANTANA, 2007). 

O total de desmatamento acumulado na unidade, até 2006, era de 66,09 hectares, o equivalente 

a pouco menos de 4% de seu total territorial. Hoje, a maior ameaça à integridade da reserva ainda é a 

retirada clandestina de madeira (ISA, 2017). 

8.3.4.2.23 Reserva Extrativista Freijó 

Criada em 04 de setembro de 1995, pelo Decreto Estadual no 7.097, a Resex Freijó abrange uma 

área de 600 hectares situada no município de Machadinho d’Oeste (MMA, 2017). 

Não há informações oficiais sobre a quantidade de agroextrativistas que residem em seu interior, 

porém, em 1994, de acordo com a ONG ÍNDIA, haviam quatro moradores. O levantamento da ASM, 

em 2000, registrou a presença de cinco moradores, os quais ocupavam, à época, apenas uma colocação 

(SANTANA, 2007). Em pesquisa realizada em 2013, apontou-se a existência de apenas um 

agroextrativista dentro da reserva (COSTA; CAMPOS, 2013). 

Os principais produtos extraídos pelos residentes são a borracha, a castanha-do-Brasil e o óleo 

de copaíba. Há, também, algumas atividades agrícolas, mas, em sua maioria, são realizadas para a 

própria subsistência das famílias extrativistas (ISA, 2017). 

As maiores ameaças à integridade da reserva são a retirada clandestina de madeira e a caça, não 

sendo registrada a presença de posseiros e conflitos fundiários. O desmatamento acumulado até 2009 

era de 96,56 hectares, o que corresponde a 16% da área total da reserva. Ressalta-se que, observando a 

série de área desmatada ao longo da última década, é possível perceber uma redução acentuada no 

número de hectares desmatados anualmente, aproximando-se de 0 em 2004 e ali permanecendo até 2009 

(ISA, 2017). 

8.3.4.2.24 Reserva Extrativista Garrote 

Em 04 de setembro de 1995 foi criada a Resex Garrote no município de Machadinho d’Oeste. 

O Decreto Estadual no 7.109, responsável por sua criação, delimitou a área da unidade em 803 hectares 

(MMA, 2017). 

Apesar de não haver dados oficiais disponíveis acerca do número de agroextrativistas residentes 

no interior da unidade, segundo a ONG INDIA, a Resex possuía nove moradores em 1994. Já de acordo 

com o levantamento da Associação de Seringueiros de Machadinho (ASM), em 2000, o número era de 

11 moradores, distribuídos em duas colocações (SANTANA, 2007). Em 2013, o número de residentes 
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na Resex Garrote era de apenas uma família, composta por quatro integrantes (COSTA; CAMPOS, 

2013). 

Os principais produtos extraídos são o látex da borracha, a castanha-do-Brasil e o óleo de 

copaíba. A extração de açaí é realizada, mas apenas para consumo dos próprios agroextrativistas. As 

atividades agrícolas concentram-se na produção de mandioca, café e milho, com outros produtos sendo 

cultivados apenas para a subsistência das famílias (COSTA; CAMPOS, 2013)  

O desmatamento apresentou tendência decrescente entre 2000 e 2004; no acumulado, em 2004, 

haviam 27,77 hectares desmatados no interior da Resex, o que correspondia, à época, a pouco menos de 

0,4% da área total da unidade (ISA, 2017).  

8.3.4.2.25 Reserva Extrativista Ipê 

A Resex Ipê está localizada no município de Machadinho d’Oeste. Criada pelo Decreto Estadual 

no 7.101, de 04 de setembro de 1995, a reserva apresenta uma área total de 815 hectares (MMA, 2017). 

Estudo realizado em 1994 pela ONG ÍNDIA, registrou a presença de 28 moradores na área. Já 

o segundo levantamento disponível, datado de 2000 e realizado pela ASM, constatou que esse número

caiu para somente dois moradores, os quais ocupavam duas colocações distintas (SANTANA, 2007). 

Atualmente, o maior problema é justamente a retirada de madeira de forma clandestina por 

madeireiros da região. 

Até 2010, segundo o ISA (2017), 148,32 hectares compunham o total de desmatamento 

acumulado na unidade, o que representava, à época, quase 20% de seu território total. Apesar de ter 

diminuído entre 2003 e 2010, os relatos mais recentes dão a crer que o número de áreas desmatadas 

pode ter aumentado vertiginosamente desde a desocupação da reserva por agroextrativistas. 

8.3.4.2.26 Reserva Extrativista Jaci-Paraná 

A Resex Jaci-Paraná foi criada pelo Decreto Estadual no 7.335, em 17 de janeiro de 1996. Tal 

dispositivo legal definiu a área da reserva em 205 mil hectares; entretanto, em 27 de dezembro de 1996, 

foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado a Lei Estadual no 692, que reduziu a área total da 

Resex para 191.234 hectares, uma diminuição de 13.766 hectares, ou 6,7% de sua área original, em 

virtude da formação do lago artificial da barragem da UHE Santo Antônio (GTA, 2008).  

Um outro dispositivo legal, de 19 de fevereiro de 2014, o Decreto Legislativo no 506, revogou 

o decreto de criação da Resex Jaci-Paraná. Após dois meses de sua entrada em vigor, em 14 de abril de

2014, o Ministério Público do Estado de Rondônia concedeu liminar suspendendo a revogação da 

unidade, alegando a urgência de tal medida pelo fato de que a área estava sendo rapidamente degradada. 

Em 2 de maio de 2016, o Tribunal de Justiça de Rondônia julgou procedente a ADI, confirmando 

manutenção da Resex (ISA, 2017). 
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Localizada na parte nordeste do Estado de Rondônia, nos municípios de Porto Velho, Nova 

Mamoré e Buritis, englobando tributários do rio Madeira, com destaque para o Jaci-Paraná, a reserva 

foi criada em uma área integrada por vários seringais ocupados há mais de um século. Quem cuida da 

gestão desta UC é a Associação de Seringueiros de Jaci-Paraná e o Plano de Utilização já foi elaborado. 

A área é de domínio da União, e há oito posses no interior (OLMOS et al., 1999).

Estima-se haver 75 colocações, das quais 23 estariam ocupadas por 25 famílias, num total de 55 

moradores no interior da unidade (COSTA; CAMPOS, 2013). Esses agroextrativistas coletam frutos 

nativos, como o cupuaçu e o açaí, mas os produtos extraídos em maior quantidade são a castanha-do-

Brasil e o látex da borracha. Grande parte dos moradores pratica, em alguma medida, a caça e a pesca, 

e a atividade agrícola predominante é a plantação de mandioca (OLMOS et al., 1999).

A Resex Estadual Jaci-Paraná está entre as UCs de Rondônia, e da Amazônia brasileira, com 

ritmo mais acelerado de desmatamento. A taxa média anual de desmatamento na Resex, entre 2002 e 

2007, foi de 3,74%, inferior apenas à observada na FLONA Bom Futuro, 4,34% (GTA, 2008). O 

desmatamento acumulado até 2014, segundo o ISA (2017), era de 65.234,94 hectares, o equivalente a 

34% da área total da reserva. 

Além da pressão do desmatamento, a reserva tem sido alvo de invasões de grileiros e 

madeireiros, que atuam de maneira ilícita e ameaçam as lideranças locais que se posicionam frente às 

suas atividades. A presença de muitos colonos e comerciantes no interior da reserva também vem se 

intensificando ao longo dos anos e reflete no aumento da violência, do roubo de madeiras e do 

desmatamento (GTA, 2008). 

8.3.4.2.27 Reserva Extrativista Jatobá 

Criada em 04 de setembro de 1995, pelo Decreto Estadual no 7.102, a Resex Jatobá abrange uma 

área de 1.135 hectares situada no município de Machadinho d’Oeste (MMA, 2017). 

Não há informações em bases de dados oficiais sobre a quantidade de agroextrativistas que 

residem em seu interior. Em 1994, de acordo com pesquisa realizada pela ONG ÍNDIA, haviam três 

moradores na Resex. O levantamento da ASM, em 2000, registrou a presença de sete moradores, 

ocupantes de três colocações diferentes (SANTANA, 2007). Em 2013, o número de residentes na Resex 

Jatobá se viu reduzido a apenas um extrativista (COSTA; CAMPOS, 2013). 

Os principais produtos extraídos pelos residentes são o látex de borracha e a castanha-do-Brasil. 

As atividades agrícolas, salvo a plantação de mandioca que atinge maior volume e cujo excedente é 

vendido de maneira a gerar renda para os comunitários, são, em sua maioria, realizadas para a própria 

subsistência das famílias extrativistas (ISA, 2017). 

A retirada clandestina de madeira, principal causa da expansão da área desmatada na reserva, é 

a maior ameaça à manutenção de seus recursos naturais. Apesar de não ser registrada oficialmente a 
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presença de posseiros e conflitos fundiários acirrados, o desmatamento acumulado até 2008 era de 

392,55 hectares, o que corresponde a 34% da área total da reserva (ISA, 2017). 

8.3.4.2.28 Reserva Extrativista Maracatiara 

Criada pelo Decreto Estadual no 7.096, em 4 de setembro de 1995, a Resex Maracatiara localiza-

se no município de Machadinho d’Oeste e abrange uma área total de 9.503 hectares (MMA, 2017). 

Embora não existam informações de fontes oficiais sobre o número de agroextrativistas 

residentes em seu interior, uma pesquisa feita pela ONG ÍNDIA constatou que haviam 66 moradores na 

área em 1994. Seis anos depois, a ASM realizou novo levantamento no local e registrou 51 moradores, 

os quais ocupavam 21 colocações (SANTANA, 2007). Em 2013, foi observado que 18 famílias residiam 

na reserva, num total de 64 moradores (COSTA; CAMPOS, 2013).  

Além da extração de borracha, há grande destaque para a quantidade extraída de castanha-do-

Brasil na Resex. A produção agrícola concentra-se na roça de mandioca e café, mas apresenta totalidades 

relativamente baixas que, provavelmente, devem atender, majoritariamente, a subsistência das famílias. 

Alguns outros produtos, como cacau, feijão e banana, são cultivados, mas apresentam-se em menor 

quantidade ainda (COSTA; CAMPOS, 2013). 

O desmatamento tem se apresentado decrescente ao longo da última década; no acumulado, em 

2014, haviam 1.047,26 hectares desmatados no interior da Resex, o que correspondia, à época, a pouco 

mais de 11% da área total da unidade (ISA, 2017). Ressalta-se que existem denúncias acerca de venda 

irregular de colocações na reserva e derrubadas acima dos limites estabelecidos (SANTANA, 2007).  

8.3.4.2.29 Reserva Extrativista Massaranduba 

Em 04 de setembro de 1995 foi criada a Resex Massaranduba no município de Machadinho 

d’Oeste. O Decreto Estadual no 7.103, responsável por sua criação, delimitou a área da unidade em 5.566 

hectares (MMA, 2017). 

Apesar de não haver dados oficiais disponíveis acerca do número de agroextrativistas residentes 

no interior da unidade, segundo a ONG INDIA, a Resex possuía cinco moradores em 1994. Já de acordo 

com o levantamento da Associação de Seringueiros de Machadinho (ASM), em 2000, o número era de 

apenas dois moradores, que ocupavam a mesma colocação (SANTANA, 2007). Na pesquisa realizada 

em 2013 (COSTA; CAMPOS, 2013) foi registrada a presença de três famílias, num total de nove 

pessoas.  

Os principais produtos extraídos são o látex da borracha e a castanha-do-Brasil. A extração de 

açaí e cupuaçu é realizada para o consumo dos próprios agroextrativistas. Atividades agrícolas visam, 

apenas, à subsistência das famílias (COSTA; CAMPOS, 2013). 
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O desmatamento apresentou tendência decrescente entre 2000 e 2014; no acumulado, em 2014, 

haviam 1.131,17 hectares desmatados no interior da Resex, o que correspondia, à época, a 20% da área 

total da unidade (ISA, 2017). Ainda hoje, a extração ilegal de madeira é a maior ameaça não só ao 

ecossistema como também às populações tradicionais que ali residem. 

8.3.4.2.30 Reserva Extrativista Mogno 

A Resex Mogno foi criada em 04 de setembro de 1995 pelo Decreto Estadual no 7.099. 

Pertencente do chamado Complexo Machadinho, que abrange várias outras Resex, esta unidade situa-

se no município de Machadinho d’Oeste e abrange uma área de 2.450 hectares (MMA, 2017). 

Inexistem informações em bases oficiais acerca da quantidade de residentes permanentes no 

interior da Reserva. Os dados disponíveis são provenientes de uma pesquisa realizada em 1994 pela 

ONG ÍNDIA, que apontou para a existência de 13 moradores. Entretanto, seis anos depois, quando foi 

feito um levantamento pela ASM, foi registrado que havia apenas um morador na área. Em 2013, novo 

estudo constatou que a Resex Mogno abrigava três famílias, em um total de 10 habitantes (COSTA; 

CAMPOS, 2013). 

Como as demais reservas existentes na região, os agroextrativistas têm como principais produtos 

o látex e a castanha-do-Brasil. As atividades agrícolas são escassas e a produção serve apenas como

contribuinte para a dieta das famílias ali residentes (COSTA; CAMPOS, 2013). 

A retirada clandestina de madeira, principal causa da expansão da área desmatada na reserva, é 

a maior ameaça à manutenção de seus recursos naturais. A caça predatória ilegal também pressiona os 

recursos naturais da Resex. Não é registrada, oficialmente, a presença de posseiros e conflitos fundiários 

acirrados. O desmatamento acumulado até 2012 era de 81,05 hectares, o que corresponde a pouco mais 

de 3% da área total da reserva (ISA, 2017). 

8.3.4.2.31 Reserva Extrativista Pedras Negras 

A Resex Estadual Pedras Negras localiza-se na parte sudoeste de Rondônia, nos municípios de 

Costa Marques e Alta Floresta d’Oeste, às margens do rio Guaporé. A Reserva possui, apenas, cerca de 

2% de sua área alterada pela presença humana. Criada pelo Decreto no 6.954, de 14 de julho de1995, 

abrange uma área de 124.409 hectares (MMA, 2017). 

Para nenhum período há dados oficiais acerca da população residente na Resex. Entretanto, 

segundo informações coletadas pela ONG ÍNDIA em 1994, haviam 19 famílias permanentes no local. 

Um levantamento posterior, feito pela ASM, constatou a existência de 17 famílias na área (SANTANA, 

2007). Estima-se que hajam 113 colocações no interior da Resex, mas, em 2013, apenas 21 famílias 

habitam a reserva, totalizando 84 moradores (COSTA; CAMPOS, 2013). 

As famílias permanecem, em sua maioria, na Vila de Pedras Negras, característica definida pelas 

cheias periódicas na região; as colocações são ocupadas pelos trabalhadores apenas no período de 
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estiagem. A reserva possui três escolas, um posto de saúde, dois rádios amadores e barcos comunitários. 

Acredita-se que a reserva tenha potencial para a implantação do ecoturismo devido à vila centenária de 

Pedras Negras e as praias que se formam ao longo dos rios. Foi implantada uma "casa teste" para 

incentivar o turismo, mas o projeto não foi encaminhado por falta de maiores investimentos 

(SANTANA, 2007).   

A castanha-do-Brasil é o principal produto extraído na Resex, mas, são também de relevância 

as atividades agrícolas e a pesca, dado que este é o trecho do Guaporé onde a reserva se encontra é 

considerado dos mais piscosos. A área é de domínio integral da União, havendo apenas uma área de 

domínio privado amparada por um título definitivo (OLMOS et al., 1999).

O total acumulado de desmatamento, até 2012, era de 193,18 hectares, o que representa apenas 

0,15% do território total da unidade, porém, há que se ressaltar que o número de ha desmatados vem 

crescendo e atingiu seu ápice, na série apresentada pelo ISA (2017), em 2011, com 52 hectares 

desmatados. 

8.3.4.2.32 Reserva Extrativista Piquiá 

Em 04 de setembro de 1995 foi criada a Resex Piquiá no município de Machadinho d’Oeste. O 

Decreto Estadual no 7.098, responsável por sua criação, delimitou a área da unidade em 1.449 hectares 

(MMA, 2017). 

Apesar de não haver dados oficiais disponíveis acerca do número de agroextrativistas residentes 

no interior da unidade, segundo a ONG ÍNDIA, a Resex possuía 16 moradores em 1994. Já de acordo 

com o levantamento da Associação de Seringueiros de Machadinho (ASM), em 2000, o número era de 

apenas cinco moradores, ocupando somente uma colocação (SANTANA, 2007). Em 2013, foi 

observado que quatro famílias residiam na Resex, porém, cada uma com um integrante apenas, 

totalizando quatro moradores (COSTA; CAMPOS, 2013). 

Os principais produtos extraídos são o látex da borracha e a castanha-do-Brasil. A extração de 

açaí é realizada para consumo dos próprios agroextrativistas e quando há excedente este é 

comercializado localmente. As atividades agrícolas são voltadas, em sua maioria, para a subsistência 

das famílias (COSTA; CAMPOS, 2013)  

O desmatamento acumulado, em 2014, era de 166,81 hectares, correspondendo a pouco mais de 

11% da área total da unidade. Ao longo dos últimos anos, o total de áreas desmatadas apresentou-se 

decrescente, porém, em 2013 voltou a crescer, ainda que em percentual menor do que nos primeiros 

anos da década (ISA, 2017).  

8.3.4.2.33 Reserva Extrativista Rio Cautário 

A Resex Rio Cautário localiza-se na parte sudoeste de Rondônia. Criada pelo Decreto Estadual 

no 7.028, de 08 de agosto de 1995, abrange uma área de 146.400 hectares nos municípios de Guajará-
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Mirim e Costa Marques. A drenagem local é tributária das bacias do rio Guaporé, por intermédio do rio 

Cautário. (MMA, 2017). 

Devido à presença de posseiros, a reserva teve seus limites alterados, acarretando uma redução 

de 42.000 hectares em relação à área inicialmente proposta. Esse território excluído é ocupado por 15 

famílias de posseiros e três latifundiários (SANTANA, 2007). 

A Resex possui cerca de 6,5% de sua área alterada pela presença humana, percentual 

considerado baixo em vistas da utilização dessas terras para a extração de borracha há mais de 100 anos. 

Ainda hoje, a borracha continua sendo um dos produtos mais importantes na reserva, mas há, também, 

extração de castanha em volume considerável e uma recente expansão da atividade agrícola (OLMOS 

et al., 1999).  

A gestão desta UC é feita pela Associação de Seringueiros Aguapé, a única dentre as associações 

de extrativistas que não possui contrato assinado com empresas madeireiras em Rondônia. Os planos de 

desenvolvimento e utilização elaborados quando da Cooperação Técnica do PNUD ao PLANAFLORO, 

em 1997, servem como guias para o manejo florestal. Há no local uma serraria comunitária, onde é 

beneficiada a madeira extraída desse projeto de manejo. 

Na Resex, em 1999, havia duas escolas e dois postos de saúde em funcionamento. Do mesmo 

ano é a estimativa de que se encontravam no território da reserva 60 colocações, das quais 41 estariam 

ocupadas (OLMOS et al., 1999). Segundo dados da ONG ÍNDIA, haviam 282 moradores na unidade, 

em 1994; já no levantamento realizado pela ASM, em 2000, verificou-se a presença de 42 famílias 

(SANTANA, 2007). Em 2013, uma pesquisa apontou para 48 famílias de extrativistas no interior da 

Resex, num total de 192 pessoas; esses dados mostram que a Reserva Extrativista Rio Cautário é a Resex 

estadual mais povoada do Estado de Rondônia (COSTA; CAMPOS, 2013). 

Os principais problemas visualizados atualmente na reserva são causados pela permanência na 

área de pessoas que não são extrativistas quando de sua criação. Essa população não tradicional acaba 

ocasionando conflitos ligados à grilagem de terras, ao roubo de madeira e peixes e ao desmatamento 

ilegal (SANTANA, 2007). Em relação às áreas desmatadas, no acumulado, em 2013, haviam 2.225,06 

hectares desmatados no interior da reserva, o que correspondia, à época, a um percentual de 1,5% de 

seu território total (ISA, 2016).  

8.3.4.2.34 Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá 

Situada nos municípios de Machadinho d’Oeste e Cujubim, a Resex foi criada pelo Decreto 

Estadual no 7.336, de 17 de janeiro de 1996, abrangendo uma área de 95.300 hectares (MMA, 2017). 

O rio Preto, que dá nome à UC é o mais importante da área, sendo um tributário do rio Machado. 

Em 1999, menos de 1% de sua vegetação havia sido alterada por atividades humanas.  



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

357 

Localizada na parte nordeste de Rondônia, a Resex Rio Preto-Jacundá é oriunda da área de dois 

antigos seringais, Jatuarana e Vera Cruz, instalados desde 1930. Ainda hoje, a borracha continua sendo 

o produto mais importante, seguida pela coleta de castanha e pela extração do óleo de copaíba (OLMOS

et al., 1999). As atividades agrícolas relacionadas à cultura da mandioca e do café também são muito

expressivas na reserva (COSTA; CAMPOS, 2013).

Inexistem dados oficiais acerca da população residente no interior da reserva, mas, em 1994, a 

ONG ÍNDIA realizou uma pesquisa e apontou para a existência de 139 moradores. Em 1999, estimava-

se haver 50 colocações, das quais 38 estavam ocupadas à época. Em 2000, quando do levantamento 

populacional feito pela ASM, foram registrados 117 moradores, distribuídos em duas comunidades, 

ocupando 30 colocações (SANTANA, 2017). Em 2013, durante uma pesquisa de campo, observou-se 

que 24 famílias, em um total de 123 pessoas, residiam de forma permanente na Resex (COSTA; 

CAMPOS, 2013). 

A gestão desta UC é feita pela Associação de Seringueiros, Pescadores e Artesãos Tabajara. 

Há denúncias sobre a venda irregular de colocações e derrubadas acima dos limites 

estabelecidos. O Plano de Manejo prevê uma área de 45.000 hectares, com área anual de exploração de 

2.500 ha; trata-se de um horizonte muito amplo para as cerca de 20 famílias que residem no local. 

Afirma-se que os principais focos de antropização da reserva, em sua porção sul, são justamente os 

locais onde esta empresa atua. 

Na região sul da Resex, além do desmatamento avançado, é verificada a existência de ocupações 

de pequenos agricultores "assentados" irregularmente. Na porção oeste, há um processo acelerado de 

invasão para a extração ilegal de madeiras nobres. Já em áreas localizadas às margens dos rios Machado 

e Preto (limite natural da reserva), fazendeiros desconsideram a demarcação da UC ao delimitar suas 

propriedades (GTA, 2008). 

O total de desmatamento acumulado em 2014 era de 1.917,34 hectares, o que equivale a cerca 

de 2% do total territorial da unidade (ISA, 2017). Porém, a exploração ilegal de madeiras por corte 

seletivo é responsável pela degradação de uma área bem superior (GTA, 2008). Outras ameaças ao 

ecossistema e às populações tradicionais que ali residem são a grilagem de terras e a pesca ilegal.  

8.3.4.2.35 Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos 

Localizada no município de Guajará-Mirim, a Resex Rio Pacaás Novos foi criada pelo Decreto 

Estadual no 6.953, de 14 de julho de 1995, abrangendo uma área de 342.904 hectares (MMA, 2017). 

Situada na parcela oeste do Estado de Rondônia, engloba tributários do rio Guaporé, por meio do rio 

Pacaás Novos. 

Apesar de não haver dados em bases oficiais a respeito da quantidade de agroextrativistas 

residentes no interior da reserva, em 1994, segundo um levantamento realizado pela ONG ÍNDIA, 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

358 

haviam 40 famílias na Resex, num montante de 155 moradores (SANTANA, 2007). Em 1999, estimava-

se a existência de 80 colocações no interior da reserva, das quais 60 estariam ocupadas à época. Uma 

pesquisa de campo de 2013 apontou para um total de 41 famílias tradicionais na área, totalizando 162 

pessoas (COSTA; CAMPOS, 2013).  

A extração da borracha, que já foi a principal atividade na Resex, encontra-se em declínio. Hoje, 

o produto mais explorado é a castanha-do-Brasil. Os moradores praticam agricultura comercial em

pequena escala, e o feijão é a cultura dominante. Além das atividades agrícolas de subsistência, a caça 

e a pesca têm relevância acentuada na alimentação da população local (OLMOS et al., 1999).

O Plano de Utilização foi elaborado por meio da Cooperação Técnica do PNUD ao 

PLANAFLORO, em 1998. A unidade mantém arquivos atualizados sobre o projeto de implantação do 

plano de manejo florestal e tem apoio da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) na assessoria 

ao manejo (SANTANA, 2007). 

Em 2007, haviam três escolas e um posto de saúde na reserva. Mais de 99% da área é de domínio 

da União, mas há três posses e três Contratos de Promessa de Compra e Venda de terras, emitidos pelo 

INCRA, que somam 2.100 hectares (OLMOS et al., 1999).

A pesca comercial, visando fins lucrativos, é uma das principais ameaças à reserva. O 

desmatamento acumulado, até 2014, era da ordem de 2.082,58 hectares, correspondendo a 0,6% do total 

territorial da unidade. O número de hectares desmatados anualmente apresenta tendência decrescente 

desde 2004, mas em 2013 voltou a crescer, com um total de 33 hectares desmatados nesse último ano. 

8.3.4.2.36 Reserva Extrativista Roxinho 

Em 04 de setembro de 1995 foi criada a Resex Roxinho no município de Machadinho d’Oeste, 

integrante do chamado Complexo Machadinho. O Decreto Estadual no 7.107, responsável por sua 

criação, delimitou a área da unidade em 882 hectares (MMA, 2017). 

Apesar de não haver dados oficiais disponíveis acerca do número de agroextrativistas residentes 

no interior da unidade, em 2013, uma pesquisa realizada em campo apontou para a existência de apenas 

duas famílias na Resex, totalizando três habitantes somente (COSTA; CAMPOS, 2013). Levantamento 

anterior, realizado pela ASM em 2000, mostrava que, à época, residiam cinco extrativistas, distribuídos 

em duas colocações. Uma pesquisa ainda mais antiga, de 1994, feita pela ONG ÍNDIA, constatou a 

presença de 13 moradores na reserva naquele ano (SANTANA, 2007). 

 Os principais produtos extraídos, assim como nas outras Resex situadas na mesma região, são 

o látex da borracha e a castanha-do-Brasil. Atividades agrícolas, quando realizadas, visam, apenas, à

subsistência das famílias (COSTA; CAMPOS, 2013). 
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O desmatamento, no acumulado, em 2006, era de 104,59 hectares, o que correspondia, à época, 

a quase 12% da área total da unidade (ISA, 2017). Ainda hoje, a extração ilegal de madeira e a caça são 

as maiores ameaças não só ao ecossistema como também às populações tradicionais que ali residem. 

8.3.4.2.37 Reserva Extrativista Seringueira 

A Resex Seringueira é uma das 15 pequenas reservas extrativistas localizadas em uma área 

relativamente pequena do chamado Complexo Machadinho. Situada no município de Machadinho 

d’Oeste, essa Resex tem origem na área de antiga reserva de projeto de colonização local. Criada pelo 

Decreto Estadual no 7.108, em 4 de setembro de 1995, a unidade abrange uma área total de 537 hectares 

(OLMOS et al., 1999).

Administrada pela Associação dos Seringueiros de Machadinho (ASM), a exploração prioritária 

é a da borracha, seguida da castanha-do-Brasil. As atividades agrícolas são reduzidas, visando, apenas, 

à subsistência das famílias residentes no interior da reserva.  

Uma pesquisa realizada pela ONG ÍNDIA, em 1994, dava conta da presença de quatro 

moradores na Resex; em 2000, quando de um levantamento da ASM, visualizou-se a residência 

permanente de oito moradores, os quais ocupavam duas colocações (SANTANA, 2007). Em uma 

pesquisa de campo de 2013, apontou-se que havia restado apenas um morador na Resex Seringueira 

(COSTA; CAMPOS, 2013). 

A Resex dispõe de plano de utilização, mas não há dados sobre manejo de madeira sendo 

realizada na mesma. O desmatamento, entretanto, é uma variável de pressão a ser considerada; até 2006, 

haviam sido desmatados 45,84 hectares, o que representava, à época, 8,5% do total territorial dessa UC 

de Uso Sustentável (ISA, 2017). 

8.3.4.2.38 Reserva Extrativista Sucupira 

Localizada em Machadinho d’Oeste, a Resex Sucupira foi criada pelo Decreto Estadual no 

7.104, em 04 de setembro de 1995. Parte do chamado Complexo Machadinho, esta Resex possui área 

igual a 3.188 hectares.  

No ano 2000, quando foi realizado um levantamento populacional em todas as Resex do Estado 

pela Associação de Seringueiros de Machadinho d’Oeste, não havia presença humana no interior da 

reserva, ou seja, nenhum extrativista residia ou explorava a área da unidade. Em 2013, uma pesquisa de 

campo revelou que uma família, constituída por três pessoas, havia se instalado na reserva (COSTA; 

CAMPOS, 2013). 

O desmatamento acumulado, em 2007, era de 130,72 hectares, correspondendo a pouco mais de 

4% da área total da unidade. Observaram-se picos de número de hectares desmatados em 2002 e 2003, 

com, respectivamente, 14 e 20 hectares anuais de desmatamento. (ISA, 2017).  



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

360 

8.3.4.3 Unidades de Conservação Municipais 

No Cadastro Nacional de UCs consta somente a existência do Parque Natural, localizado na 

capital do Estado, Porto Velho, e cujas informações estão dispostas a seguir. Entretanto, cabe ressaltar 

que conforme informações prestadas pela SEDAM e na ocasião dos eventos de participação pública foi 

apontada a existência das UCs municipais Parque Municipal Canaã e Parque Municipal de Ariquemes, 

ambas no município de Ariquemes. 

8.3.4.3.1 Parque Natural de Porto Velho 

Situado no município de Porto Velho, capital do Estado, o Parque Natural foi instituído pelo 

Decreto nº 3.816, publicado em três de janeiro de 1990, e compreende uma área de 391 hectares sob 

jugo de proteção integral. 

O Parque possui Conselho Gestor e Plano de Manejo, contando com uma infraestrutura de 

benfeitorias adequada para seu propósito. Está parcialmente regularizado em relação à situação 

fundiária, mas 100% da área é titulada e demarcada pela União. Suas dependências estão abertas à 

visitação durante a semana, quando são realizadas atividades de educação ambiental para alunos do 

ensino formal, atividades educativas voltadas para os visitantes em geral e trilhas guiadas. 

8.3.5 Distribuição Geográfica das Terras Indígenas e Unidades de Conservação 

Exibidas as informações acerca das particularidades de cada TI e UC, é preciso analisar algumas 

variáveis interessantes que surgem quando se observa o mosaico de áreas sob algum tipo de tutela de 

conservação no Estado de Rondônia como um todo. 

Entre TIs e UCs, somam-se 14.136.105 hectares sob algum tipo de proteção e/ou restrição em 

Rondônia, esse total é equivalente a praticamente 60% de todo o território estadual. Retirando-se as UC 

de Uso Sustentável, ou seja, que admitem algum tipo de exploração dos recursos naturais, que, em 

conjunto, abrangem 5.804.825 hectares, tem-se que 35% do Estado estão sob jurisdição de unidades de 

alta restrição de uso, que visam, prioritariamente, a proteção de suas áreas com o mínimo possível de 

intervenção humana.  

Considerando que Rondônia, geograficamente, é dividida em duas mesorregiões e 8 

microrregiões, bem como observando-se que UCs e TIs podem abranger áreas, ao mesmo tempo, de 

mais de uma microrregião e até estarem divididas entre as duas mesorregiões, tem-se a TABELA 8.26, 

que apresenta, por município, as TIs e UCs do Estado. 

Das 22 TI rondonienses, oito abrangem mais de uma microrregião, são elas: Igarapé-Laje, 

Massaco, Seringueiras, Rio Branco, Rio Mequéns, Roosevelt, Tanaru e Uru-Eu-Wau-Wau. Também 

oito, das 62 UCs, situam-se, simultaneamente, em mais de uma microrregião de Rondônia, a saber: 

Resex Estadual Pedras Negras, Floresta Estadual Rio Machado, Parque Estadual Guajará-Mirim, Parque 

Estadual Corumbiara, Resex Federal Rio Ouro Preto, REBIO Jaru, REBIO do Guaporé e Parque 

Nacional de Pacaás Novos. 
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TABELA 8.26 - TERRAS INDÍGENAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ACORDO COM SUA LOCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO À MESORREGIÃO, MICRORREGIÃO E MUNICÍPIOS 

Mesorregião Microregião Municípios TI UC 

LESTE 

Alvorada d'Oeste 

Alvorada d'Oeste 
Rio Branco 

PARNA de Pacaás Novos 
Uru-Eu-Wau-Wau 

Nova Brasilândia d'Oeste 

São Miguel do Guaporé 
Rio Branco 

PARNA de Pacaás Novos 
Uru-Eu-Wau-Wau 

Seringueiras 
Puruborá 

Uru-Eu-Wau-Wau 

Ariquemes 

Alto Paraíso 

Ariquemes 
PM de Canaã 

PM de Ariquemes 

Cacaulândia Uru-Eu-Wau-Wau 

Machadinho d'Oeste 

Resex Sucupira 

Resex Seringueira 

Resex Roxinho 

Resex Rio Preto-Jacundá 

Resex Piquiá 

Resex Mogno 

Resex Massaranduba 

Resex Maracatiara 

Resex Jatobá 

Resex Ipê 

Resex Garrote 

Resex Freijó 

Resex Itaúba 

Resex Castanheira 

Resex Aquariquara 

Resex Angelim 

FERS Rio Machado 

FERS Cedro 

REBIO Jaru (F) 

PARNA dos Campos Amazônicos 

Monte Negro Uru-Eu-Wau-Wau 

Rio Crespo 

Vale do Anari REBIO Jaru (F) 

Cacoal 
Alta Floresta d'Oeste Massaco 

Resex Pedras Negras 

PES Corumbiara 

REBIO do Guaporé (F) 

Alto Alegre dos Parecis Rio Mequéns PES Corumbiara 
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Mesorregião Microregião Municípios TI UC 

RPPN Fazenda Bosco 

Cacoal Sete de Setembro RPPN Água Boa 

Castanheiras 

Espigão d'Oeste 
Roosevelt 

Sete de Setembro 

Ministro Andreazza 

Novo Horizonte do Oeste 

Rolim de Moura 

Santa Luzia d'Oeste 

Colorado do Oeste 

Cabixi 

Cerejeiras Rio Mequéns 

Colorado do Oeste 

Corumbiara 
Rio Omerê 

PES Corumbiara 
Tanaru 

Pimenteiras do Oeste Tanaru PES Corumbiara 

Ji-Paraná 

Governador Jorge Teixeira Uru-Eu-Wau-Wau 

Jaru Uru-Eu-Wau-Wau 

Ji-Paraná Igarapé-Lourdes REBIO Jaru (F) 

Mirante da Serra Uru-Eu-Wau-Wau 

Nova União 

Ouro Preto do Oeste 

Presidente Médici 

RPPN Gibeão 

RPPN Irmãos Satelis 

RPPN Nova Aurora 

Teixeiropólis RPPN Vale das Antas 

Theobroma 

Urupá 

Vale do Paraíso 

Vilhena 

Chupinguaia 
Tanaru 

Tubarão/Latundê 

Parecis 

Kwazá 

Rio Mequéns 

Tanaru 

Pimenta Bueno Roosevelt 
RPPN Parque Leonildo Ferreira 1 

RPPN Parque Leonildo Ferreira 2 

Primavera de Rondônia 

São Felipe d'Oeste 

Vilhena Parque do Aripuanã 

MADEIRA GUAPORÉ Guajará-Mirim Costa Marques Rio Cautário Resex Rio Cautário 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

363 

Mesorregião Microregião Municípios TI UC 

Resex Pedras Negras 

Resex Curralinho 

Uru-Eu-Wau-Wau 
PES Serra dos Reis 

PARNA Serra da Cutia 

Guajará-Mirim 

Igarapé-Laje Resex Pacaás Novos 

Pacaás Novas Resex Rio Cautário 

Rio Cautário REBIO Traçadal 

Rio Guaporé REBIO Ouro Preto 

Rio Negro Ocaia 
PES Guajará-Mirim 

RESEX Rio Ouro Preto (F) 

Sagarana 
RESEX Barreiro das Antas (F) 

RESEX do Rio Cautário (F) 

Uru-Eu-Wau-Wau 
PARNA de Pacaás Novos 

PARNA Serra da Cutia 

São Francisco do Guaporé 

Massaco 

REBIO do Guaporé (F) Puruborá 

Rio Branco 

Porto Velho 

Buritis Resex Jaci-Paraná 

Campo Novo de Rondônia Uru-Eu-Wau-Wau 

Candeias do Jamari 
ESEC Samuel 

FLONA Jacundá 

Cujubim 

Resex Rio Preto-Jacundá 

FERS Tucano 

FERS Periquito 

FERS Mutum 

FERS Gavião 

FERS Araras 

FLONA do Jamari 

Itapuã d'Oeste 
ESEC Samuel 

FLONA do Jamari 

Nova Mamoré 

Igarapé-Laje Resex Jaci-Paraná 

Igarapé-Ribeirão PES Guajará-Mirim 

Karipuna RESEX Rio Ouro Preto (F) 

Uru-Eu-Wau-Wau PARNA de Pacaás Novos 

Porto Velho 

Cassupá 

Parque Natural de Porto Velho 

Resex Jaci-Paraná 

FERS Rio Vermelho 

Karipuna 
FERS Rio Madeira 

FERS Rio Machado 
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Mesorregião Microregião Municípios TI UC 

APA Rio Madeira 

ESEC Serra dos Três Irmãos 

Karitiana 

RPPN Seringal Assunção 

RESEX do Lago do Cuniã (F) 

FLONA Jacundá 

Kaxarari 

FLONA de Bom Futuro 

PARNA Mapinguari 

ESEC de Cuniã 

FONTE: Adaptado de MMA (2017).
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Na TABELA 8.27, as unidades mencionadas acima são contabilizadas mais de uma vez e, por 

esse motivo, os totais apresentados na tabela para o Estado não correspondem aos números absolutos 

mostrados anteriormente. A intenção aqui é proporcionar uma visão geral aproximada da distribuição 

geográfica das TIs e UCs no Estado. 

TABELA 8.27 - RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE TERRAS INDÍGENAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

EM RONDÔNIA  

Mesoregião Microrregião TI UC Total 

Mesorregião Leste 

Alvorada d’Oeste 03 01 04 

Ariquemes 01 22 23 

Cacoal 04 05 09 

Colorado d’Oestes 03 01 04 

Ji-Paraná 02 05 07 

Vilhena 06 02 08 

TOTAL 19 34 53 

Mesorregião Madeira-

Guaporé 

Guajará-Mirim 10 14 24 

Porto Velho 08 25 33 

TOTAL 18 41 59 

Fonte: Adaptado de MMA (2017). 

O número total de TI e UC em ambas as mesorregiões é bastante próximo, com leve 

predominância na mesorregião Madeira-Guaporé.  

Nessa mesorregião, os municípios de maior destaque são Guajará-Mirim e Porto Velho, que 

abrigam uma grande quantidade de TIs e UCs. Abaixo algumas curiosidades, ligadas à territórios 

protegidos e sustentabilidade, sobre esses municípios. 

Guajará-Mirim é conhecida como Cidade Verde, título que recebeu do Instituto Ambiental 

Biosfera em 2009, dado que mais de 90% de seu território é de áreas preservadas. O município, que tem 

história entrelaçada com a construção da Estrada de Ferro Madeira- Mamoré, abriga 32 aldeias com uma 

população total de 4.721 indígenas. A cidade é a segunda maior em extensão e também a segunda mais 

antiga do Estado, ficando atrás apenas de Porto Velho. Em Guajará-Mirim vivem 46.203 moradores, os 

quais distribuem-se de forma bastante desigual pelos cerca de 25 mil km2 do município. 

Porto Velho, capital do Estado, abriga uma população de pouco mais de 500 mil pessoas em 

uma área total de 34.082 km2. No município encontram-se os últimos remanescentes de importantes 

etnias indígenas, como os Karitiana e os Cassupá, estando a TI habitada por estes últimos, muito próxima 

da sede do município, em área urbana. Em Porto Velho encontra-se a única UC municipal, o Parque 

Natural de Porto Velho e ali são encontradas várias Florestas Estaduais e uma das maiores Resex do 

Estado, a Resex do Lago do Cuniã. 

Na mesorregião Leste, os números totais de UCs são inflados pelo chamado Complexo do 

Machadinho, situado no município de Machadinho d’Oeste, onde estão localizadas 15 pequenas reservas 

extrativistas oriundas de reservas ambientais de um projeto de assentamento local. Oito das nove RPPN 

que existem no Estado encontram-se na mesorregião Leste. Essas informações permitem observar que, 
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apesar de, em números absolutos, as duas mesorregiões estarem muito próximas, em termos de área há 

franco predomínio das Tis e UCs na mesorregião Leste. 

8.3.5.1 Terras Indígenas e Unidades de Conservação no contexto das UHG 

As TIs e UCs, sejam de proteção integral ou uso sustentável, são áreas de baixos impactos sobre 

os recursos naturais, dado que estão expostas a inúmeras restrições de uso e são constantemente 

fiscalizadas por órgãos ambientais. No contexto das UHGs, isso é de extrema importância, uma vez que 

um mosaico intenso de áreas protegidas resulta em menores impactos e pressões sobre as bacias e os 

cursos d’água. 

Grande parte do território estadual se encontra submetido às normas de restrição ambiental 

competentes às TIs e UCs. A delimitação dessas áreas especiais é uma importante ferramenta para 

conservação dos recursos hídricos, flora e fauna, dado que, para os povos que as habitam – no caso das 

TIs e das UCs de Uso Sustentável – é essencial proteger os recursos naturais para assegurar sua 

sobrevivência. Áreas sob proteção integral são ainda menos suscetíveis a danos em seus ecossistemas, 

uma vez que praticamente toda atividade humana que possa intervir em sua biota é proibida. 

Outro aspecto a ser considerado é a distribuição das sedes municipais em relação às TIs, UCs e 

UHGs, uma vez que as sedes dos municípios, geralmente mais populosas do que o resto de seus 

territórios, exercem maiores pressões sobre os recursos hídricos e permitem maior acesso às áreas sob 

proteção, o que pode desencadear números maiores de invasões desses territórios para a exploração 

ilegal de seus recursos naturais.  

A FIGURA 8.8 apresenta a distribuição das TIs e UCs no Estado, considerando as UHGs e sedes 

municipais. 

Observa-se uma maior concentração das sedes municipais acompanhando o eixo da BR-364. Já 

as TIs e UCs distanciam-se desse mesmo eixo, localizando-se nas extremidades do território do Estado. 

Isso indica uma menor pressão sobre as áreas de proteção, ainda que muitas estejam sujeitas às 

atividades de exploração madeireira e garimpagem, como já atestado no presente estudo, seu 

distanciamento dos centros urbanos fornece uma espécie de barreira geográfica para a interferência 

humana de maneira significativa. 

Em relação às UHGs, com base na distribuição das sedes municipais, é possível perceber que 

as UHGs sob maior pressão demográfica são Médio Rio Machado, Margem Direita do Rio Jamari e Rio 

Jaru, nas quais, a proporção de sedes de municípios é inversa ao número de TIs e UCs, gerando maior 

impacto sobre os recursos hídricos, os quais são mais demandados e estão sujeitos a maiores 

intervenções humanas.    
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FIGURA 8.8 - RECORTE DAS TERRAS INDÍGENAS EM RELAÇÃO ÀS SEDES MUNICIPAIS EM RONDÔNIA 

As TIs ocupam cerca de 25% do território rondoniense, num total aproximado de 

6.131.005 hectares. Existem significativas concentrações de áreas indígenas na porção central e oeste 

de Rondônia, havendo, também, uma mancha de grandes dimensões na porção sudeste, divisa com o 

Estado de Mato Grosso.  

Três bacias hidrográficas concentram a maior parte das áreas de TIs, sendo elas as dos rios 

Mamoré, Guaporé e Roosevelt. Áreas menos expressivas de TIs são encontradas nas bacias 

hidrográficas dos rios Madeira, Jamari e Machado. Na bacia hidrográfica do rio Abunã situa-se apenas 

uma parte da TI Kaxarari. 

Em relação às UHGs, estabelecidas para o presente trabalho, destaca-se que, dentre as 19 apenas 

em sete não há presença de TIs, sendo elas: Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, 

Baixo Rio Madeira, Baixo Rio Jamari, Baixo Rio Machado, Margem Direita do Rio Jamari e Alto Rio 

Guaporé.  

A maior concentração de TIs se dá, a oeste, nas unidades Baixo Rio Guaporé, Rios Branco e 

Colorado, Alto Rio Mamoré e Alto Rio Jamari, sendo esta última praticamente 100% coberta por TI. 

Essas UHGs provavelmente estão sob menor pressão, uma vez que a ocupação humana nas TIs é baixa 

e o consumo e os impactos sobre os recursos hídricos são menores nessas áreas. A outra mancha de 

relevância, por suas dimensões, encontra-se na porção sudeste e abrange a UHG Rio Roosevelt. 

Fonte: Adaptado de MMA (2017).
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As UCs ocupam cerca de 35% do território rondoniense, num total aproximado de 8.005.100 

hectares. Conforme ilustrado anteriormente, a concentração de áreas de UCs é visualizada nas porções 

oeste e nordeste do Estado. A região sudeste não apresenta nenhuma mancha indicando UC no local. 

Essa distribuição corresponde ao afastamento das unidades do eixo da BR-364, como mencionado 

anteriormente.  

A maior parte das áreas de UCs estão nas bacias hidrográficas dos rios Mamoré, Guaporé e 

Madeira. Na porção norte da bacia hidrográfica do rio Machado também são encontradas manchas 

expressivas de UCs. Existem três pequenas áreas sob conservação na bacia hidrográfica do rio Jamari, 

mas, nas bacias hidrográficas dos rios Abunã e Roosevelt, não são encontradas nenhuma UC. 

Em relação às UHGs, observa-se que em somente quatro não são visualizadas manchas de UCs, 

a saber: Rio Abunã, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé e Alto Rio Machado. As UHGs Médio Rio 

Madeira, Baixo Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Alto Rio 

Jamari e Médio Rio Machado apresentam pequenas manchas que compõem mosaicos maiores de UCs 

em outras UHGs. 

A maior concentração de UCs encontra-se nas unidades Baixo Rio Machado e Rio Mamoré. 

Também podem ser observadas manchas expressivas nas porções oeste das UHGs Rios Branco e 

Colorado e Médio Rio Guaporé, bem como na porção norte da UHG Rio Jaru. As UHGs Margem 

Esquerda do Rio Madeira e Baixo Rio Madeira estão praticamente encobertas por UCs. Assim, 

considerando uma baixa ocupação humana nas UCs, acredita-se que essas UHGs estão submetidas a 

menores pressões sobre seus recursos hídricos. 

Analisando o conjunto de TIs e UCs que compõem o mosaico de áreas sob alguma espécie de 

proteção em Rondônia, tem-se que as UHGs submetidas a maiores impactos são justamente as que 

acompanham o eixo da BR-364. Ali há maior concentração populacional e são raras as manchas 

correspondentes às áreas de preservação. Nesse contexto, ressalta-se a importância de permanente 

avaliação das UHGs como um todo e, também, considerando o exposto neste tópico, de fornecer atenção 

especial às unidades Alto Rio Guaporé, Alto Rio Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem 

Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari e Rio Abunã. 

8.4 ANÁLISE INSTITUCIONAL E LEGAL 

Os objetivos deste capítulo são mapear as principais instituições, políticas e programas que 

apresentam interface com a gestão dos recursos hídricos e o meio ambiente, em níveis federal e estadual, 

e analisar atribuições, abrangência espacial e setorial e formas de atuação relevantes para o PERH/RO. 

A pesquisa identificou quatro categorias: (i) planos regionais de desenvolvimento; (ii) 

programas de incentivo socioeconômico; (iii) ordenamento territorial; (iv) meio ambiente e recursos 

hídricos. 
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O primeiro tópico analisa três planos de desenvolvimento regional: o PDES-RO 2015-2030; o 

Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades e o PDIF-RO. 

O segundo tópico apresenta programas e políticas setoriais de incentivo socioeconômico: 

Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia (PIDISE); 

Programas de Apoio à Agropecuária; Política de Fomento à Pesca e Aquicultura. Também menciona a 

existência de um conselho específico do setor.  

O terceiro tópico analisa o ZEE/RO e os Planos Diretores Municipais. 

Por último, o quarto tópico apresenta o Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental, que 

inclui a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM); o Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação; outras iniciativas relevantes para a conservação dos recursos naturais em Rondônia; a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e o Programa de Saneamento Básico.  

As políticas selecionadas para análise e o sistema institucional que lhes dá suporte não esgota 

todas as iniciativas existentes no Estado de Rondônia. O que se busca é identificar as interfaces entre 

ações que podem gerar impactos sobre os recursos hídricos estaduais e as que contribuem para sua 

proteção e uso sustentável. 

8.4.1 Planos Regionais de Desenvolvimento  

8.4.1.1 Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 2015-2030 (PDES-RO) 

O PDES-RO foi elaborado com base nas diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, de responsabilidade do 

Ministério da Integração Nacional (MI), com apoio técnico do Instituto Interamericano de Cooperação 

para Agricultura (IICA) e elaboração pela empresa de consultoria CON&SEA, em parceria com técnicos 

do Governo do Estado. 

O objetivo estratégico do PDES-RO é estabelecer o planejamento do desenvolvimento 

sustentável do Estado de Rondônia, com base no conhecimento de sua realidade e nas políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento socioeconômico, mediante a execução de um conjunto de diretrizes, 

programas e projetos. O Plano apresenta quatro diretrizes estratégicas, 28 programas e 157 projetos 

prioritários, com metas e ações para os próximos 5, 10 e 15 anos. 

Além desse objetivo estratégico o Plano visa também a superação das desigualdades sociais e a 

promoção da elevação da qualidade de vida da população por meio da valorização dos recursos 

endógenos socioeconômicos e ambientais do Estado. Em síntese, o fomento ao desenvolvimento social, 

regional e local e à infraestrutura logística por meio de atividades econômicas socialmente inclusivas, 

economicamente dinâmicas, tecnologicamente inovadoras e ambientalmente sustentáveis. O Plano 

considera também a inserção da Região Norte no mercado internacional no contexto de novos 

investimentos em infraestrutura planejados para Rondônia.  
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O Plano foi elaborado com base em um Diagnóstico Situacional Participativo debatido durante 

dois anos em mais de 10 audiências públicas, com forte participação de todos os setores da sociedade 

regional. Está fundamentado em sete dimensões: histórica, geoambiental, demográfica, econômica, 

social, infraestrutura e logística e político-institucional, inspiradas na PNDR.  

O resultado dos estudos e debates públicos deu origem às quatro diretrizes do PDES-RO: 

I - Territorialização e Gestão Ambiental: inclui a abordagem territorial, a gestão ambiental e a 

sustentabilidade. 

II - Bem-Estar Social: envolve a ação do Estado na promoção e acesso aos serviços públicos. 

III - Competitividade Sustentável: inclui dotação de infraestrutura logística e fomento do 

desenvolvimento econômico inclusivo com base nos ativos regionais. 

IV - Modernização da Gestão Pública: institui mecanismos de governança e gestão de excelência 

na administração pública e no planejamento do desenvolvimento do Estado.  

A existência de um plano de desenvolvimento sustentável que, se for transformado em lei, 

orientará o futuro de Rondônia nos próximos 30 anos, traz alguma segurança para a gestão dos recursos 

hídricos do Estado. No âmbito das diretrizes mencionadas, alguns programas e projetos foram 

selecionados pela relação direta que apresentam com o tema deste estudo.  

Diretriz I - Territorialização e Gestão Ambiental 

Territorialização  

• Implementação e execução do ZEE/RO e elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento

Rural Sustentável (PTDRS).

Gestão Ambiental

• Projetos que influenciam sobre a qualidade dos recursos hídricos: regularização fundiária e

cadastro ambiental rural; criação e gestão de UCs estaduais; recuperação de áreas degradadas;

acordos de pesca, controle de desmatamento e queimadas; gestão de recursos hídricos.

• PDIF-RO.

Diretriz II - Bem-Estar Social

• Programa Saneamento: projetos de esgotamento sanitário, de gestão de recursos sólidos e de

drenagem urbana.

Diretriz III - Competitividade Sustentável

• Programas que podem impactar os recursos hídricos: apoio à lavoura cafeeira, cacaueira e à

cadeia produtiva da soja; ao desenvolvimento industrial, especialmente ao processamento de

couro; consolidação do setor mineral.
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• Programas que utilizam a base de recursos naturais: sustentabilidade no setor madeireiro;

organização dos produtos da sociobiodiversidade; promoção do turismo.

• Projeto de infraestrutura portuária, navegação e hidrovia.

Diretriz IV - Modernização da Gestão Pública

Dentre os objetivos voltados para a modernização da gestão pública deve-se salientar a proposta

de construção de um modelo de gestão do PDES-RO. Para a sua execução está prevista a implementação 

de um fluxo de informações a serem disponibilizadas no Observatório de Desenvolvimento Regional 

(ODR), de estratégias de implementação, da correlação entre os programas e projetos com o PPA 

Federal e Estadual, de resultados esperados com o uso de indicadores, além das fontes de financiamento 

e incentivos fiscais disponíveis. 

Esse iniciativo pode ser considerado inovador em termos de gestão pública. Se o PDES-RO for 

transformado em lei, o sistema de gestão poderá impedir a descontinuidade das ações de interesse 

público a cada mudança governamental e assegurar o aperfeiçoamento continuado dos programas e 

projetos em benefício da sociedade.  

8.4.1.2 Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades 

O "Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades" é uma revisão do plano com o 

mesmo nome executado no período 2013-2015, cobrindo as duas gestões do governador Confúcio 

Moura. Está alinhado com o PDES-RO, ajustando a execução dos programas e projetos para um período 

de tempo mais curto e imediato. 

O Plano Estratégico afirma que Rondônia continua sendo um Estado de oportunidades, mas que 

é preciso explorar suas potencialidades. O Estado deve avançar para se tornar moderno e eficiente na 

utilização dos recursos públicos, mais acessível ao cidadão, competitivo e sustentável, com municípios 

prósperos, proporcionando à sociedade bem-estar e cidadania plena. 

O Plano está fundamentado em quatro perspectivas integradas em um conjunto de ações e 

projetos que visam assegurar os resultados estabelecidos: modernização da gestão pública, 

competitividade sustentável, desenvolvimento dos municípios e bem-estar social. Para os fins deste 

trabalho é interessante salientar as diretrizes para competitividade sustentável e desenvolvimento dos 

municípios.  

O ponto de partida é a constatação do IBGE de que Rondônia é o Estado brasileiro que mais 

cresce e que deve continuar no mesmo ritmo até 2020. Entretanto, esse desempenho na economia gerou 

impactos ambientais e o Estado é recordista nacional em desmatamento de acordo com dados do 

Ministério do Meio Ambiente. O Plano Estratégico parte da premissa do equilíbrio entre o crescimento 

econômico e a sustentabilidade ambiental e propõe medidas que simultaneamente agreguem 

competitividade e contribuam para o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente.  
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Competitividade Sustentável 

Três áreas estão agrupadas nesse tema: fomento a empreendimentos e atividades, gestão 

ambiental e inovação, ciência e tecnologia. No que se refere à proteção e/ou ameaça aos recursos 

hídricos algumas ações e projetos devem ser mencionados.  

Fomento a Empreendimentos e Atividades – Metas: 

• Elevar para 25% a participação do agronegócio do PIB no Estado.

• Elevar em 25% a produção industrial.

• Reduzir em 60% de tempo médio de emissão de licenças ambientais.

• Reduzir o tempo médio para de inspeção estadual.

As metas dessa área são ambiciosas e certamente vão ampliar os impactos sobre os recursos

naturais uma vez que a legislação ambiental não vem sendo respeitada no Estado nos últimos anos. 

Gestão Ambiental – Metas: 

• Reduzir em 100% o índice de desmatamento ilegal.

• Capacitar 40% das cooperativas e associações produtivas.

• Implantar planos do manejo em 40% das UCs.

• Recuperar 60% das áreas degradadas.

O Estado reconhece a importância da pecuária na economia e afirma que sua expansão tem

agravado a degradação ambiental, limitando a expansão de áreas de produção e reduzindo a 

biodiversidade. Um dos objetivos é reduzir os índices de exploração ilegal, fortalecer a gestão das UCs 

e recuperar as áreas degradadas. 

Desenvolvimento dos Municípios 

O plano parte do pressuposto que as políticas são executadas no municípios e iniciativas 

estratégicas do ponto de vista da proteção aos recursos hídricos estão delineados nesse tópico: 

ordenamento territorial e urbanização de Porto Velho.  

Ordenamento Territorial – Metas: 

• Aumentar em 30% a participação do setor produtivo no PIB.

• Atualizar o ZEE/RO.

• Reduzir a zero o desmatamento nas UCs.

• Reduzir a zero o índice de desmatamento ilegal.

• Reduzir 50% dos conflitos fundiários.

• Fomentar a atualização de 100% dos planos diretores municipais.
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A ocupação desordenada de Rondônia em decorrência dos diferentes fluxos migratórios já 

analisados, marcaram a dinâmica territorial com impactos sobre a qualidade de vida urbana, o 

desmatamento e a degradação ambiental. O desafio será conciliar metas de redução do desmatamento 

com o crescimento do PIB. 

Os desafios são a atualização e reestruturação do ZEE/RO e a articulação das políticas de 

ordenamento com a gestão ambiental e a promoção do desenvolvimento. São necessárias, também, ações 

de ordenamento fundiário e territorial em áreas críticas.  

Urbanização de Porto Velho 

A situação crítica do saneamento na cidade de Porto Velho (apenas 2% dos domicílios 

atendidos), assim como a baixa qualidade de vida na cidade levaram o governo a priorizar ações na 

capital. A meta é elevar para 70% o número de domicílios atendidos com saneamento básico (água e 

esgoto) até dezembro de 2020. 

Governança 

Na primeira versão do Plano Estratégico Rondônia de Oportunidades (2013-2018) foi criado um 

modelo de governança e gestão voltado para resultados, sendo definidos programas estruturantes, 

projetos prioritários, metas e indicadores que são acompanhados, monitorados e avaliados pela 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos (SEAE), através do Escritório de Gerenciamento de 

Programas e Projetos (EGPP). A mesma estrutura foi mantida para governança e gestão do plano 

atualizado para o período 2016-2020. 

8.4.1.3 Plano de Desenvolvimento Integrado de Fronteira do Estado de Rondônia (PDIF-RO) 

O Estado de Rondônia tem aproximadamente 1.342 km de fronteira com a Bolívia, banhada 

pelos rios Guaporé, Mamoré, Madeira e Abunã. O PDIF-RO está voltado para os 27 municípios que 

fazem fronteira com aquele país ou estão na faixa dos 150 km da linha de fronteira. Foi elaborado em 

2016 pelo Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (NEIFRO) e está 

estruturado em três eixos:  

• Modelo de Desenvolvimento para Faixa de Fronteira.

• Política de Desenvolvimento Regional Fronteiriça.

• Organização dos Programas e Projetos em Eixos Estratégicos.

O NEIFRO tem como objetivo mobilizar instituições atuantes na faixa de fronteira visando

sistematizar as demandas locais, analisar propostas de ação e formular o PDIF-RO. Foi criado pelo 

Decreto nº 16.612, de 29 de março de 2012, e está ligado à Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPOG).  

A criação do NEIFRO e a elaboração do PDIF-RO foram resultado de ações do Governo 

Estadual realizadas em conjunto com o Governo Federal, que atuou por meio da Comissão Permanente 

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/plano-estrategico-2013-2018-rondonia-de-oportunidades/
http://www.rondonia.ro.gov.br/seae/
http://www.rondonia.ro.gov.br/seae/institucional/egpp/
http://www.rondonia.ro.gov.br/seae/institucional/egpp/
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para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), do Ministério de Integração 

Nacional.  

O PDIF-RO objetiva estruturar ações em eixos temáticos, elencando projetos e programas 

integradores para a região fronteiriça almejando a inclusão socioeconômica, a melhoria da qualidade de 

vida e a preservação ambiental. Promove a estruturação física e econômica, buscando o 

desenvolvimento regional, fortalecendo a cidadania, potencializando a geração de trabalho e renda a 

partir da cooperação, articulação e inovação das instituições locais.  

Segundo o PDIF-RO, Rondônia pode vir a ser um grande polo de desenvolvimento sustentável 

da Região Norte, com receitas oriundas da geração de energia das hidroelétricas do Madeira e da 

exportação, destacando-se os seguintes setores: 

• Geração de energia: é o terceiro polo de geração de energia hidroelétrica do Brasil.

• Mineração: o Estado possui jazidas de cassiterita, ouro, calcário, columbita, nióbio, topázio,

ametista, diamante, manganês, rochas ornamentais e agregados de uso imediato na construção

civil.

• Agricultura: o Estado ocupa lugar de destaque na Região Norte sendo 3ª posição em produção

de grãos e 1º lugar na produção de café e feijão.

• Pecuária: possui o 7º maior rebanho de gado de corte do país, com 13,2 milhões de cabeças de

gado, o segundo da região Norte.

• Piscicultura: primeira posição no ranking nacional com 75 mil toneladas de peixes/ano

produzidas, usando águas públicas e tanques escavados.

Por outro lado, ainda segundo o PDIF-RO, a região de fronteira é pouco desenvolvida

economicamente e historicamente abandonada pelo Estado, marcada pela dificuldade de acesso a bens 

e serviços públicos, limitada coesão social e cidadania. Está distante do eixo de desenvolvimento 

estadual, a BR-364, afastada dos grandes centros consumidores, sendo região de difícil acesso por falta 

infraestrutura logística.  

Os municípios situados na região de fronteira têm aproximadamente 90% de suas áreas 

destinadas a UCs e TIs. A economia é baseada na agropecuária e no extrativismo e a população é 

caracterizada por ribeirinhos, remanescentes de quilombos, indígenas, pescadores e seringueiros. A Área 

de Livre Comércio Guajará-Mirim tem impacto econômico limitado e Zona Franca Verde só dará 

resultados com a implantação de um polo industrial da sociobiodiversidade.  

8.4.2 Programas de Incentivo Socioeconômico 

8.4.2.1 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de 

Rondônia (PIDISE) 

O PIDISE visa ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado, por meio 

da organização do processo de desenvolvimento, com sustentabilidade e inclusão social.  
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O PIDISE foi instituído em 2012 pela Lei nº 2.864, de 17 de fevereiro de 2012, e é gerenciado 

pelo Núcleo Especial de Gestão do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica 

(NUGEP/PIDISE) ligado à Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos (SEAE). Os recursos para a 

execução do Programa vêm de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) cujo valor total é de R$ 542.627.000,00, incluindo a contrapartida do Governo do 

Estado. 

Os programas do PIDISE estão focados no eixo da BR-364, no complexo hidrelétrico do rio 

Madeira e nas linhas de transmissão de energia elétrica. São beneficiários diretos do programa: pequenos 

e médios produtores da cadeia produtiva do pescado e da agroindústria; famílias de baixa renda 

contempladas em programas de proteção social e de habitação; comunidades escolares da área rural e 

urbana; usuários dos serviços públicos de segurança, saúde, saneamento; empresários e instituições 

públicas.  

O programa apoia atividades relevantes para as questões ambientais e de produção sustentável 

notadamente os seguintes subprogramas: Implantação, Melhorias e Ampliação dos Serviços de Saúde e 

Saneamento; Desenvolvimento do Turismo e Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural e Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Fortalecimento dos Arranjos Produtivos. O 

PIDISE foi instalado em 2012, os contratos de obras iniciaram em 2014 e continuam sendo 

implementados. 

8.4.2.2 Programas de Apoio à Agropecuária 

Os programas de apoio à agropecuária foram selecionados para análise por focarem nos 

pequenos produtores rurais, segmento relevante na estrutura fundiária e produtiva de Rondônia e 

historicamente responsáveis por parte relevante do desmatamento da Amazônia. A implementação de 

mudanças nos processos produtivos destes agricultores pode mudar esta realidade. 

- Programa Nacional do Crédito Fundiário em Rondônia (PNCF)

O PNCF beneficiou mais de 500 famílias desde que foi criado em 2007. Em 2015 foram 

aplicados mais de R$ 35 milhões, beneficiando 250 pequenos agricultores familiares e suas 

comunidades. Para 2017 projeta-se um atendimento de 400 famílias no primeiro semestre, um 

investimento de R$ 45 milhões.  

O Programa é administrado pela Unidade Técnica Estadual (UTE) da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária (SEAGRI) e abrange infraestrutura comunitária, 

construção de casas, consolidação de projetos produtivos, acompanhamento e monitoramento de 

unidades familiares, regularização e revitalização de comunidades. 
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- Arranjos Produtivos Locais (APL)

O Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais (NEAPL/RO) foi instituído pelo Decreto 

Estadual nº 13.666, de 16 de junho de 2008, sob a coordenação da Secretaria da Agricultura e envolve 

28 instituições do governo e da sociedade.  

As atividades do NEAPL/RO são as seguintes: prover infraestrutura para o crescimento dos 

APLs; apoiar o ensino e treinamento de mão-de-obra; apoiar atividades e centros de pesquisa e 

desenvolvimento; financiar investimentos cooperativos; fazer investimentos públicos que gerem 

externalidades; ser interlocutor, estruturador e promover o aperfeiçoamento das entidades 

representativas dos empresários da cadeia produtiva.  

Os APLs priorizados são os seguintes: apicultura em Vilhena; piscicultura em Pimenta Bueno e 

Ariquemes; pecuária de leite em Ji-Paraná; sistemas agroflorestais em Ouro Preto; madeira móveis em 

Ariquemes; fruticultura em Porto Velho, Cacoal e Rolim de Moura; confecção em Pimenta Bueno; 

hortigranjeiro em Porto Velho; turismo e produtos da sociobiodiversidade da região do rio Mamoré em 

Guajará-Mirim. 

- Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PROLEITE)

O PROLEITE visa promover o desenvolvimento, a competitividade e a sustentabilidade da 

pecuária leiteira, por meio da implantação de ações e projetos estruturantes. Foi criado em 1999 tendo 

como gestores a SEAGRI e a EMATER/RO.  

Cobre 35 dos 52 municípios do Estado atendendo aproximadamente 35 mil produtores. O 

parque industrial lácteo estadual é composto por 97 indústrias sendo que 48 possuem Serviço de 

Inspeção Federal-SIF; 29 possuem Serviço de Inspeção Estadual-SIE; e 38 possuem Serviço de Inspeção 

Municipal-SIM. O mercado consumidor de Rondônia absorve 35% da produção láctea do Estado e os 

65% restantes são comercializados com outros Estados da federação (SEBRAE/RO, 2015). 

- Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (PROVE-RO)

O programa "Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (PROVE-RO)" objetiva 

incentivar os pequenos proprietários rurais a produzir, industrializar e comercializar seus produtos 

diretamente, visando a inclusão no processo de agroindustrialização, com a finalidade de agregar valor 

à produção, gerar renda, oportunizar trabalho e permanência da família no meio rural. São beneficiados 

empreendimentos como polpa de frutas, produtos lácteos, panificação, mel, defumados, frigoríficos, 

entre outros.  

- Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROATER)

O Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROATER) atua nas dimensões 

econômica, social e ambiental. Usa uma abordagem territorial, na qual a participação das organizações 
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de agricultores é fundamental para a definição de prioridades em nível de comunidade, distrito, 

município ou território.  

A dimensão econômica compreende o apoio à produção vegetal e animal. A produção vegetal é 

composta por culturas perenes (café, urucum, mandioca e cacau), culturas anuais (arroz, milho, feijão), 

olericultura (hortaliças folhosas, tuberosas e de frutos) e fruticultura (banana, abacaxi e maracujá).  A 

produção animal compreende pecuária de leite, pecuária de corte (na agricultura familiar), pequenos 

animais (ovinos, suínos, aves e abelhas) e piscicultura. A dimensão social dá ênfase aos programas de 

inclusão do governo federal (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE) e organização social rural.   

Na dimensão ambiental é dada ênfase à regularização ambiental pelo Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), conservação de solo e água, com ênfase nas bacias hidrográficas, destinação dos resíduos 

sólidos, preservação e conservação de matas ciliares, implantação e manutenção de Sistemas 

Agroflorestais – (SAFs), recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, 

florestas plantadas e outras práticas de agricultura sustentável.  

O PROATER em 2016 planejou atender a 1.121 organizações sociais sendo: 918 associações, 

49 cooperativas, 108 conselhos e 46 sindicatos e fornecer assistência a cerca de 41 mil famílias de 

agricultores. 

- Políticas para Fomento à Pesca e Aquicultura

A Lei nº 1.038, de 22 de janeiro de 2002, regula as atividades da pesca e da aquicultura, com 

vistas à preservação da biota aquática do Estado de Rondônia. O Decreto nº 14.084, de 9 de fevereiro 

de 2009, estabelece diretrizes para proteção à pesca e estímulos à aquicultura do Estado de Rondônia.  

A permissão, proibição, fiscalização, utilização de aparelhos, métodos e técnicas utilizadas na 

exploração da atividade pesqueira e o sistema de licenciamento são regulamentados pelo Decreto nº 

14.084/2009.  

Define também que, para o exercício das atividades de pesca profissional, amadora, científica, 

importação e exportação de qualquer espécime do grupo dos peixes no Estado, deverá ser obtida licença 

ou registro junto à SEDAM. O Decreto detalha as normas e procedimentos para a obtenção desta licença. 

- Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS)

O CEDRS é um colegiado integrante da estrutura organizacional da SEAGRI com o objetivo de 

promover, em consonância com programas e políticas do Governo Federal, o desenvolvimento rural 

sustentável do Estado, o fortalecimento da agricultura familiar, o acesso à terra e a diversificação das 

economias rurais.  

As competências do CEDRS são as seguintes: 
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Promover a adequação das políticas públicas estaduais às necessidades do desenvolvimento 

rural sustentável, em articulação com as respectivas políticas públicas de âmbito federal. 

Acompanhar e avaliar a execução dos programas de desenvolvimento rural sustentável que 

promovam o fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a diversificação das economias 

rurais. 

Articular-se com as unidades administrativas dos agentes financeiros, com vistas a solucionar 

eventuais dificuldades encontradas em nível municipal na concessão de financiamentos fundiários, de 

infraestrutura e serviços municipais e financiamentos produtivos aos agricultores familiares, relatando 

fatos relevantes ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, quando for o caso. 

Avaliar e aprovar as propostas de financiamentos para aquisição de terras do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário. 

8.4.3 Ordenamento Territorial 

8.4.3.1 Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado de Rondônia (ZEE/RO) 

O asfaltamento da BR-364, ligando Rondônia ao sul do Brasil, foi parte do Programa de 

Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil (Poloroeste) firmado entre o governo militar e o Banco 

Mundial na década de 1980. O alto impacto ambiental e o crescimento acelerado do desmatamento no 

eixo da estrada deram origem a um novo programa, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 

(Planafloro), voltado para corrigir os impactos do anterior e realizar o ordenamento territorial do Estado, 

de forma pioneira na Amazônia e no Brasil. Áreas protegidas foram criadas e espaços territoriais 

específicos foram definidos para as diferentes áreas da economia estadual.  

A 1ª Aproximação do ZEE/RO foi instituída pelo Decreto nº 3.782, de 14 de junho de 1988, na 

escala de 1:1000.000, incorporando a ideia do ordenamento territorial a uma ótica de sustentabilidade 

em uma perspectiva de longo prazo. Foram definidas seis zonas sócio-econômico-ecológicas segundo 

características regionais específicas e capacidade de ofertas ambientais. Em 1991, a Lei Complementar 

nº 52 ratificou o ZEE/RO como instrumento básico de planejamento e orientação de políticas e diretrizes 

governamentais necessárias ao desenvolvimento harmônico e integrado do Estado nas áreas social, 

econômica e ecológica.  

A Lei Complementar nº 233/2000, deu origem à 2ª Aproximação do ZEE/RO, na escala de 

1:250.000. Por esta lei o Estado foi reorganizado nas seguintes zonas: Zona 1, subdividida em 4 

subzonas destinadas ao uso agropecuário, agroflorestal e florestal; Zona 2, subdividida em 2 subzonas 

destinadas à conservação dos recursos naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável; Zona 3, 

subdividida em 3 subzonas que são as áreas institucionais, constituídas pelas UCs e TIs.  

A Lei Complementar nº 312, de 06 de maio de 2005, acrescentou e revogou dispositivos na Lei 

Complementar nº 233/2000, compatibilizando-a com o Código Florestal.  
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O Decreto nº 16.312/11 constituiu o Grupo Ocupacional Transitório (GOT), no âmbito da 

SEDAM visando atualizar a 2ª Aproximação do ZEE/RO. O Decreto nº. 16.694/12 e o Decreto nº 

17.811/13 prorrogaram o prazo para funcionamento do GOT.  A atualização foi iniciada em 2016 por 

meio de contrato com uma empresa privada.  

De forma geral, o ZEE/RO tem por objetivo orientar a implementação de medidas de elevação 

do padrão socioeconômico das populações, por meio de ações que levem em conta as potencialidades, 

as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, permitindo que se realize o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos, de forma sustentável. Por outro lado, à 

medida em que ocorre o desenvolvimento econômico do Estado, acentua-se a pressão sobre as áreas 

protegidas elevando o desmatamento e fazendo com que os critérios de uso definidos pelo zoneamento 

percam sua função. As novas aproximações resultam da necessidade de ajustar o zoneamento à realidade 

flexibilizando as regras vigentes. Apesar das altas taxas de desmatamento no Estado de Rondônia e da 

fragilidade do sistema de áreas protegidas, o ZEE/RO contribuiu para diminuir o ritmo da degradação e 

evitar que o território todo fosse incorporado às frentes de expansão agropecuária nos últimos 30 anos. 

8.4.3.2 Planos Diretores Municipais 

Foram identificados 25 Planos Diretores no Estado de Rondônia de um total de 52 municípios 

(TABELA 8.28). A maioria deles foi elaborada na última década com exceção do município de Colorado 

do Oeste cujo Plano Diretor foi elaborado em 1992. Em 20 municípios os planos estão regulamentados 

por lei municipal.  

Os Planos foram analisados do ponto de vista do PERH/RO avaliando se os mesmos possuíam 

instrumentos para a gestão ambiental municipal e para o desenvolvimento sustentável. Dois municípios 

não apresentam estas características: o de Colorado do Oeste e o de Ouro Preto do Oeste. O primeiro 

provavelmente por ter sido elaborado em 1992 e o segundo porque apresenta baixa qualidade técnica.  

TABELA 8.28 – PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE RONDÔNIA 

Município Leis Ano criação Nome 

Instrum. para 

meio ambiente e 

desenv. 

sustentável 

Buritis Lei nº 409/2008 2008 
Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 

Urbano e Rural 
Sim 

Corumbiara 2016 
Plano Diretor Municipal Participativo de 

Corumbiara 
Sim 

Presidente Médici Portaria nº 681/02 2002 
Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano 

PMDU 
Sim 

Governador Jorge 

Teixeira 
2014 

Plano Diretor Municipal Participativo de 

Governador Jorge Teixeira 
Sim 

Theobroma 2014 
Plano Diretor Municipal Participativo de 

Theobroma 
Sim 

Vilhena Lei nº 2065/06 2006 Plano Diretor Participativo Sim 

Alta Floresta d’ Oeste Lei nº 1008/10 2010 
Plano Diretor de Desenvolvimento do município 

de Alta Floresta d’ Oeste 
Sim 

Ariquemes Lei nº 1273/06 2006 Plano Diretor Participativo de Ariquemes Sim 

Cacoal Lei nº 2016/06 2006 Plano Diretor Municipal Sim 

Candeias do Jamari Lei nº 660/12 2012 Plano Diretor Municipal Sim 

Cerejeiras Lei nº 2307/14 2014 Plano Diretor Participativo e Sustentável Sim 
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Município Leis Ano criação Nome 

Instrum. para 

meio ambiente e 

desenv. 

sustentável 

Colorado do Oeste Lei nº 1063/92 1992 Plano Diretor Urbano Não 

Espigão d’ Oeste Lei nº 1.107/06 2006 Plano Diretor Municipal Sim 

Jaru Lei nº 953/06 2006 Plano Diretor Participativo Sim 

Ji-Paraná Lei nº 2187/11 2011 Plano Diretor Municipal Sim 

Machadinho d’ Oeste Lei nº 1077/11 2011 
Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 

Urbano e Rural 
Sim 

Nova Mamoré Lei nº 910/12 2012 Plano Diretor Participativo Sim 

Ouro Preto do Oeste 2006 Plano Diretor Participativo Não 

Parecis Lei nº 14/14 2014 Plano Diretor Participativo Sim 

Pimenta Bueno Lei nº 1476/08 2008 Plano Diretor Municipal Sim 

Porto Velho Lei nº 311/08 2008 Plano Diretor Municipal Sim 

Alto Paraíso 2016 Plano Diretor Participativo e Sustentável Sim 

Rio Crespo Lei nº 017/16 2016 Plano Diretor Participativo Sim 

Rolim de Moura Lei nº 51/08 2008 Plano Diretor Participativo Sim 

São Miguel do Guaporé Lei nº 757/07 2007 Plano Diretor Municipal Sim 

8.4.4 Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

8.4.4.1 Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAR) 

A Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993, instituiu o Sistema Estadual de Desenvolvimento 

Ambiental de Rondônia (SEDAR), que estabeleceu medidas de proteção e melhoria da qualidade do 

meio ambiente, definiu a Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental e criou o Fundo Especial de 

Desenvolvimento Ambiental (FEDARO) e o Fundo Especial de Reposição Florestal (FEREF), a 

SEDAM e o Conselho Estadual de Política Ambiental (CONSEPA) 

O SEDAR é composto pelas seguintes instituições: 

• CONSEPA

• Fundo Especial de Proteção Ambiental (FEPRAM)

• FEDARO

• FEREF

• SEDAM

8.4.4.2 Conselho Estadual de Política Ambiental (CONSEPA) 

O CONSEPA é um órgão de natureza normativa, deliberativa e recursal, integrante do SEDAR 

e tem por finalidade formular e acompanhar a execução da Política Estadual de Desenvolvimento 

Ambiental, sendo coordenado pela SEDAM. Compete ao CONSEPA organizar, regulamentar e 

administrar o FEPRAM.  

8.4.4.3 Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental (FEDARO) 

O FEDARO é constituído por receitas provenientes das seguintes fontes: orçamento geral do 

Estado; 100% (cem por cento) dos recolhimentos oriundos de licenças ambientais, multas e taxas ou 
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emolumentos; empréstimos e outras formas de financiamento tomados pelo Estado para execução das 

ações de proteção e gerenciamento ambiental. 

Os recursos do FEDARO somente poderão ser utilizados em ações de fortalecimento dos órgãos 

estaduais e municipais de meio ambiente, no monitoramento, fiscalização, estudos e pesquisas 

ambientais, na criação, implantação, estudos e pesquisas ambientais, na criação, implantação de UCs e 

preservação ambiental e em programas de educação ambiental, estudos socioeconômicos e culturais. 

8.4.4.4 Fundo Especial de Reposição Florestal (FEREF) 

O FEREF é destinado a custear a execução dos projetos de reflorestamento para garantir o 

abastecimento dos consumidores de produtos e subprodutos florestais. Somente podem ser utilizados 

em planejamento, implantação, manutenção e acompanhamento de projetos de reflorestamento e 

pesquisas e manejo florestal que visem o fornecimento de matéria prima para os consumidores de 

produtos e subprodutos florestais. 

8.4.4.5 Conselho Estadual de Política Agrícola para Florestas Plantadas (CONSEPAF) 

O CONSEPAF foi instituído pela Lei nº 873/16. Trata-se de um órgão de natureza consultiva e 

deliberativa com a finalidade de formular e acompanhar a execução da Política Agrícola para Florestas 

Plantadas do Estado de Rondônia, sendo coordenado pela SEDAM.  

8.4.4.6 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) 

A SEDAM foi instituída pela Lei Complementar nº 42, de 19 de março de 1991, e reformada 

pela Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015.  

Cabe à SEDAM a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, de forma a evitar o seu 

esgotamento e manter o equilíbrio ecológico, bem como garantir qualidade de vida saudável a todos os 

cidadãos do Estado de Rondônia, a partir do exercício das seguintes competências: 

• Implantação, coordenação e execução da política ambiental.

• Exercício das atividades de vigilância, fiscalização e proteção à natureza, compreendida como

tal a fauna, a flora terrestre e aquática, bem como os recursos hídricos, solos e ar.

• Promoção de contatos com entidades públicas e privadas, cujas atividades tenham relação direta

ou indireta com a preservação e o controle ambiental.

• Promoção junto aos órgãos públicos e privados, de programas de conscientização e educação

ambiental, visando à recuperação e à defesa do meio ambiente.

• Implantação e a administração dos parques e das reservas naturais de propriedade do Estado,

fiscalizando seu uso diretamente ou em convênio com outras entidades públicas.

• Pesquisa da disponibilidade de recursos do meio ambiente, estabelecendo a política estadual de

aproveitamento dos recursos naturais.
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• Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos relativos à hidrografia, águas subterrâneas,

hidrogeologia, limnologia, imigração, drenagem, derivação de águas, combate à inundação, à

seca e à erosão.

A SEDAM está estruturada nas seguintes Coordenadorias:

1. Coordenadoria de Controle Interno -  CCI;

2. Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal -  CODEF;

3. Coordenadoria de Educação Ambiental - CEAM;

4. Coordenadoria de Florestas Plantadas -  CFP;

5. Coordenadoria de Geociências -  COGEO;

6. Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH;

7. Coordenadoria de Licenciamento -  COLMAM;

8. Coordenadoria de Patrimônio, Administração e Finanças - COFAP;

9. Coordenadoria de Planejamento e Orçamento - CPO;

10. Coordenadoria de Povos Indígenas - COPIR;

11. Coordenadoria de Proteção Ambiental - COPAM;

12. Coordenadoria de Recursos Hídricos - COREH;

13. Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural - COMRAR;

14. Coordenadoria de Unidades de Conservação - CUC;

15. Coordenadoria de Tecnologia de Informação - CTI.

Os instrumentos da Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental são o licenciamento

ambiental, o ZEE/RO e o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 

O Decreto nº 7.903, de 1 de julho de 1997, que regulamentou a Lei nº 547, de 30 de dezembro 

de 1993, estabelece, em seu artigo 1º, que cabe ao Poder Público e às comunidades a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e manter o equilíbrio ecológico, 

bem como garantir qualidade de vida saudável a todos os cidadãos do Estado de Rondônia. Estabelece 

as competências da SEDAM, define os padrões de qualidade de água, por meio do sistema de 

classificação das águas e padrões de qualidade do ar, estabelece o sistema de licenciamento das fontes 

potencialmente poluidoras e as normas relativas à poluição do solo e sonora. 

A Lei nº 3.686, de 8 de dezembro de 2015, alterada pela Lei nº 3.769, de 21 de março de 2016, 

regulamentam o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia. O art. 14 informa a 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos como ato administrativo mediante o qual o órgão 

ambiental autoriza o uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, nos 

termos e condições que especifica. 
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8.4.4.7 Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia (SEUC/RO) 

Criado pela Lei nº 1.144, de 12 de dezembro de 2002, é constituído pelo conjunto de UCs 

estaduais, municipais e federais existentes no Estado. 

8.4.4.8 Outras Iniciativas 

- Fórum de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais de Rondônia

O Fórum de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais de Rondônia, foi 

instituído pelo Decreto nº 16.232, de 4 de outubro de 2011, com objetivo geral mobilizar e conscientizar 

a sociedade rondoniense sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais. 

- Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental Integrado (PDSEAI)

O PDSEAI tem por objetivo contribuir para o combate ao desmatamento e à degradação florestal 

no Estado de Rondônia por meio do apoio à gestão ambiental, incluindo ações para proteger as UCs 

estaduais, a consolidação do CAR e o fortalecimento da gestão ambiental municipal. Conta com recursos 

da ordem de R$ 1,8 milhão do BNDES e do Fundo Amazônia.  

- Plano de Prevenção, Controle e Alternativas Sustentáveis ao Desmatamento em

Rondônia (PPCAD/RO) 

O PPCAD/RO foi instituído pelo Decreto Estadual nº 15.240/10. Visa reduzir gradualmente as 

taxas de desmatamento de Rondônia até atingir zero de incremento anual em 2015, garantindo a proteção 

e o manejo de áreas especiais (TIs e UCs) e a gestão sustentável das propriedades rurais. 

- Projeto de Carbono Florestal Suruí

O Projeto de Carbono Florestal Suruí (PCFS) é o primeiro projeto de REDD+ em TIs no Brasil, 

em implementação na TI Sete de Setembro, em Rondônia. O projeto é liderado pela Associação 

Metareilá do Povo Indígena Suruí, em parceria com a Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, 

Forest Trends e o Grupo Katoomba, Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM) e Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (FUNBIO). 

8.4.4.9 Política Estadual de Recursos Hídricos 

A Lei Complementar nº 255/2002 instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, criou o 

Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia. O Decreto nº 

10.114/02 regulamentou a Lei Complementar nº 255/2002.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia tem por objetivos básicos promover o 

uso racional, o gerenciamento integrado e o uso múltiplo das águas de domínio do Estado, superficiais 

e subterrânea (art. 3º). 

Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos estaduais são os seguintes: 

• PERH/RO.



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

384 

• Planos de Bacias Hidrográficas.

• Outorga dos direitos de uso das águas.

• Cobrança pela utilização das águas.

• Enquadramento dos corpos de água em classes.

• Sistema de informações sobre Recursos Hídricos.

8.4.4.9.1 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem a finalidade de coordenar a 

gestão integrada desses recursos e implementar a Política Estadual (art. 4º). Integram o Sistema Estadual 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos os seguintes órgãos: 

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH)

• Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH)

• Agências de Bacia Hidrográfica (ABH).

8.4.4.9.2 Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) 

O CRH/RO foi instituído pela Lei Complementar nº 255/2002 e regulamentado pelo Decreto 

Estadual nº 10.114/02. O CRH/RO integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

na qualidade de órgão consultivo e deliberativo.  

Cabe ao CRH/RO promover e supervisionar a implementação da Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de Rondônia (art. 6º). 

O CRH/RO é um órgão consultivo e deliberativo, com dotação orçamentária própria e 

organizado em  Regimento especifico que determina as seguintes competências (Art 1º): 

1. Fixar as diretrizes para elaboração do PERH/RO e acompanhar sua implantação;

2. Aprovar e fazer publicar o PERH/RO;

3. Indicar ao Governo do Estado a conveniência da instituição de CBHs bem como aprovar os

critérios para sua composição e os respectivos Regimentos Internos;

4. Incentivar a formação e consolidação de CBHs;

5. Analisar e aprovar os planos de bacia, encaminhados pelos respectivos CBHs;

6. Estabelecer os critérios gerais de cobrança pelo direito de uso da água propostos e homologar

os estabelecidos ad referendum dos CBHs;

7. Autorizar a criação de Agências de Bacia Hidrográfica, propostas pelos respectivos CBHs

8. Arbitrar, em última instância administrativa, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos

Hídricos, os conflitos advindos do uso da água, inclusive entre os CBHs;

9. Enquadrar os corpos de água estaduais em classes de uso preponderante, de acordo com as

diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por proposta dos CBHs;
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10. Homologar o uso da água, considerado inexpressivo e não conflitante com os interesses

maiores do gerenciamento dos recursos hídricos da bacia, para efeito de isenção de outorga do

direito de uso;

11. Acompanhar os critérios da distribuição aos municípios, da compensação financeira, referida

no § 1° do art. 20, da Constituição Federal, pela exploração de potenciais hidroenergéticos nos

respectivos territórios;

12. Delegar ao Município que, a seu critério, esteja devidamente organizado técnica e

administrativamente, o gerenciamento de recursos hídricos do domínio do Estado, de interesse

exclusivamente local.

De acordo com art. 2º do Regimento Interno o CRH tem a seguinte estrutura: Presidente e Vice-

Presidente; Secretário Executivo; Órgãos Colegiados: a) Plenária; b) Câmaras Técnicas. 

§ 1º A Presidência será exercida pelo titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Ambiental/ SEDAM, órgão gestor dos Recursos Hídricos do Estado de Rondônia. 

§ 2º A Vice-Presidência será exercida por um dos Conselheiros, eleito entre seus pares.

De acordo com o art. 4º do mesmo Regimento, são integrantes da Plenária do CRH/RO: 

• Um representante da SEDAM;

• Um representante do Ministério da Agricultura e do Abastecimento - DFAARA/RO;

• Um representante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

• Um representante das empresas públicas geradoras de energia hidrelétrica;

• Um representante da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD;

• Um representante da EMBRAPA/RO;

• Um representante da EMATER/RO;

• Um representante da CPRM;

• Um representante da UNIR;

• Um representante da Secretaria Estadual de Saúde - SESAU/RO;

• Um representante da Polícia Ambiental/RO;

• Um representante do Conselho Regional de Administração - CRA

• Um representante do Conselho Regional de Biologia - CRB;

• Um representante do Conselho Regional de Economia - CORECON;

• Um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/RO;

• Um representante do Conselho Regional de Farmácia e Bioquímica - CRF;

• Um representante do Conselho Regional de Química - CRQ;

• Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia - OAB/RO;

• Três representantes dos CBH;
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• Um representante da Federação dos Trabalhadores Rurais de Rondônia - FETAGRO;

• Um representante da Federação das Colônias de Pescadores;

• Um representante da Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia,

Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas - CUNPIR;

• Um representante da Organização dos Seringueiros de Rondônia - OSR;

• Um representante das empresas privadas geradoras de energia hidrelétrica;

• Um representante das faculdades privadas;

• Um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de

Rondônia - SINDUR;

• Um representante dos Movimentos de Cidadania pelas Águas de Rondônia;

• Um representante dos consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas.

8.4.4.9.3 Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) 

Os CBHs são parte da Política Nacional de Recursos Hídricos definida pela Lei nº 9.433/1997. 

Foram criados para gerenciar o uso dos recursos hídricos de forma integrada e descentralizada com a 

participação da sociedade.  

De acordo com a Lei Complementar nº 255/2002, no seu Artigo 14, os CBHs têm as seguintes 

atribuições: 

• Aprovar e encaminhar ao CRH/RO a proposta de Plano de Recursos Hídricos da Bacia, para

referendo.

• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia.

• Manifestar-se quanto às solicitações de outorga do direito de uso dos recursos hídricos quando

requeridas pelo órgão gestor, buscando compatibilizar os interesses dos diferentes usuários.

• Aprovar, ad referendum do CRH/RO, os critérios de cobrança pelo uso dos recursos hídricos da

bacia respectiva.

• Propor ao CRH/RO o enquadramento dos corpos de água, em classes de uso preponderante,

conforme disposto na legislação federal.

• Avaliar e aprovar as condições e critérios de rateio dos custos das obras de uso múltiplo, ou de

interesse comum ou coletivo, a serem executadas na área da bacia.

• Dirimir, em primeira instância administrativa, os eventuais conflitos sobre questões advindas

do uso dos recursos hídricos.

• Propor ao CRH/RO a criação da respectiva Agência de Bacia.

• Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das

entidades intervenientes.

Conforme apresentado anteriormente, em Rondônia existem 5 CBHs já instituídos.
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8.4.4.9.4 Agências de Bacia Hidrográfica (ABH) 

Quando criadas ABHs prestarão assistência técnica e administrativa a um ou mais CBH. 

8.4.4.9.5 Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos 

A Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos está descrita no art. 14 da Lei Estadual nº 

3.686/2015, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras 

providências. 

A SEDAM é a instituição responsável pela emissão de Outorga no domínio dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos que nascem e deságuam dentro do limite estadual, que não banhem outro 

Estado ou sirvam de fronteiras com outros países ou, ainda, se estendam a estes ou deles provenham. 

Os reservatórios decorrentes de obras da União não seguem estas normas. 

A Portaria SEDAM nº 038, de 02 de fevereiro de 2004 aprovou a Norma de Outorga e os Anexos 

de I a XV que disciplinam o uso dos Recursos Hídricos no Estado de Rondônia. A Portaria SEDAM n° 

081/GB/SEDAM, de 23 de março de 2017 altera essa Portaria visando facilitar e disciplinar os 

procedimentos administrativos e documentação necessária para a emissão de autorização para o uso dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de Rondônia. 

8.4.4.9.6 Progestão 

O Progestão é um programa nacional organizado pela ANA, visando o fortalecimento 

institucional e o gerenciamento de recursos hídricos dos sistemas estaduais. Em Rondônia foi instituído 

pelo Decreto Estadual nº 18.045, de 24 de julho de 2013.  

O Progestão estimula os Estados a adotarem várias ações como o aperfeiçoamento da rede de 

monitoramento de rios, formação de banco de dados relativo à disponibilidade hídrica ou emissão de 

outorga (autorização) para uso dos recursos hídricos, elaboração de estudos e planos de bacia, 

capacitação ou implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Com apoio do Progestão foi organizada a "Sala de Situação", um centro de gestão de situações 

de crise para acompanhar os eventos hidrológicos críticos de secas e inundações. Também foi 

implantado o CNARH e foi estruturado o Cadastro de Barragens. 

O CNARH foi instituído pela Resolução ANA nº 317, de 26 de agosto de 2003, e adotado pela 

SEDAM em 2006. Trata-se de uma base de dados que reflete o conjunto de usos reconhecidos de 

recursos hídricos. Ele é alimentado pelo processo de cadastramento de usuários e usa os principais 

instrumentos da gestão de recursos: outorga, cobrança e fiscalização.  

O Cadastro de Barragens é feito por meio do preenchimento de formulário da ANA, como parte 

do instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 

nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.  
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8.4.4.10 Programa de Saneamento Básico 

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2016) com base em dados de 2010, em Rondônia o 

abastecimento da rede de água tratada atende menos de 40% dos domicílios estaduais e a maioria dos 

domicílios utiliza poço ou nascente na propriedade e somente 27 municípios do Estado apresentam 

oferta de água satisfatória. A ANA informa que para regularizar o abastecimento urbano de água nos 25 

demais municípios são necessários investimentos na ordem de R$ 124,0 milhões. A situação do 

esgotamento sanitário é ainda pior pois em nível estadual menos de 3,5% do esgoto é coletado. Em Porto 

Velho apenas 2% do esgoto é captado e todo o resíduo da capital é descartado in natura no rio Madeira.

O Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades definiu como meta atender 70% 

dos domicílios de Porto Velho com saneamento básico (agua e esgoto) e parte dos recursos deverá vir 

do PEDISE. Entretanto, os dados atuais, apresentados na TABELA 8.29 abaixo mostram o desafio para 

atingir esta meta. 

TABELA 8.29 - PERCENTUAL DE ESGOTAMENTO E REDE PLUVIAL NOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA 

Município Percentual de Esgotamento e Rede Pluvial 

Porto Velho 10,1 

Ji-Paraná 3,5 

Ariquemes 1,2 

Vilhena 1,2 

Cacoal 40,1 

Jaru 0,9 

Rolim de Moura 0,7 

Guajará-Mirim 8,4 

Ouro Preto do Oeste 1,1 

Pimenta Bueno 8,0 

Machadinho d’Oeste 0,1 

Espigão d’Oeste 0,4 

Alta Floresta d’Oeste 0,3 

Nova Mamoré 0,1 

São Miguel do Guaporé 0,3 

Presidente Médici 0,0 

Candeias do Jamari 0,0 

Nova Brasilândia d’Oeste 0,0 

Demais municípios 2,0 

Porto Velho 10,1 

Ji-Paraná 3,5 

Ariquemes 1,2 

Vilhena 1,2 

Cacoal 40,1 

Jaru 0,9 

Rolim de Moura 0,7 

Guajará-Mirim 8,4 

Ouro Preto do Oeste 1,1 

Pimenta Bueno 8,0 

Fonte: Instituto Trata Brasil (2016). 

- Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD)

A CAERD é responsável pela coordenação, planejamento, execução, operação e exploração dos 

serviços públicos de saneamento básico (abastecimento d’água e esgotos sanitários) no Estado de 
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Rondônia. As atividades são executadas mediante convênios e/ou contratos de programas com os 

municípios. Trata-se de uma sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei nº 490, de 04 de 

março de 1969, que atende a 42 municípios de Rondônia.  

- Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN

CENTRAL/RO) 

Outra iniciativa é o CISAN-CENTRAL/RO, pessoa jurídica de direito público interno, do tipo 

associação pública, formada para o desenvolvimento de planos, programas e projetos conjuntos 

destinados à conservação e melhoria das condições ambientais. O Consórcio foi formado em 2009 para 

promover atividades em prol do desenvolvimento do saneamento básico junto aos seguintes Municípios 

Consorciados: Alto Paraíso; Ariquemes; Cacaulândia; Campo Novo de Rondônia; Cujubim; Buritis; 

Governador Jorge Teixeira; Itapuã Do Oeste; Jaru; Machadinho d'Oeste; Monte Negro; Rio Crespo; 

Theobroma e Vale do Anari. 

8.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Nas últimas décadas, a consciência da importância da aplicação dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos desenvolvidos para promover a Educação Ambiental (EA) vem ganhando forças no 

ambiente de governança brasileira. A EA vem sendo entendida pelo Governo Federal e por inúmeros 

Governos Estaduais como uma importante ferramenta para a melhoria das relações entre o homem e a 

natureza (JACOBI, 2003).  

Assim, é importante reconhecer os principais agentes que possam intervir, a partir de uma 

formação adequada, no PERH/RO, contribuindo de forma positiva para o andamento dos processos. 

Dessa maneira, no presente tópico, serão expostas informações a respeito dos possíveis egressos do 

sistema formal de graduação e pós-graduação capazes de cooperar dividindo seus conhecimentos, bem 

como iniciativas de sucesso no campo da EA. 

8.5.1 Agentes e Projetos que Operacionalizam a Educação Ambiental 

A nível federal, o principal agente de EA no Estado é o IBAMA, entretanto, em Rondônia, as 

ações de EA executadas por esse órgão são pontuais. O trabalho é focado em grupos sociais afetados 

por impactos ambientais, residentes de UCs e entorno, e nos técnicos e gestores ambientais (ALMEIDA, 

2009). 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), mantido pelo IBAMA há 16 anos em Rondônia, tem 

como objetivo formular e implementar ações educativas para a preservação e conservação do meio 

ambiente, promovendo a EA formal e não-formal de forma permanente e interdisciplinar. Assim, os 

projetos desenvolvidos por esse Núcleo são reflexos de um trabalho socioambiental realizado a partir 

dos problemas cotidianos das comunidades.  
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Entre os projetos desenvolvidos pelo NEA, estão cursos para agentes ambientais voluntários, 

realização de oficinas, participação nas oficinas de formação dos conselhos das UCs e capacitação do 

coletivo de educadores ambientais. Destaque ao projeto "Cooperação e Integração Técnica para o 

Desenvolvimento Sustentável na Área de Proteção Ambiental de Cuniã", no qual são desenvolvidos 

trabalhos de intervenção em nível de educação ambiental com o intuito de sensibilizar a comunidade, 

internalizando os conceitos de Educação Ambiental, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável 

(ALMEIDA, 2009). 

O principal órgão, a nível estadual, responsável por ações, programas e projetos de educação 

ambiental é a SEDAM. Dentro da SEDAM existem inúmeras divisões, uma delas é a Coordenadoria de 

Educação Ambiental (CEAM), cujas funções precípuas são a promoção da capacitação de gestores e 

agentes multiplicadores em educação ambiental, a elaboração de diagnósticos e estudos sobre culturas 

locais, bem como de programas de desenvolvimento, a fim de subsidiar programas e projetos de 

implantação nas redes de ensino e nas comunidades.  

A chamada comunicação para a EA também é de responsabilidade da CEAM, que executa 

projetos de produção e reprodução de cartilhas, folder, placas informativas, filmes, apoio a peças teatrais 

e campanhas educativas, visando dar visibilidade a temas ambientais. A CEAM, periodicamente, produz 

diversas campanhas de conscientização e educação ambiental, em 2016, dentre elas, tiveram destaque 

as voltadas ao combate às queimadas e ao desmatamento.  

Além disso, a CEAM também mantém um importante projeto voltado para agricultores 

familiares; o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEEAAF) é desenvolvido pelo 

Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/SAIC/MMA) e destina-se aos envolvidos com a agricultura 

familiar, sejam agricultores propriamente ditos ou agentes que trabalham diretamente com este 

segmento. O objetivo do programa é desenvolver ações educativas para uma construção coletiva de 

estratégias para enfrentar e resolver os problemas socioambientais de áreas rurais (SILVA, 2016). 

O PEEAAF é uma importante iniciativa na área de Educação Ambiental, uma vez que parte da 

realização de oficinas com agricultores, representantes de órgãos ambientais e membros do governo, de 

modo que se cria um espaço de diálogo e discussão bastante rico. Esse programa começou a ser 

implementado, de forma paulatina, no Estado de Rondônia em 2011.  Entretanto, somente quase quatro 

anos após as primeiras ações, o debate foi retomado. Em 2015 foram realizados seminários que 

discutiram os rumos a serem tomados pelo Plano, de modo que o mesmo possa ser implementado 

enquanto política pública; a reativação do programa foi realizada através de uma parceria institucional 

entre a SEDAM e o MMA (SILVA, 2016). Em 2016, novas oficinas foram realizadas com o intuito de 

constituir um grupo gestor, responsável por definir e implantar o PEEAAF no Estado; o projeto não 

deve contar com fundo específico, mas ser inserido, enquanto concepção de agricultura, nos programas 
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de governo que já existem, por meio de parcerias com a SEDAM, a EMATER e o INCRA (ROCHA, 

2016). 

O Programa do NEA da SEDAM executa diversos projetos de sensibilização da sociedade sobre 

questões ambientais através de reuniões técnicas, bem como é responsável pela reestruturação da 

CIEARO e pela capacitação de docentes e discentes. Esse mesmo núcleo, coordenado pela CEAM, criou 

21 Grupos de Trabalho de Educação Ambiental, cujo objetivo é mobilizar a comunidade para participar 

das ações de EA; a manutenção desses grupos é um trabalho contínuo da CEAM, desenvolvendo 

atividades periódicas com toda a comunidade local (ALMEIDA, 2009). 

Ainda de responsabilidade da CEAM, é a capacitação ambiental de educadores. Esta atividade 

prevê o fornecimento de subsídios técnicos na gestão, no planejamento e no desenvolvimento de ações 

em Educação Ambiental. 

Outro órgão que desenvolve trabalhos interessantes em EA é o Batalhão da Polícia Ambiental 

(BPA), que desenvolve práticas educativas de forma sistêmica e lúdica sobre o meio ambiente, 

atendendo ao público infantil, adolescente e adulto. Desde 2003, o BPA desenvolve o Programa de 

Conscientização Ambiental (PROCAM), que incorpora dois principais projetos: o Centro Temático de 

Educação Ambiental, composto de salas equipadas para tratar de temas referentes aos recursos hídricos, 

fauna e flora, abertas às escolas estaduais e municipais e à população em geral; e o Centro de 

Recuperação de Áreas Desflorestadas, um amplo espaço com viveiro, onde os alunos visitantes podem 

plantar mudas de árvores nativas (ALMEIDA, 2009). 

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC-RO) tem papel importante nas ações 

de EA voltadas ao âmbito escolar. Atualmente, a iniciativa de maior notoriedade desenvolvida pela 

SEDUC em relação à Educação Ambiental é a implementação do programa nacional “Vamos Cuidar do 

Brasil com as Escolas”. Este projeto, fruto de uma parceria do MEC e do MMA com as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e Meio Ambiente, as universidades, as Organizações não 

Governamentais (ONG) e o IBAMA, tem como objetivo a formação de Comissões de Meio Ambiente 

e Qualidade de Vida na Escola, as quais, por sua vez, são responsáveis pela construção da Agenda 21 

nas escolas e pelo acompanhamento das atividades de EA desenvolvidas. Cabe à SEDUC-RO, nesse 

programa, estimular, cobrar e acompanhar a implementação dessas comissões, envolvendo os alunos e 

trabalhando a EA de forma interdisciplinar e permanente. 

Saindo da esfera governamental, é preciso ressaltar o trabalho de algumas ONGs e Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atuam no Estado. Existem inúmeras pequenas 

organizações distribuídas pelos municípios de Rondônia, porém, aqui, só serão tratadas as mais 

expressivas e atuantes. A partir dessa premissa, dentre as ONGs rondonienses, têm destaque: a 

Associação de Defesa Etnoambiental (KANINDÉ), localizada em Porto Velho; a ECOPORÉ, também 

de Porto Velho; o Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (RIOTERRA), da 
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capital do Estado; o Grupo Ambientalista do Rio Machado e seus Afluentes (GARSA), do município 

Presidente Médici; a H2O Amazônia Ambiental, situada em Cacoal; e o Instituto de Desenvolvimento 

Socioambiental, Saúde e Bem Estar (DESAM), também de Cacoal. 

A KANINDÉ foi fundada em novembro de 1992 por um grupo que trabalhava com o povo 

indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia. Essas pessoas, atuantes em causas ambientais, juntaram-se e 

criaram a OSCIP que, hoje, desenvolve inúmeras atividades, tais como ações de vigilância em áreas 

protegidas, assessoria a organizações indígenas, diagnóstico etnoambiental participativo em TIs, 

etnozoneamento, plano de gestão de TIs, elaboração de projetos e acompanhamento de políticas 

públicas. Com um corpo técnico e de associados formado por profissionais de diversas áreas, a 

organização também trabalha com comunidades em ações voltadas para a EA. Nesse sentido, dentre os 

inúmeros projetos da organização, tem destaque o “Gestão Ambiental Participativa Comunitária, que 

atua há mais de 20 anos como instrumento de educação ambiental na comunidade Jardim Flamboyant, 

orientando os moradores na adoção de práticas ambientais saudáveis e contribuindo como referência 

para implementação de propostas ambientais na comunidade e em suas adjacências. 

A ECOPORÉ foi criada em 25 de junho de 1988. Sua instituição enquanto organização visava 

legitimar as ações desenvolvidas por seus membros contra a exploração predatória de madeiras, o 

desmatamento ilegal e o processo de invasão de várias UCs de Rondônia. Inicialmente sediada no 

município de Rolim de Moura, interior do Estado, posteriormente, em 2000, transferiu sua sede para a 

capital Porto Velho. Os projetos executados, desde 1988, estão voltados à conservação ambiental e à 

sustentabilidade, sendo fruto de parcerias com instituições governamentais e não governamentais e 

populações tradicionais. A organização tem experiência em levantamentos socioeconômicos e 

ambientais, apoio a organizações comunitárias, pesquisas biológicas de fauna e flora, monitoramento 

das condições do rio Madeira, projetos de recuperação de matas ciliares, entre outros. A ECOPORÉ 

também atua em escolas e nas comunidades em ações de EA e campanhas de valorização de matas 

ciliares, águas e reservas legais. Destaca-se que o trabalho dessa organização foi fundamental para a 

criação das Reservas Extrativistas Estaduais, desdobrando-se, posteriormente, na execução de projetos 

de alternativas econômicas e assessoria técnica para os extrativistas. 

A RIOTERA foi criada em 1999 com o objetivo de propor um novo modelo de desenvolvimento 

para a Amazônia, aliando conservação e sustentabilidade à melhoria da qualidade de vida das 

populações locais. Essa OSCIP busca associar seus trabalhos de pesquisa e desenvolvimento às 

atividades de formação e assessoria técnica, visando o fortalecimento do capital social amazônico. 

Norteada pelos princípios de valorização das diferenças culturais, respeito às necessidades regionais e à 

capacidade de suporte dos recursos naturais, a organização desenvolve diversos projetos, dentre os quais 

um muito importante na área de EA. A Rede de Comunicação e Formação de Jovens TMM teve início 

no biênio 2007/2008, quando se formou um grupo de cooperação entre ONGs de Rondônia para discutir 

impactos e alternativas das grandes obras de infraestrutura planejadas para o sudoeste da Amazônia com 
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a sociedade; no âmbito desse projeto, a RIOTERRA foi responsável por desenvolver mecanismos de 

comunicação para disseminar informações e formar comunicadores sociais entre as populações 

tradicionais e indígenas, criando uma rede regional de comunicação. 

O GARSA foi criado em 2002 no município Presidente Médici. Segundo o blog da instituição, 

a ONG foi formada por um grupo de moradores e realiza trabalhos de educação e conscientização 

ambiental nos limites municipais. Os voluntários promovem limpezas periódicas no rio Machado e nos 

corpos hídricos subjacentes, bem como atividades de conscientização sobre a importância de não se 

descartar resíduos nas margens e nos próprios rios, voltadas para crianças e adultos.  

A H2O Amazônia Ambiental é fruto de uma reunião de um colegiado de pesquisadores, em 

2002, preocupados com a situação socioambiental de Rondônia. Fundada em 2003 no município de 

Cacoal, de acordo com o blog da instituição, possui 10 participantes ativos que realizam atividades na 

área de Educação Ambiental. Desde sua criação, foram efetuadas ações de limpeza em corpos hídricos 

em parceria com outras organizações não governamentais, órgãos de governo e escolas. Até 2006, a 

H2O Amazônia Ambiental possuía um programa semanal na Rádio Samaúma, onde eram veiculadas 

notícias ambientais e feitas campanhas educativas. 

Também situado no município de Cacoal, o DESAM, instituído em 10 de fevereiro de 2009, 

apesar de ter como principal objetivo a promoção de qualidade de vida aos moradores pauperizados, 

acompanhando as famílias menos favorecidas cadastradas em seu banco de dados, também realiza 

inúmeras atividades voltadas para a preservação e a conscientização ambiental, como distribuição de 

mudas de plantas nativas, limpeza de corpos hídricos e campanhas educativas. 

Ainda, dentre as organizações listadas pelo MMA como homologadas e atuantes em Rondônia, 

estão: a Associação de Desenvolvimento e Preservação Ambiental Yelica Carla (APAIK), fundada em 

27 de agosto de 2002 no município Ouro Preto do Oeste; a Proteção Ambiental Cacoalense (PACA), 

constituída em 31 de agosto de 1990 na cidade de Cacoal; e a Karipunas Associação Ecológica da 

Amazônia, de Porto Velho. 

Todos os agentes listados neste tópico são potenciais parceiros para implementação do 

PERH/RO, devendo ser considerados como tais em todas as etapas do trabalho. Sejam organizações 

governamentais, ou não, é preciso levar em conta a experiência desses agentes no contexto rondoniense 

e procurar aproveitar o know-how por eles adquiridos ao longo de anos de criação e viabilização de

projetos de mobilização e EA.  

8.5.2 Sistema Formal para Educação Ambiental 

Neste item serão apresentados os cursos de graduação e pós-graduação, relacionados com a 

questão ambiental, ofertados em Rondônia. A importância da análise dessas informações reside na 

visualização das potencialidades da rede de ensino pública e privada na formação de atores importantes 

no processo de construção de um cenário ambientalmente saudável. 
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Analisouse-se a existência dos seguintes os cursos de graduação: Gestão Ambiental (GA); 

Ecologia (ECO); Engenharia Ambiental (EA); Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS); Engenharia 

Florestal (EF); Engenharia Hídrica (EH); Engenharia de Pesca (EP); Ciências Biológicas (CB) e 

Ciências Naturais (CN). 

Nessa análise, cabe ressaltar a ausência dos cursos de graduação em Ecologia e Engenharia 

Hídrica. Embora o primeiro seja um curso relativamente novo e, portanto, ainda majoritariamente 

desconhecido, o curso de Engenharia Hídrica é um ramo importante da escola de engenharia e o estudo 

nele compreendido de imensa importância para Estados amazônicos, os quais possuem um potencial 

hídrico riquíssimo.  

Ademais, vale ressaltar a presença de inúmeras instituições de ensino de outros Estados, como 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, as quais ofertam vários cursos na modalidade EaD. No 

caso destas, o número de vagas ofertadas é meramente uma estimativa total para o país, não podendo 

ser desmembrado em Estados ou municípios, uma vez que o preenchimento das vagas é feito de acordo 

com a demanda, não sendo programados totais para cada localidade. Nessa modalidade predominam os 

cursos tecnológicos de Gestão Ambiental. 

A seguir a TABELA 8.30 apresenta uma síntese das informações sobre as modalidades de 

ensino e as vagas ofertadas em relação aos cursos de graduação de interesse. 

TABELA 8.30 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE INTERESSE EM 

RONDÔNIA 

Curso 
No de instituições No de vagas 

% vagas /total 
À distância Presencial À distância* Presencial 

Gestão Ambiental 10 06 - 480 16,0% 

Eng. Ambiental 02 07 - 625 21,0% 

Eng. Ambiental e 

Sanitária 
01 02 - 240 8,0% 

Eng. Florestal - 02 - 200 6,7% 

Eng. De Pesca - 01 - 50 1,7% 

Ciências Biológicas 04 13 - 1.390 46,6% 

Ciências Naturais 01 - - - - 

TOTAL 08 25 - 2.985 100% 

*As vagas são ofertadas para todo o Brasil, distribuídas nos municípios de acordo com a demanda, de modo que não há 
números apenas para o Estado de Rondônia.
Fonte: MEC (2017).

O curso com maior oferta de vagas é o de Ciências Biológicas, ofertado por quatro instituições 

na modalidade EaD e 13 na presencial; são 1.390 vagas presenciais, que representam quase 50% do total 

de vagas dos cursos de interesse. Tal informação não chega a ser díspar da realidade, uma vez que esse 

curso, por abrir um leque de possibilidades no mercado de trabalho e ser uma formação de conhecimento 

geral, é bastante popular entre estudantes de todo o território brasileiro. O graduando pode optar por 

Bacharelado ou Licenciatura neste curso, sendo a segunda opção mais ampla em número de instituições 

e vagas. 
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O segundo curso em vagas ofertadas é Engenharia Ambiental, formação tradicional no campo 

de atuação da Engenharia. São 625 vagas para futuros bacharéis em sete instituições da modalidade 

presencial, o que representa 21% do total de vagas. Na sequência, destaca-se o curso tecnológico de 

Gestão Ambiental; apenas a Universidade Federal dispõe de bacharelado para essa formação. Os 

interessados em se tornar técnicos em Gestão Ambiental podem optar por cursos de EaD em 10 

instituições ou disputar uma das 480 vagas presenciais. 

No lado oposto, o curso de Ciências Naturais é ofertado por apenas uma instituição de ensino 

na modalidade EaD. Já para os interessados em Engenharia de Pesca, são apenas 50 vagas a serem 

disputadas na Universidade Federal de Rondônia. Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental e 

Sanitária são ofertados em poucas instituições, com um número semelhante de vagas.  

TABELA 8.31 - DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE INTERESSE E RESPECTIVAS VAGAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, 

POR MUNICÍPIO 

Município 
Número de vagas* 

Total 
GA EA EAS EF EP CB CN 

Ariquemes 100 - 100 - - 160 - 360 

Cacoal 50 100 - - - 200 - 350 

Colorado do Oeste 80 - - - - 80 - 160 

Guajará-Mirim 50 - - - - - - 50 

Jaru 100 - - - - 100 - 200 

Ji-Paraná - 145 - - - 100 - 245 

Ouro Preto do Oeste - 120 - - - - - 120 

Porto Velho 100 80 140 150 - 700 - 1.170 

Presidente Médici - - - - 50 50 - 100 

Rolim de Moura - 100 - 50 - - - 150 

Vilhena - 80 - - - - - 80 

TOTAL 480 625 240 200 50 1.390 - 2.985 

* GA = Gestão Ambiental; EA = Engenharia Ambiental; EAS = Engenharia Ambiental e Sanitária; EF = Engenharia
Florestal; EP = Engenharia de Pesca; CB = Ciências Biológicas; CN = Ciências Naturais.
Fonte: MEC (2017).

A distribuição das vagas, com exceção da capital Porto Velho, é relativamente homogênea. Para 

isso, contribui o fato de que a UNIR tem campus em vários municípios e distribui a oferta de seus cursos 

e vagas por todo o território estadual.  

Porto Velho concentra quase 40% do total de vagas dos cursos de interesse. Na capital, dentre 

os cursos elencados, apenas não se pode encontrar Engenharia de Pesca – que é ofertado apenas pela 

Universidade Federal de Rondônia em Presidente Médici – e Ciências Naturais, curso que só pode ser 

acessado na modalidade EaD no Estado. 

Ariquemes e Cacoal apresentam os segundos maiores totais de vagas ofertadas para os cursos 

de interesse, refletindo os seus montantes populacionais elevados. Nestes municípios é possível 

encontrar os cursos de Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária e 

Ciências Biológicas. 
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Ji-Paraná, o segundo município em número de moradores de Rondônia, tem um número 45% 

menor de vagas do que Ariquemes, terceiro município mais populoso do Estado. Ali há apenas oferta 

dos cursos de Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas. 

Os demais municípios apresentam distribuição bastante próxima em termos de número de vagas 

dos cursos de interesse. Já Vilhena, quarto no ranking populacional de Rondônia, apresenta apenas 80 

vagas em Engenharia Ambiental e, Guajará-Mirim, oitavo município em moradores, tem somente 50 

vagas para Gestão Ambiental, relativas ao bacharelado oferecido pela UNIR. 

Na modalidade EaD, esses cursos podem ser encontrados em diversos municípios, porém, como 

não é possível, tal como mencionado anteriormente, divisar a quantidade de vagas desses cursos por 

município. 

Com a modalidade EaD, percebe-se que moradores de municípios que não possuem instituições 

de ensino de graduação com cursos presenciais podem acessar esses cursos relacionados a questões 

ambientais. Entre eles encontram-se Buritis, Cerejeiras, Costa Marques, Machadinho d’Oeste, Nova 

Mamoré, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé. 

O curso tecnológico de Gestão Ambiental é o único com oferta em todos os municípios 

mencionados. Em Nova Mamoré e Costa Marques, inclusive, apenas esse curso está disponível aos 

alunos interessados em uma formação mais voltada para o meio ambiente. Na sequência, destaque para 

Ciências Biológicas, que só não é oferecido em Nova Mamoré.  

O único município que conta com a oferta de todos os cursos elencados como de interesse na 

modalidade EaD é Porto Velho. Em São Miguel do Guaporé e Vilhena só não é possível acessar turmas 

de Engenharia Ambiental e Sanitária, enquanto em Ji-Paraná os alunos não encontram apenas o curso 

de Ciências Naturais. 

A FIGURA 8.9 apresenta a distribuição das instituições de ensino com oferta de cursos de 

graduação considerados de interesse, nas modalidades presencial e EaD, em Rondônia.  
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FIGURA 8.9 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE OFERTAM VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO CONSIDERADOS DE 

INTERESSE EM RONDÔNIA 

Na sequência, analisou-se os cursos de pós-graduação e/ou especialização em áreas relacionadas 

ao meio ambiente. Foram elencados como importantes no contexto deste trabalho: Análise Ambiental 

(AA); Auditoria e Perícia Ambiental (APA); Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental (APGA); Direito 

Ambiental (DA); Educação, Gestão, Perícia e Auditoria Ambiental (EGPA); Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ESA); Gestão Ambiental (GA); Perícia Ambiental e Desenvolvimento de Projetos (PADP); 

Educação Ambiental (EA); Geoprocessamento Ambiental (GA); Ecologia e Biodiversidade (EB); 

Ecologia Educacional (EE); e Zoologia e Ecologia da Conservação (ZEC). 

Todos os cursos de especialização ou pós-graduação são listados, oficialmente, como 

presenciais, entretanto, alguns são ofertados de maneira semipresencial para todo o Brasil, de modo que 

seus dados não são admitidos apenas para o Estado de Rondônia.  

Em Rondônia, foram elencados 14 cursos como possíveis formadores de agentes da Educação 

Ambiental. Quatro deles – Educação Ambiental, Ecologia e Biodiversidade, Ecologia Educacional e 

Educação, Gestão e Perícia Ambiental – são ofertados apenas na modalidade semipresencial por 

instituições de ensino que atuam em todo o território nacional. Usualmente, nesses casos, há algumas 

aulas presenciais em polos mantidos nos municípios e o restante do conteúdo é acessado em plataformas 

digitais. No presente trabalho foi realizada essa distinção a título de poder analisar de forma mais 

acurada a distribuição de vagas, uma vez que as vagas ofertadas para estes cursos são divididas por 

muitos Estados e não é possível distinguir as que são utilizadas por estudantes de Rondônia.  

Fonte: Adaptado de MEC (2017).
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A seguir, a TABELA 8.32 apresenta uma síntese das informações sobre as modalidades de 

ensino e as vagas ofertadas, em instituições de ensino de Rondônia, em relação aos cursos de pós-

graduação considerados como de interesse. 

TABELA 8.32 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE INTERESSE 

OFERTADOS POR INSTITUIÇÕES DE RONDÔNIA 

Curso No de inst. No de vagas 
% vagas 

/total  

No de 

egressos 

% egressos 

/total 

Análise Ambiental 02 100 15,6% 32 16,0% 

Auditoria e Perícia Ambiental 02 80 12,5% 17 8,5% 

Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental 03 150 23,4% 23 11,5% 

Direito Ambiental 01 30 4,7% 22 11,0% 

Engenharia Sanitária e Ambiental 01 50 7,8% - - 

Gestão Ambiental 01 35 5,6% 35 17,5% 

Perícia Ambiental e Desenvolvimento de 

Projetos 
01 50 7,8% - - 

Perícia e Auditoria Ambiental 01 30 4,7% 10 5,0% 

Geoprocessamento Ambiental 01 25 3,9% 25 12,5% 

Zoologia, Ecologia e Conservação 02 90 14,0% 36 18,0% 

TOTAL 15 640 100% 200 100% 

Fonte: MEC (2017). 

Ressalta-se que, no âmbito da pós-graduação stricto sensu, a UNIR oferece um Mestrado em 

Ciências Ambientais, em que são ofertadas vagas semestralmente através de processo seletivo. Em 2016, 

foram admitidos 48 estudantes no curso. O programa tem como área de concentração a “Biodiversidade 

amazônica e Agricultura Sustentável”, reconhecendo que o desenvolvimento sustentável passa pelo 

conhecimento da sociobiodiversidade, assim como do estabelecimento de técnicas e tecnologias 

agrícolas que permitam o uso racional dos recursos naturais e que reconhecem as diferentes formas de 

manifestação do conhecimento das populações tradicionais. 

Também na UNIR, há oferta de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio 

Ambiente. Com processo seletivo semestral, em 2016, o curso contava com 10 mestrandos e 6 

doutorandos. A área de concentração desse programa é “Desenvolvimento Sustentável e Diagnóstico 

Ambiental”, possuindo duas linhas distintas de pesquisa: “Ambiente, Saúde e Sustentabilidade” e 

“Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável”. 

A maioria dos municípios oferece apenas um dos cursos de pós-graduação considerados de 

interesse. As exceções são Porto velho, com quatro cursos, e Vilhena, com dois.  

Porto Velho concentra quase 30% das vagas dos cursos de interesse e, no município, dentre os 

cursos elencados, pode-se encontrar turmas de: Auditoria e Perícia Ambiental; Auditoria, Perícia e 

Gestão Ambiental; Gestão Ambiental; Perícia e Auditoria Ambiental; e Zoologia, Ecologia e 

Conservação. O total de alunos formados nesses cursos, no município, é de 91, o que corresponde a 45% 

do total dos pós-graduados rondonienses dos cursos de interesse. 

Vilhena é o outro único município com mais de um curso de interesse sendo ofertado. Ali podem 

ser acessadas turmas de Auditoria e Perícia Ambiental e Direito Ambiental. Este último, bastante 
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procurado, é oferecido apenas em Vilhena pela Faculdade da Amazônia (FAMA). O total de pós-

graduados, nesse município, é de 39 alunos, quase 20% do total. 

Colorado do Oeste tem a única turma de Geoprocessamento Ambiental de Rondônia, curso que 

é oferecido pelo IFRO e tem 22 egressos, 11% do total dos pós-graduados nesses cursos considerados 

de interesse. 

Na modalidade semipresencial, podem ser encontrados cursos de interesse, também, nos 

municípios de Jaru, Buritis, Guajará-Mirim e São Francisco do Guaporé. Como mencionado 

anteriormente, não é possível divisar a quantidade de vagas desses cursos nos municípios. A oferta de 

pós-graduação na modalidade semipresencial alcança menos municípios do que a graduação em EaD. 

Mesmo nessa modalidade, percebe-se que a oferta de cursos distintos é pequena. A maior parte dos 

municípios contam com apenas um. Nesse cenário, destacam-se Porto Velho e Vilhena, sendo que, no 

primeiro, os alunos podem cursar pós-graduações na área de Análise Ambiental, Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Ecologia e Biodiversidade e Ecologia, Gestão, Perícia e Auditoria Ambiental; enquanto no 

segundo, os alunos têm à disposição Direito Ambiental, Educação Ambiental e Ecologia, Gestão, Perícia 

e Auditoria Ambiental. Vilhena, inclusive, é o único município onde pode ser cursada a pós-graduação 

em Educação Ambiental em Rondônia. A FIGURA 8.10 apresenta a disposição geográfica das 

instituições de pós-graduação e dos polos de ensino semipresencial no Estado de Rondônia. 

FIGURA 8.10.- INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE OFERTAM VAGAS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CONSIDERADOS DE INTERESSE EM RONDÔNIA 

Fonte: Adaptado de MEC (2017).
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Dentre os municípios que não contam com instituições em seus territórios, mas podem acessar 

os polos de pós-graduação semipresencial, estão Alvorada d’Oeste, Buritis, Guajará-Mirim e São 

Francisco do Guaporé. 

8.6 IDENTIFICAÇÃO DE SEGMENTOS SOCIAIS ESTRATÉGICOS 

O mapeamento de atores e segmentos sociais estratégicos para a gestão dos recursos ambientais, 

em especial dos recursos hídricos, no Estado de Rondônia, foi realizado em três etapas: na primeira, 

com base em pesquisa do IBGE de 2010 foi estimado o universo das instituições que atuam no Estado 

de Rondônia; na segunda, foi realizada uma ampla pesquisa na internet para identificar as instituições 

de interesse para o estudo que foram organizadas em categorias; por último foi realizada uma seleção 

das instituições consideradas estratégicas do ponto de vista deste estudo e que podem vir a participar 

dos debates públicos do PERH/RO e de sua gestão quando aprovado.  

O IBGE realiza o levantamento de Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos – 

FASFIL com o objetivo principal de analisar a distribuição espacial e o campo de atuação destas 

instituições (IBGE 2012). 

A pesquisa FASFIL (2010) faz dois levantamentos um que identifica Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos e outro, mais abrangente, que lista Entidades Privadas sem Fins 

Lucrativos.  

No Estado de Rondônia foram identificadas 57 Fundações Privadas e 2.316 Associações sem 

Fins Lucrativos, perfazendo um total de 2.373 instituições. No levantamento que inclui todas as 

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos do Estado de Rondônia foram identificadas 3.797 entidades, 

classificadas por finalidade de uso de acordo com a classificação do COPNI. 

Na TABELA 8.33 foram sistematizadas as informações disponibilizadas na Tabela 16 do IBGE; 

as 3.797 entidades foram classificadas por grupos e subgrupos de acordo com a classificação do COPNI. 

Deste total, seguindo os mesmos critérios classificatórios, foram selecionadas 950 entidades como sendo 

as relevantes para este trabalho. Entende-se como entidades relevantes para este estudo aquelas incluídas 

em categorias que, de forma direta ou indireta, apresentam relação com os recursos hídricos do Estado. 
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TABELA 8.33 - ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO COPNI E 

RELEVÂNCIA PARA O ESTUDO DOS RECURSOS HÍDRICOS, NO ESTADO DE RONDÔNIA – 2010 

Categoria 
Número de entidades 

Classificadas Relevantes 

01 Habitação 1 

Habitação 1 

02 Saúde 18 

Hospitais 2 

Outros serviços de saúde 16 

03 Cultura e recreação 189 

Cultura e arte 40 

Esportes e recreação 149 

04 Educação e pesquisa 1057 

Educação infantil 10 

Ensino fundamental 35 

Ensino médio 20 

Educação superior 11 

Caixas escolares e similares 936 

Estudos e pesquisas 13 

Educação profissional 3 

Outras formas de educação / ensino 29 

05 Assistência social 144 

Assistência social 144 

06 Religião 691 

Religião 691 

07 Partidos Políticos, sindicatos, associações patronais e profissionais 1042 

Partidos políticos 35 

Sindicatos, federações e confederações 182 182 

Associações empresariais e patronais 37 37 

Associações profissionais 204 

Associações de produtores rurais 584 584 

08 Meio ambiente e proteção animal 15 

Meio ambiente e proteção animal 15 15 

09 Desenvolvimento e defesa de direitos 135 

Associação de moradores 35 35 

Centros e associações comunitárias 47 47 

Desenvolvimento rural 13 13 

Emprego e treinamento 5 

Defesa de direitos de grupos e minorias 25 25 

Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 10 10 

10 Outras instituições privadas sem fins lucrativos 505 

Condomínios 175 

Cartórios 73 

Sistema S 19 

Entidade de mediação e arbitragem - 

Comissão de conciliação prévia - 

Conselhos, fundos e consórcios municipais 2 2 

Cemitérios e funerárias 2 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente 234 

TOTAL 3.797 950 

Fonte: IBGE (2010). 

Na segunda etapa da pesquisa foram mapeadas 797 instituições que atuam na área ambiental e 

nas áreas agropecuárias, comerciais e industriais do Estado de Rondônia.  

Foram excluídas desta pesquisa as seguintes instituições: associação de feirantes, de médicos, 

de comerciantes (excetuado as associações comerciais), de cooperação, associação de servidores 

públicos, associação de mulheres não ligadas diretamente à área produtiva, associações de classe, 
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CREAs, cooperativas de trabalho, de crédito, de profissionais liberais, entidades religiosas e partidos 

políticos.  

As instituições foram separadas por categorias, identificadas por nome e sigla (quando 

existente), separadas por município ou UC e listados os respectivos endereços; telefone, e-mail e site 

foram anotados quando disponíveis.  

Com o objetivo de expressar a realidade pesquisada, e para os fins deste estudo, a classificação 

apresentada na TABELA 8.33 foi recategorizada em 18 grupos. A TABELA 8.34 e a FIGURA 8.11 

apresentam a lista das categorias, quantidades e percentuais relativos ao total das instituições.  

TABELA 8.34 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES PESQUISADAS EM RONDÔNIA, 2017 

Categoria Nº % 

1 Associação Comercial/Empresarial 32 4,0 

2 Associação de Moradores 47 5,9 

3 Associação de Municípios 1 0,1 

4 Associação de Produtores Rurais 93 11,7 

5 Associação de Produtores Rurais em Assentamento 297 37,3 

6 Associação/Cooperativa Indígena 34 4,3 

7 Associação/Cooperativa Extrativista 39 4,9 

8 Colônia/Associação de Pescadores 5 0,6 

9 Comunidade Remanescente de Quilombo 9 1,1 

10 Conselhos 4 0,5 

11 Cooperativa, Associação e Sindicato de Garimpeiros e Mineradores 27 3,4 

12 Cooperativa de Produtores Rurais 134 16,8 

13 Escola Família Agrícola 4 0,5 

14 Federação 9 1,1 

15 Organização Não Governamental - ONG 43 5,4 

16 Sindicato de Indústrias/Empresas 3 0,4 

17 Sindicato de Trabalhadores 10 1,3 

18 Sindicato Rural 6 0,8 

TOTAL 797 100,0 

. 

FIGURA 8.11 - NÚMERO DE INSTITUIÇÕES PESQUISADAS POR CATEGORIA E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL, EM 

RONDÔNIA, 2017 
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8.7 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

A organização das informações sobre as emissoras de televisão e empresas rádios que atuam no 

Estado de Rondônia é importante para a divulgação do PERH/RO. 

Foram realizadas pesquisas na internet e contatos telefônicos com vistas a identificar a emissora 

nacional, a emissora local (que pode atuar como retransmissora ou afiliada), o nome da empresa gestora, 

qual canal ou canais veicula, a banda (ou bandas) de frequência que opera, a cobertura no Estado de 

Rondônia e em qual município está situada. Informa ainda se as rádios são de propriedade das empresas 

gestoras pesquisadas. 

São 15 as emissoras de televisão que atuam no Estado de Rondônia, cujas informações 

relevantes estão apresentadas de forma detalhada na TABELA 8.36, juntamente com as rádios que são 

de propriedade das empresas gestoras pesquisadas. 

A TABELA 8.35 apresenta informações, em Rondônia, sobre as principais rádios comerciais e 

comunitárias identificadas.  

TABELA 8.35.- RÁDIOS COMERCIAIS EM RONDÔNIA 

Nome 
Empresa/ 

asssociação gestora 
Frequência Município Endereço Telefone 

Rádio Rondônia 
Rádio Rondônia de 

Comunicação 

Porto Velho 93,3 FM, 

Guajará-Mirim 89,9 
FM, Ariquemes 1030 

AM, Ouro Preto 91,5 

FM, Presidente Médici 

91,9 FM, Cacoal 1070 

AM, Pimenta Bueno 

1080 AM, Rolim de 
Moura 93,1 FM 

Porto Velho 

Av. Pinheiro 

Machado, 1231 

– Olaria 

69 3222-7324 

Transamerica FM 
Transamérica 

Rondônia 

105.5 Ji-Paraná; 99,7 

Guaporé; 91,9 Cone 
Sul, 94,1 FM 

Porto Velho 
Rua da Alegria, 

4494, Floresta 
69 3228-1000 

Radio Madeira FM  
Rádio Rio Madeira 

FM 
105,9 FM Porto Velho 

Rua Angico, 

4420 – Vila 
Eletronorte 

69 3229-9142 

Radio Cultura FM Rádio Cultura FM 107,9 FM Porto Velho 
Avenida 

Mamoré S/N 

Cascalheira  

69 3219-1079 

Radio Aleluia FM Rádio Aleluia FM Santo Amaro, SP 

Rua dos 

Missionários, 

139 / 2 andar 

11 5644-8978 

Deus é Amor FM Deus é Amor FM 96,9 FM São Paulo, SP 
Avenida do 

Estado, 4568  
69 3347-4736  

Radio Globo AM Radio Globo AM 1310 KHz Porto Velho 
AV. Calama, 

2666 

ASDICPA 

Associação 

Comunitária de Rádio 
Difusão Chapada dos 

Parecis 

Alto Alegre dos Parecis 

Rua Pres. 

Médici 3358, 

Cs, Centro, 

Radio FM Pimenta Bueno 
Associação 

Comunitária de Rádio 

em Pimenta Bueno 

87,9 FM Pimenta Bueno 
Rua Pres. 

Kennedy 192, 

Centro, 

A.C.R.U.B. 

Associação 
Comunitária de 

Radiodifusão União 

Bandeirantes 

Porto Velho 

Rua dos 
Imigrantes S/N, 

União 

Bandeirantes 

Radio Verde Amazônia 

Associação Rádio 

Comunitária 

Educativa Verde 
Amazônia FM 

87,9 FM Ariquemes 
Travessa 

Claudine de 

Almeida, 3581 

69 32382112 
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TABELA 8.36 - INFORMAÇÕES SOBRE AS EMISSORAS DE TV ATUANTES EM RONDÔNIA 

Emissora 

nacional 

Nome 

emissora 

local 

Empresa/instituição 

gestora 
Canal Banda Cobertura (%) 

Tipo de 

sinal 
Município Endereço Telefone Site Rádios  

GLOBO TV Rondônia Rede Amazônica 4 VHF 82 Digital Porto Velho 
Av. Gov. Jorge 

Teixeira, 546 
69 3217-7000 http://redeglobo.globo.com/redeamazonica/ 

CBN Amazônia 

(Guajará-Mirim) 

REDE TV! 
Rede TV! 
Rondônia 

Sistema Gurgacz de 
Comunicação 

16 UHF 77 Digital Porto Velho 
Av. Calama, Nº 

2666 
69 2182.3434 http://www.redetvro.com.br/redetv/ 

Alvorada AM; 
Rádio Globo FM 

REDE TV! TV Gazeta 
Sistema Gurgacz de 

Comunicação 
25 Digital Porto Velho 

Av. Calama, Nº 

2666 
69 2182.3434 http://www.redetvro.com.br/redetv/ 

SBT TV Allamanda 
Grupo Furtado de 

Comunicação 
13 VHF 70 Digital Porto Velho 

Rua da Alegria, 

4494 - Floresta 
69 3228 4000 http://www.sbt.com.br/tv/tvallamanda/ Clube Cidade FM 

BOAS NOVAS Boas Novas 
Fundação 

Evangélica Boas 

Novas 

49 UHF 55 Rio de Janeiro 
Estrada dos 

Bandeirantes, 

5920. 

21 2112-6300 www.boasnovas.tv 
Rádio Boas 

Novas AM 660 

BAND 
TV 

Meridional 

Rede Meridional 

HDTV 
9 VHF 50 Digital Porto Velho 

Rua João 

Goulart, 1716 
69 3224-5405 www.tvmeridional.com.br 

REDE 
MERIDIONAL 

FM  Jarú  91,1 

MHz; Pimenta 
Bueno 93,5 

MHz; Vilhena 
91,3 MHz; 

Colorado do 

Oeste 94,1 MHz. 

RIT RIT 
Igreja Internacional 

da Graça 
46 UHF 45 Rio de Janeiro 

Estrada dos 

Bandeirantes, 

1000 - 
Taquara. Rio de 

Janeiro 

69 3223 -5578 www.rittv.com.br 

REDE VIDA Rede Vida 
INBRAC 

REDEVIDA 
19 e 
20 

UHF 40 São Paulo 
Rua Traipu, 273 

- Perdizes
11 2202-8432 http://redevida.com.br/tag/rondonia 

TV MUNDIAL TV Mundial 

RBN - Rede Brasil 

Norte de Televisão 
Ltda. 

6 VHF 36 Porto Velho 

Avenida Rio de 

Janeiro, 4073 - 
Nova 

https://www.impd.org.br/tv/ 

RECORD TV Candelária 

Sistema Imagem de 

Comunicação SIC 
TV 

11 VHF 32 Porto Velho 

Av. Rio 

Madeira, nº 
2964 

69 3219-9000 http://www.sictv.com.br/ 

RADIO 

PARECIS FM - 
98,1 FM 

Independente 
TV Jornet /TV 

Meio Norte 

Sistema Integrado de 

Comunicação Meio 
Norte 

29 UHF 35 Porto Velho 

Av. Pinheiro 

Machado, 4146 
- São Cristóvão 

69 98421-9145 www.meionorte.com

TV 
APARECIDA 

TV Aparecida 
Rede Aparecida de 

Comunicação 
33 UHF 30 São Paulo 

Avenida Doutor 

Júlio Prestes,
S/Nº - Ponte 

Alta Aparecida 

12 3104-1000 www.a12.com 

REDE 

GÊNESIS 
Rede Gênesis 

Comunidade 

Evangélica Sara 
Nossa Terra 

54 UHF 30 Brasília 

QMSW 4 Lote 
7/8, Sudoeste 

Brasília- Df 

70680-400 

61 3035-9090 www.redegenesis.tv.br 

http://www.meionorte.com/
http://www.a12.com/
http://www.redegenesis.tv.br/
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Emissora 

nacional 

Nome 

emissora 

local 

Empresa/instituição 

gestora 
Canal Banda Cobertura (%) 

Tipo de 

sinal 
Município Endereço Telefone Site Rádios  

REDE 
TV Novo 

Tempo 

Rede Novo Tempo 

de Comunicação 
2 VHF 25 São Paulo 

Rod. SP 66 Km 

86 Nº 5876 
Jacareí, SP 

12 21273000 http://novotempo.com/tv/ 

ESPORTE 

INTERATIVO 
TV Maira 

Sistema Gurgacz de 

Comunicação 
25 UHF 77 Porto Velho 

Av. Calama, Nº 

2666 
69 2182.3434 http://www.redetvro.com.br/redetv/ 

AMAZON 
SAT 

AmazonSat 
Amazonas 

Distribuidora 
22 e 
23 

UHF 100 Manaus 

Avenida André 

Araújo, 1555 - 

Aleixo 

92 81118653 www.amazonsat.com.br 

http://www.amazonsat.com.br/
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9 PROGNÓSTICO - CENÁRIOS ALTERNATIVOS DAS DEMANDAS HÍDRICAS 

Para a estimativa das demandas futuras de água nas bacias hidrográficas do Estado de Rondônia 

apresentam-se 3 cenários alternativos, a saber: i.) Cenário Inercial, que assume a hipótese de que as 

tendências de uso da água no presente serão mantidas no futuro; ii.) Cenário Incremental, estruturado a 

partir da articulação da previsão de novos investimentos e do planejamento municipal e iii.) Cenário 

Setorial, que incorporou procedimentos relevantes e o uso de base georreferenciada de dados, alocando-

se com maior precisão as demandas dos recursos hídricos.  

O Cenário Inercial partiu da premissa da permanência das condições socioeconômicas descritas 

no desenho da realidade existente, realizando-se apenas uma projeção das demandas hídricas da situação 

atual. 

Para o Cenário Incremental, foram realizadas análises de tendências de ordenamento territorial 

e verificação da correspondência entre os riscos identificados e diretrizes de planejamento, sintetizando-

se as ideias centrais dos principais planos regionais e municipais relacionados ao uso do solo e com 

respaldo na utilização e qualidade dos recursos hídricos. As avaliações integradas entre uso do solo, 

desastres naturais e perspectivas de planejamento do território são sintetizadas por UHG, com a 

identificação e o mapeamento dos principais riscos provenientes do efeito das atividades antrópicas e 

eventos críticos nos recursos hídricos, frente às expectativas de desenvolvimento da área de estudo. 

O Cenário Setorial foi construído a partir das taxas de crescimento observadas nos dados 

censitários, para cada setor de uso da água, conforme metodologia do projeto “Estudos de Estimativa de 

Demandas e Usos Consuntivos da Água” executado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria SS 

Ltda., contratado pela ANA, e mediante aplicação da ferramenta computacional denominada AGUA. A 

metodologia do referido projeto foi detalhada anteriormente no item 6.3 “Usos Múltiplos Consuntivos 

da Água”. 

Os resultados das demandas hídricas futuras para cada cenário considerado consistiram na 

aplicação das taxas de crescimento estimadas para cada categoria de uso da água sobre as demandas 

hídricas atuais. Ainda, a partir das demandas futuras e considerando-se a disponibilidade hídrica em 

cada UHG foram gerados os respectivos balanços com auxílio do AcquaNet, com a identificação das 

regiões com déficit hídrico e comprometimento da qualidade da água. 

Para a projeção dos cenários relativos à qualidade da água foi utilizada a metodologia adotada 

no item 4.5 “Qualidade da Água Superficial”, referente à carga poluidora proveniente dos efluentes 

domésticos, da pecuária e agricultura para cada município do Estado de Rondônia. As projeções para os 

diferentes horizontes foram realizadas com base nas taxas de crescimento das variáveis população total, 

rebanho e área plantada, obtidas para cada cenário considerado. Dessa forma, para os 3 cenários foram 

obtidas projeções da carga poluidora de origem doméstica, animal e da agricultura. 
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Os horizontes temporais neste processo de planejamento foram definidos como: 05 anos, para o 

curto prazo; 10 anos, para o médio prazo e 20 anos, para longo prazo. Conforme apresentado 

anteriormente, o ano-base de 2016 foi definido para a representação da situação atual. Dessa maneira, 

os resultados das demandas hídricas para os cenários do PERH/RO correspondem aos anos 2021, 2026 

e 2036. 

Os setores considerados para a estimativa das demandas de água abrangeram: 

• Abastecimento humano urbano;

• Abastecimento humano rural;

• Dessedentação animal e manutenção das estruturas de confinamento;

• Indústria de transformação;

• Usinas Termelétricas;

• Mineração;

• Irrigação; e

• Evaporação líquida de reservatórios.

9.1 CENÁRIO INERCIAL 

9.1.1 Projeções de Demanda Hídrica 

O Cenário Inercial foi elaborado com o intuito de estimar os usos consuntivos da água para os 

horizontes de planejamento assumindo a hipótese de que as tendências de uso da água observadas no 

passado recente serão mantidas no futuro. Sendo assim, a taxa de crescimento no período 2014-2036 

para cada tipo de uso da água por município foi determinada por meio da tendência observada nos dados 

censitários de 2003 a 2013 de cada setor. As taxas de crescimento assim determinadas foram ainda 

transformadas em taxas médias anuais equivalentes e então aplicadas sobre as vazões de usos 

consuntivos, para cada tipo de uso considerado, segundo resultados das demandas para o ano de 2013, 

o último para o qual se dispunha de dados observados.

Cabe salientar que a extensão temporal utilizada na determinação das tendências retrocedeu em 

média 10 anos ao ano de 2013 (2003-2013), projetando-se anualmente as demandas hídricas até 2036. 

Entretanto, o retrocesso adotado em alguns casos específicos variou em função da disponibilidade de 

dados segundo o tipo de uso consuntivo considerado e também visando preservar as características atuais 

de cada uso e município. Ressalta-se, ainda, que a consideração de dados de períodos mais extensos em 

direção ao passado levaria a distorções nas projeções que estariam baseadas em condições econômicas 

e territoriais que não são características do presente.  

A TABELA 9.1 apresenta, para o Cenário Inercial, as vazões de retirada para todas as categorias 

de uso da água e horizontes de planejamento considerados.  
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TABELA 9.1 – VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O CENÁRIO INERCIAL 

Uso 
Vazões (m³/s) 

2021 2026  2036 

Abastecimento humano urbano 7,23 8,53 12,13 

Abastecimento humano rural 0,51 0,51 0,55 

Dessedentação animal 10,04 12,30 20,74 

Indústria 1,81 2,68 7,06 

Usinas Termelétricas 0,97 0,75 0,44 

Mineração 0,07 0,19 3,41 

Irrigação 2,03 2,32 3,49 

Evaporação líquida de reservatórios -7,93 -9,91 -15,49 

As vazões do Cenário Inercial discretizadas por UHG e para os horizontes de projeto 

considerados são apresentadas nas tabelas a seguir.  

A espacialização das demandas hídricas para as UHGs para os anos de 2021, 2026 e 2036 é 

apresentada no MAPA 9 em anexo.  
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TABELA 9.2 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INERCIAL POR UHG EM 2021 

Sub-bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,32 0,04 1,36 0,02 0,00 0,00 0,04 -1,86 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,46 

Médio Rio Madeira 2,64 0,00 0,07 0,18 0,00 0,00 0,02 -1,57 

Baixo Rio Madeira 0,11 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,38 0,02 0,46 0,21 0,00 0,01 0,11 -0,51 

Médio Rio Machado 1,40 0,11 1,91 0,66 0,00 0,01 0,77 -0,01 

Rio Jaru 0,33 0,08 1,22 0,25 0,00 0,00 0,08 0,00 

Baixo Rio Machado 0,08 0,02 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,48 0,03 0,73 0,14 0,00 0,00 0,02 -0,05 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,44 0,04 0,97 0,07 0,97 0,02 0,06 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,03 0,01 0,09 0,01 0,00 0,00 0,01 -3,27 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,10 0,02 0,36 0,03 0,00 0,00 0,47 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,15 0,05 1,17 0,17 0,00 0,00 0,10 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,02 0,29 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,01 

Rios Branco e Colorado 0,05 0,02 0,45 0,01 0,00 0,00 0,22 -0,05 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 0,37 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,26 0,01 0,12 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,32 0,01 0,20 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 
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TABELA 9.3 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INERCIAL POR UHG EM 2026 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,39 0,05 2,05 0,03 0,00 0,01 0,04 -2,32 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,57 

Médio Rio Madeira 3,20 0,00 0,09 0,20 0,00 0,01 0,01 -1,96 

Baixo Rio Madeira 0,14 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,45 0,03 0,48 0,27 0,00 0,03 0,15 -0,64 

Médio Rio Machado 1,55 0,10 1,94 0,94 0,00 0,05 0,84 -0,01 

Rio Jaru 0,38 0,08 1,31 0,40 0,00 0,00 0,07 0,00 

Baixo Rio Machado 0,14 0,02 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,56 0,03 0,82 0,19 0,00 0,00 0,02 -0,06 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,53 0,05 1,38 0,12 0,75 0,06 0,06 -0,03 

Baixo Rio Jamari 0,03 0,01 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 -4,09 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,12 0,02 0,38 0,05 0,00 0,00 0,52 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,17 0,05 1,74 0,38 0,00 0,00 0,10 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,01 0,31 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,01 

Rios Branco e Colorado 0,06 0,02 0,52 0,01 0,00 0,00 0,28 -0,06 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 0,39 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,29 0,01 0,14 0,02 0,00 0,00 0,11 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,39 0,01 0,27 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00 
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TABELA 9.4 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INERCIAL POR UHG EM 2036 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,61 0,05 4,80 0,06 0,00 0,03 0,04 -3,62 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 -0,89 

Médio Rio Madeira 4,73 0,00 0,16 0,26 0,00 0,02 0,01 -3,07 

Baixo Rio Madeira 0,20 0,00 0,04 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,65 0,04 0,52 0,53 0,00 0,18 0,34 -1,00 

Médio Rio Machado 1,88 0,09 2,04 2,03 0,00 2,34 1,07 -0,01 

Rio Jaru 0,50 0,08 1,58 1,01 0,00 0,01 0,05 0,00 

Baixo Rio Machado 0,45 0,03 0,64 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,25 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 

Margem Direita do Rio Jamari 0,78 0,03 1,08 0,46 0,00 0,01 0,03 -0,09 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,76 0,05 2,90 0,38 0,44 0,38 0,07 -0,04 

Baixo Rio Jamari 0,04 0,01 0,14 0,06 0,00 0,00 0,03 -6,39 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,18 0,02 0,41 0,26 0,00 0,00 0,69 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,21 0,07 4,18 1,83 0,00 0,31 0,13 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,01 0,34 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,01 

Rios Branco e Colorado 0,07 0,02 0,67 0,02 0,00 0,00 0,46 -0,10 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 0,43 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,36 0,02 0,24 0,06 0,00 0,00 0,43 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,58 0,01 0,48 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 
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9.1.2 Projeções de Qualidade da Água 

Assim como para as demandas hídricas, a estimativa da carga poluidora de origem doméstica 

utilizou como base os dados censitários de 2003 e 2013 da população total, em escala municipal, para 

obtenção da taxa média anual equivalente de crescimento e, assim, realizar a projeção anual da 

população até 2036. Já para a estimativa da carga poluidora de origem pecuária, a taxa média anual 

equivalente de crescimento foi obtida com base no número de cabeças por tipo de rebanho entre 2014 e 

2016 (passado mais recente com dados disponíveis), a qual foi aplicada anualmente até 2036 para a 

projeção dos rebanhos por município. Da mesma maneira, para a estimativa das cargas poluidoras da 

agricultura, determinou-se a taxa média anual equivalente de crescimento da área irrigada entre 2006 e 

2014 (passado mais recente com dados disponíveis), aplicando-a sobre a área plantada atual por 

município, anualmente até 2036, admitindo-se que as taxas de crescimento da área irrigada e área 

plantada são iguais.  

As metodologias de cálculo das cargas poluidoras e os valores de carga unitária (per capita, por

cabeça animal e por hectare) adotados foram apresentados anteriormente. Os resultados são ilustrados 

no MAPA 10 em anexo. 

Ainda como parte do prognóstico da qualidade da água foram analisadas e projetadas as cargas 

de DBO, fósforo e nitrogênio das outorgas de lançamento de efluentes fornecidas pela SEDAM, de 

modo a complementar a estimativa realizada em termos de fontes de poluição. Para as projeções foram 

utilizadas as mesmas taxas de crescimento estimadas na demanda hídrica para cada horizonte, UHG e 

setor. Os resultados são apresentados na TABELA 9.5. 

TABELA 9.5 – PROJEÇÃO DA CARGA POLUIDORA COM BASE NAS OUTORGAS NO CENÁRIO INERCIAL 

UHG Finalidade 

2021 2026 2036 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 
N (ton) 

Alto Rio Guaporé Indústria 96,0 0,0 3,2 210,6 0,0 7,0 1026,1 0,0 34,2 

Alto Rio Machado Indústria 342,0 53,1 229,1 749,9 116,5 502,4 3653,8 567,6 2447,7 

Baixo Rio Guaporé Indústria 834,2 3,6 3521,6 1829,3 7,8 7722,6 8912,8 38,0 37627,6 

Margem Direita do Rio 

Jamari 
Esg. sanitário 215,8 0,0 0,0 473,2 0,0 0,0 2305,4 0,0 0,0 

Margem Esquerda do Rio 

Jamari 

Esg. sanitário 393,6 15,5 9,8 863,1 34,0 21,4 4205,2 165,9 104,3 

Indústria 7,1 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 75,6 0,0 0,0 

Médio Rio Guaporé Esg. sanitário 16,2 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 173,4 0,0 0,0 

Médio Rio Machado 

Consumo 

Humano 
137,8 8,3 0,4 302,1 18,2 0,8 1472,0 88,5 4,1 

Esg. sanitário 88639,7 123,7 15,5 194381,2 271,4 34,0 947097,9 1322,2 165,7 

Indústria 162,3 11,1 45,2 355,9 24,4 99,1 1734,3 118,8 483,0 

Médio Rio Madeira 

Consumo 

Humano 
77,2 2,5 1,1 169,2 5,4 2,4 824,6 26,3 11,6 

Esg. sanitário 214689,8 133,3 25,6 470801,3 292,2 56,2 2293919,8 1423,8 273,7 

Rio Jaru 
Esg. sanitário 34,8 34,8 34,8 76,3 76,3 76,3 371,6 371,6 371,6 

Indústria 342,9 0,8 1,0 751,9 1,7 2,1 3663,8 8,2 10,3 

Rio Mamoré Esg. sanitário 3,6 0,1 0,1 7,9 0,2 0,2 38,5 0,8 0,8 
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Por fim, realizou-se uma projeção dos quantitativos de resíduos sólidos, considerando seus 

impactos indiretos sobre a qualidade da água, com base nas quantidades atuais de resíduos por tipo e 

nas taxas de crescimento dos setores populacional e industrial. A TABELA 9.6 apresenta os resultados. 

TABELA 9.6 – ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TOTAIS PARA O CENÁRIO INERCIAL 

Município de localização 
Quantidade de resíduos (t/ano) 

2021 2026 2036 

Alta Floresta d’Oeste 5.544 5.758 6.214 

Alto Alegre dos Parecis 484 566 801 

Alvorada d’Oeste 1.255 1.259 1.269 

Ariquemes 52.403 62.706 89.992 

Ariquemes 712 779 932 

Buritis 4.778 4.931 5.252 

Cabixi 3.405 3.377 3.321 

Campo Novo de Rondônia 561 554 541 

Colorado do Oeste 4.519 4.533 4.560 

Cujubim 18.441 32.993 105.602 

Espigão d’Oeste 7.775 9.274 13.195 

Guajará-Mirim 18.815 20.120 23.262 

Itapuã do Oeste 906 1.065 1.473 

Ji-Paraná 29.399 32.377 39.267 

Monte Negro 7.468 8.156 9.728 

Nova Mamoré 3.464 4.542 7.809 

Porto Velho 239.143 283.312 398.842 

Primavera de Rondônia 666 671 680 

Rolim de Moura 15.229 16.959 21.031 

Theobroma 481 508 569 

Urupá 1.521 1.583 1.712 

Vale do Anari 1.327 1.580 2.293 

Vilhena (1) 33.185 37.067 46.246 

Vilhena (2) 1.832 668 782 

Vilhena (3) 5.754 11.536 16.414 

Vilhena (4) 673 29.393 35.417 

Vilhena 734 32.179 48.232 

Município de origem dos resíduos: 1 – Cacoal; 2 – Corumbiara; 3 – Espigão d’Oeste; 4 – Pimenta Bueno. 

9.2 CENÁRIO INCREMENTAL 

O Cenário Incremental foi concebido a partir da reunião de investimentos previstos ou em curso 

pelo conjunto de planos e projetos - regionais e municipais - que envolvem o Estado de Rondônia. 

Assim, este cenário pretendeu simular a tendência de incremento das polarizações municipais, na 

situação de consolidação das propostas contidas no planejamento territorial do Estado, rebatendo as 

mesmas nas demandas e disponibilidades hídricas geridas pelo PERH/RO. 

Com este objetivo foram selecionados os principais planos regionais e municipais com 

influência no planejamento dos recursos hídricos.   
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9.2.1 Planejamento Regional 

Percebe-se, das leituras dos planos regionais de Rondônia, na esfera federal ou estadual, uma 

preocupação comum quanto ao desenvolvimento sustentável, incluindo à articulação com os demais 

Estados e fronteiras que compartilham o Bioma Amazônico, contendo particularidades de 

biodiversidade, populações tradicionais e ativos de recursos naturais. 

O Cenário Incremental do PERH/RO buscou sintetizar os planos que reúnem esta ideia, 

destacando as principais contribuições dos mesmos às tendências de incremento de polarização do 

Estado e municípios. 

9.2.1.1 Plano Amazônia Sustentável (PAS) 

O PAS foi consolidado em 2008, sob coordenação do MMA, visando promover na região um 

desenvolvimento fundamentado na valorização do patrimônio natural, com suporte de infraestrutura e 

tecnologia, aumentando a qualidade de vida da população, sem prejuízo à conservação da 

biodiversidade. 

Mediante o contexto amazônico, buscou-se a promoção do ordenamento territorial, o incentivo 

de atividades econômicas sustentáveis fazendo uso de inovação tecnológica, o investimento em 

infraestrutura urbana e regional, a inclusão social no processo de gestão territorial e a construção de 

modelo de financiamento para geração de renda a partir do adequado dos recursos naturais. 

Para o Estado de Rondônia, além do conjunto geral de estratégias que abrangem a totalidade da 

Amazônia, as diretrizes específicas do PAS envolvem a estruturação da cadeia produtiva de laticínios. 

9.2.1.2 Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE) 

Por definição, os zoneamentos ecológico-econômicos são instrumentos para planejar e ordenar 

o território, equilibrando as relações econômicas, sociais e ambientais que nele acontecem (MMA,

2012). O MacroZEE da Amazônia Legal (2010) abrange nove Estados, incluindo o de Rondônia. A 

elaboração do zoneamento foi coordenada pelo MMA, visando articular as políticas públicas de 

desenvolvimento dos Estados sobrepostos a Amazônia Legal, mantendo a qualidade dos respectivos 

biomas e fomentando a prosperidade da população local.  

O MacroZEE estabelece estratégias de ocupação e uso do território, por macrozona, não apenas 

visando replicar a intenção nacional na escala regional, mas também buscando a otimização 

interestadual de instrumentos de planejamento e gestão e complementariedade entre sistemas e cadeias 

produtivos.  

O objetivo geral do MacroZEE consiste em promover um modelo de desenvolvimento 

integrado, diversificado e sustentável, apoiado em uma estratégia institucional de articulação dos 

Estados envolvidos. Tem como principais estratégias: 
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• Promover a regularização fundiária urbana e rural.

• Criar novas UCs e fortalecer a gestão das mesmas.

• Reconhecer as territorialidades de comunidades tradicionais.

• Fortalecer as cadeias de produtos da sociobiodiversidade.

No contexto de planejamento do MacroZEE, o Estado de Rondônia articula-se em dois

territórios-rede9 diferenciados. As UHGs do Alto Rio Machado e do Alto Rio Guaporé integram a teia 

de regulação e inovação para implantação de complexo agroindustrial, em uma rede que se estende pelo 

sul do Mato Grosso. As demais UHGs do PERH/RO fazem parte da rede de ordenamento e consolidação 

do polo logístico de integração com o Pacífico, interligando-se com Rio Branco (AC). A TABELA 9.7 

apresenta as diretrizes do MacroZEE da Amazônia Legal e ao Estado de Rondônia. 

TABELA 9.7 – DIRETRIZES DO MACROZEE DA AMAZÔNIA LEGAL NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Territórios - Rede Síntese das Principais Diretrizes 

Regulação e inovação para 
implantação de complexo 

agroindustrial (UHGs do Alto Rio 

Machado e do Alto Rio Guaporé e Sul 
do Mato Grosso) 

Promover o dinamismo e a sustentabilidade das atividades econômicas, formando um 

complexo agroindustrial; 
Diversificar a produção agropecuária, com apoio de indústrias estrategicamente posicionadas; 

Estimular a estruturação de um polo de produção de insumos, rações e fertilizantes; 

Melhorar e intensificar a pecuária; 
Articular os grandes projetos de infraestrutura logística do governo federal com as estratégias 

estaduais; 

Promover a instalação de cadeias produtivas sustentáveis da aquicultura; 
Coibir o desmatamento ilegal, recuperar os mananciais, recompor as matas ciliares, sustar as 

invasões a TIs e UCs; 

Promover os mecanismos de controle da ANA para o uso da água na irrigação agrícola. 
Desenvolver programas de recuperação de áreas degradadas, de controle de erosões, de 

alocação e adequação de rodovias e estradas rurais em posições adequadas. 

Ordenamento e consolidação do polo 

logístico de integração com o Pacífico 
(demais UHGs e Rio Branco -AC) 

Adequar o modo de implantação dos empreendimentos logísticos e reforçar a intermodalidade; 

Antecipar a criação de áreas protegidas a partir da identificação de áreas estratégicas e 
vulneráveis, promovendo a geração de renda a partir dos serviços ambientais prEstados pelas 

comunidades locais; 

Fortalecer instâncias trinacionais (Brasil, Peru e Bolívia) 
Adequar linhas de crédito às espeficificidades dos sistemas agroflorestais; 

Fomentar à agroindustrialização 

Proteger à produção familiar, com o fomento do cooperativismo; 
Valorizar a floresta para fins de manutenção dos serviços ambientais que prestam; 

Estimular a conversão dos sistemas de pecuária extensiva em sistemas sustentáveis de 
pecuária; 

Responsabilizar os grandes laticínios por ações de apoio aos produtores. 

Fonte: MMA (2010). 

9.2.1.3 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) Brasil-Bolívia 

O ZEE Brasil-Bolívia foi um projeto consolidado em 2000 pela CPRM, buscando o 

desenvolvimento sustentável da porção amazônica compartilhada pelos dois países. A área fronteiriça 

de planejamento envolve a UHG Alto Rio Madeira e as sub-bacias dos rios Abunã, Mamoré e Guaporé, 

no Brasil, e parte das bacias dos rios Beni, Madre de Dios, Mamoré, Yata, Negro e San Ramón, na 

Bolívia. 

9 As áreas com povoamentos consolidados, configurados por ocupações descontínuas, populações móveis e fluxos passíveis de 

sobreposição. 
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A Carta-Síntese de subsídios à gestão territorial, na porção brasileira identifica três tipologias 

de situações: Áreas Produtivas, onde a incorporação de tecnologia no uso dos recursos naturais pode 

promover melhor qualidade de vida à população; Áreas Críticas, que necessitam de técnicas de manejo 

especiais para o seu uso; e as Áreas de Projetos Especiais, destinadas a fornecer subsídios técnico-

científicos ao desenvolvimento, permanecendo protegidas (TIs, UCs, sítios arqueológicos, e demais 

áreas já institucionalizadas).  

As Áreas Produtivas dividem-se em: 

• Zonas de consolidação: áreas com média a alta potencialidade socioeconômica, sem conflito

entre as atividades praticadas e à aptidão natural da região, entretanto com impossibilidades de

expansão física em função de condicionantes ambientais das áreas adjacentes.

• Zonas de expansão: áreas com elevada estabilidade natural e baixa potencialidade

socioeconômica, destinadas a futuros planos de ocupação.

As Áreas Críticas podem ser:

• Zonas de recuperação: áreas que sofreram alterações inadequadas à sua aptidão natural,

necessitando de medidas de resgate da qualidade ambiental.

• Zonas de conservação: áreas protegidas legalmente em função da qualidade das suas

características naturais ou populações tradicionais.

As áreas situadas no Brasil reúnem zonas das quatro tipologias. A TABELA 9.8 sintetiza as

diretrizes gerais para o conjunto delas, por bacia hidrográfica. 

TABELA 9.8 – DIRETRIZES DAS ÁREAS DE GESTÃO TERRITORIAL PARA AS BACIAS BRASILEIRAS DO ZEE BRASIL-

BOLÍVIA 

Bacia Síntese das Principais Diretrizes 

Rio Abunã 

Exploração de ecoturismo e de estudo da biodiversidade, pesca artesanal e esportiva 

controladas; 
Consolidação de atividades agropecuárias, agroindustriais e florestais; 

Recuperação de áreas degradas por meio de vegetação secundária. 

Rio Madeira  

Desenvolvimento das atividades agropecuária, florestais, agroindústria, aquicultura e 
ecoturismo; 

Recuperação de áreas degradadas por meio de lavouras permanentes ou vegetação secundária; 

Manutenção de TIs e preservação de área fossiIífera. 

Rio Mamoré 

Recuperação de áreas degradadas com lavoura perene e essências nativas; 
Exploração de ecoturismo e de estudos da biodiversidade; 

Expansão das atividades agropecuárias, agroindustriais, usos florestais e outros; 

Proposta para atividades comerciais e hortifrutigranjeiras; 
Manutenção de áreas de conservação institucionais. 

Guaporé 

Estudos para a reposição florestal; 

Exploração de ecoturismo e de estudos da biodiversidade; 
Proposta para atividades agropecuárias, agroindustriais, usos florestais e outros; 

Manutenção e conservação de áreas institucionais; 

Fonte: CPRM (2000). 
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9.2.1.4 Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica - Afluentes da Margem direita 

(PMDA) 

O PMDA, coordenado pela ANA, complementa e integra as diretrizes do PAS e ZEES. O 

PMDA tem um caráter preventivo, visando uma gestão integrada dos recursos hídricos compatível com 

as peculiaridades regionais de cada bacia hidrográfica que compõe a margem direita do rio Amazonas. 

Além de programas que abrangem a totalidade dos afluentes do PMDA, como os de natureza 

institucional, os programas e ações direcionados para a Interbacia Bacia do Rio Madeira/Purus 

(sobreposta ao Estado de Rondônia) estão destacados na TABELA 9.9. 

TABELA 9.9 - PROGRAMAS E AÇÕES DIRECIONADOS PARA A INTERBACIA BACIA DO RIO MADEIRA/PURUS 

PMDA Interbacia Rio Madeira / Purus 

Ações recomendadas para o 
enquadramento 

ETE em Porto Velho e em Guajará-Mirim; Avaliação do problema do Mercúrio; implementação de 

rede de monitoramento de qualidade da água; criação de UCs em áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade; implantação de rede de esgotos; estimar carga poluidora de áreas 

agrícolas 

Programas / Subprogramas 

Apoio à Organização e Funcionamento de Instâncias Binacionais e/ou Trinacionais voltadas à 
gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços na MDA 

Elaboração de Estudos de Viabilidade de Obras de Grande Porte Incluídas no PERHMDA pelos 

Setores Usuários Responsáveis 

Integração dos Instrumentos Legais e Institucionais do Brasil, Peru e Bolívia para a Gestão dos 
Recursos Hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços 

Projetos Ambientais e de Inserção Regional dos Empreendimentos 

Projetos de Recuperação das Áreas Degradadas e de Passivos Ambientais 

Obras de Aproveitamentos Múltiplos de Recursos Hídricos 

Aproveitamentos Hidrelétricos 

Transporte Hidroviário 

Agricultura Irrigada 

Caracterização das Áreas Úmidas da MDA 

Rede de Monitoramento Hidrológico: Ampliação, Melhoramentos e Integração da Rede Existente 

Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas: Ampliação, Melhoramentos e Integração da Rede 

Existente 

Implantação de Sistemas de Previsão e Defesa de Eventos Extremos 

Fonte: ANA (2010). 

9.2.1.5 ZEE/RO, PDIF-RO, PIDISE, PDES-RO 

As informações do ZEE/RO, PDIF-RO, PDES-RO e PIDISE foram apresentadas anteriormente 

na ocasião da análise institucional. 

9.2.2 Planejamento Municipal 

Para a coesão e sinergia entre as diferentes esferas de planejamento, incluindo o PERH/RO, 

interessa que os municípios não apenas exercitem o ordenamento territorial, mas também, que os Planos 

Municipais estejam alinhados às diretrizes dos Planos Regionais, fato que inclui a atualidade dos 

mesmos frente às datas dos Planos Regionais, especialmente àqueles que marcam novos formas de 

pensar o território. 

Quanto ao planejamento municipal, buscou-se verificar a presença e atualidade de dois planos 

que se relacionam diretamente com o planejamento dos recursos hídricos: o Plano Diretor Municipal e 

o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
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As pesquisas foram realizadas nos sites oficiais das prefeituras dos 52 municípios de Rondônia 

e complementadas pela base de dados recebida da SEDAM. 

9.2.2.1 Plano Diretor Municipal 

As informações dos Planos Diretores Municipais foram apresentadas anteriormente na ocasião 

da análise institucional. 

9.2.2.2 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

O saneamento básico envolve temáticas diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos: 

abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

A elaboração do PMSB é obrigatória, como condicionante de repasse de verbas federais aos 

municípios a partir de 2014. No deu desenvolvimento deve considerar e incorporar as diretrizes 

nacionais de saneamento estabelecidas pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Os Planos de Saneamento dos municípios de Rondônia começaram a ser publicados a partir do 

ano de 2013 e já foram concluídos para dez municípios (19%). Entretanto, mais da metade dos 

municípios do Estado (54%) ainda não anunciaram o PMSB e 14 municípios (27%) estão em processo 

de elaboração (TABELA 9.10). 

TABELA 9.10 - SITUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Município Plano Data 

Alta Floresta d`Oeste - - 

Alto Alegre dos Parecis - - 

Alto Paraíso Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Alvorada d’Oeste Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Ariquemes - - 

Buritis Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Cabixi - - 

Cacaulândia Plano Municipal de Saneamento Básico 2013 

Cacoal - - 

Campo Novo de Rondônia Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Candeias do Jamari Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Castanheiras - - 

Cerejeiras Plano Municipal de Saneamento Básico 2015 

Chupinguaia - - 

Colorado do Oeste - - 

Corumbiara - - 

Costa Marques - - 

Cujubim - - 

Espigão d’Oeste Plano Municipal de Saneamento Básico 2014 

Governador Jorge Teixeira - - 

Guajará-Mirim - - 

Itapuã do Oeste Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Jaru Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Ji-Paraná Plano Municipal de Saneamento Básico, Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 2013 

Machadinho d’Oeste - - 

Ministro Andreazza - - 

Mirante da Serra Plano Municipal de Saneamento Básico Com financiamento 

Monte Negro - - 

Nova Brasilândia d’Oeste Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Nova Mamoré Plano Municipal de Saneamento Básico 2014 

Nova União Plano Municipal de Saneamento Básico 2014 
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Município Plano Data 

Novo Horizonte do Oeste - - 

Ouro Preto do Oeste - - 

Parecis - - 

Pimenta Bueno Plano Municipal de Saneamento Básico 2015 

Pimenteiras do Oeste - - 

Porto Velho Plano Municipal de Saneamento Básico Em licitação 

Presidente Médici - - 

Primavera de Rondônia - - 

Rio Crespo Plano Municipal de Saneamento Básico Em elaboração 

Rolim de Moura Plano Municipal de Saneamento Básico Em revisão 

Santa Luzia d’Oeste Plano Municipal de Saneamento Básico 2014 

São Felipe d`Oeste - - 

São Francisco do Guaporé Plano Municipal de Saneamento Básico Com financiamento 

São Miguel do Guaporé - - 

Seringueiras Plano Municipal de Saneamento Básico 2014 

Teixeirópolis Plano Municipal de Saneamento Básico Com financiamento 

Theobroma - - 

Urupá - - 

Vale do Anari - - 

Vale do Paraíso - - 

Vilhena Plano Municipal de Saneamento Básico 2013 

Fonte: Site das prefeituras municipais (2016); SEDAM (2016). 

Ressalta-se que o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado está em processo de licitação, 

indicando um potencial de melhoria geral nas condições de coleta e tratamento do lixo nos municípios 

de Rondônia. 

9.2.3 Tendências de Incremento de Polarização no Cenário Incremental 

As tendências de incremento de polarização foram estimadas a partir da mesma estrutura que 

diagnosticou a intensidade dos polos atuais. Assim, as estimativas de incremento resgatam quatro 

componentes: 

• Incremento do componente concentração populacional: inclui propostas relativas à

infraestrutura urbana e atração populacional.

• Incremento do componente pluralidade econômica: incorpora tendência de investimentos nos

setores agropecuário, industrial e de serviços.

• Incremento do componente oportunidade: soma intenções de investimento em saneamento,

educação, saúde e prosperidade social.

• Incremento do componente conectividade: considera propostas de infraestrutura de transporte e

logística para os diferentes modais.

Neste contexto, a TABELA 9.11, resumindo a leitura dos Planos Regionais, apresenta o perfil

tendencial dos investimentos que devem direcionar o desenvolvimento dos Componentes de Polarização 

no Estado. 
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TABELA 9.11 – PERFIL TENDENCIAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR COMPONENTE 

Componentes 

Concentração Populacional Pluralidade Econômica Oportunidade Conectividade 

Infraestrutura urbana 

(pavimentação, iluminação, 

revitalização, equipamentos 
públicos, etc.) 

Habitação social 

Regularização fundiária 
urbana 

Cadeia produtiva de soja e 

expansão das lavouras de café 

Ampliação do setor mineral 
Expansão da pecuária  

Agroindústria 

Zonas industriais e de 
exportação 

Piscicultura e pesca esportiva 

Florestas plantadas 
Turismo (ecoturismo) 

Agricultura familiar 
Linhas de créditos 

Desenvolvimento de APL 

Cadeias de produtos da 
sóciobiodiversidade 

Economia criativa 

Regularização fundiária rural 
Fomento da educação, saúde e 

segurança 

Consolidação de hidrovias e 

instalação de novos portos 

Ampliação de aeroportos 
Conexões e pavimentações 

viárias 

Novas conexões por 
ferrovia 

Fonte: Planos regionais. 

Quando os Planos Regionais propuseram intervenções específicas aos municípios, estas foram 

incorporadas no incremento dos componentes de polarização das respectivas localidades. De forma 

complementar, foram consideradas as previsões de investimento do Governo do Estado e das Prefeituras 

Municipais noticiadas em páginas institucionais, mas ainda não consolidadas em documentos oficiais. 

Além de propostas e projetos, investimentos realizados recentemente (2012 a 2015) também foram 

incorporados, quando seus impactos foram considerados futuros. 

9.2.3.1 Metodologia da Estimativa de Incremento dos Componentes de Polarização Municipal 

A estimativa de incremento da polarização municipal adotou a mesma metodologia da 

concepção da polarização atual. Os componentes são configurados pelas mesmas temáticas, que 

continuam sendo consideradas de forma binária. Foram consideradas atendidas as temáticas que 

possuem previsão de investimentos afins, conforme apresenta a TABELA 9.12.  

TABELA 9.12 – INVESTIMENTOS CONSIDERADOS PARA O INCREMENTO DOS COMPONETES DE POLARIZAÇÃO NO 

CENÁRIO INCREMENTAL 

Componente Temática Investimentos 

Concentração 

Populacional 

População total 
Pavimentação, iluminação, habitação, regularização fundiária, existência de 
plano diretor municipal atualizado 

Taxa de urbanização 
Projeções de crescimento populacional acima de 1,2%aa no horizonte de 30 

anos. 

Pluralidade 

Econômica 

Valor Adicionado da 
Agropecuária 

Investimentos na agropecuária 

Valor Adicionado da Indústria Investimentos na indústria 

Valor Adicionado de Serviços Investimentos na oferta de serviços e comércio 

Oportunidade 

Índice de coleta de resíduos 
sólidos 

Investimento em coleta, reciclagem e destinação final de resíduos. 

Índice de coleta de esgotos 
Investimento em rede e tratamento de esgotos; existência de plano de 

saneamento municipal 

Índice de abastecimento de 
água 

Investimento em tratamento e rede de abastecimento de água; existência de 
plano de saneamento municipal 

Atendimento Hospitalar Investimento em hospital regional 

Ensino Superior Investimento em ensino superior 

Vulnerabilidade Social Investimentos em saúde, educação, agricultura familiar e geração de renda 

Conectividade 

Conexão Rodoferroviária Investimentos em rodovias e ferrovias de abrangência regional 

Conexão Hidroviária Investimento em hidrovias 

Terminal Portuário Investimento em portos 

Terminal Aéreo Investimento em aeroportos 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

421 

Para cada temática que apresentou um dos investimentos considerados na TABELA 9.12, foi 

atribuído o valor 1,0. O incremento de cada componente - todos com o mesmo peso -  é resultado da 

média aritmética entre as temáticas que o compõe, ou seja, os valores de incremento por componente 

variam de 0 a 1,0.  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =
∑temáticas com investimento

nº temáticas

O incremento de polarização foi obtido pela soma dos valores incrementais dos componentes. 

Assim, o potencial de incremento para cada município variou entre 0 a 4 (baixo 0 a 1,0; médio baixo 

1,1 a 2,0; médio alta 2,1 a 3; alto 3,1 a 4). 

Incremento de 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =  ∑incremento componentes 

9.2.3.2 Incremento dos Componentes de Polarização Municipal 

Mesmo sendo diversos os investimentos previstos para os municípios de Rondônia, a maior 

parte dos municípios (44%) revelam baixas tendências de incremento de polarização. 

O resultado foi alto para Porto Velho e Guajará-Mirim. Tendências de incremento média alta 

foram apontadas para oito cidades (15%) e média baixa para 19 (37%) (TABELA 9.13). 

TABELA 9.13 - TENDÊNCIA DE INCREMENTO DE POLARIZAÇÃO POR MUNICÍPIO NO CENÁRIO INCREMENTAL 

Município 

Tendência de incremento 

Componente 

concentração 

populacional 

Componente 

pluralidade 

econômica 

Componente 

oportunidade 

Componente 

Conectividade 
Polarização 

Alta Floresta d’Oeste 0,5 0,3 0,7 0,3 1,8 Média baixa 

Alto Alegre dos 
Parecis 

0,0 0,3 0,2 0,3 0,8 Baixa 

Alto Paraíso 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 Baixa 

Alvorada d’Oeste 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 Baixa 

Ariquemes 0,5 1,0 0,7 0,5 2,7 Média alta 

Buritis 1,0 0,7 0,7 0,0 2,3 Média alta 

Cabixi 0,5 0,3 0,0 0,5 1,3 Média baixa 

Cacaulândia 0,0 0,3 0,5 0,0 0,8 Baixa 

Cacoal 0,5 0,7 0,5 0,5 2,2 Média alta 

Campo Novo de 
Rondônia 

1,0 0,0 0,5 0,0 1,5 Média baixa 

Candeias do Jamari 1,0 0,3 0,7 0,0 2,0 Média baixa 

Castanheiras 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 Baixa 

Cerejeiras 0,5 0,3 0,5 0,5 1,8 Média baixa 

Chupinguaia 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 Baixa 

Colorado do Oeste 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 Baixa 

Corumbiara 0,0 0,3 0,2 0,3 0,8 Baixa 

Costa Marques 1,0 0,7 0,3 1,0 3,0 Média alta 

Cujubim 1,0 0,3 0,2 0,0 1,5 Média baixa 

Espigão d’Oeste 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 Baixa 

Governador Jorge 
Teixeira 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Baixa 

Guajará-Mirim 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Alta 

Itapuã do Oeste 0,5 0,3 0,5 0,0 1,3 Média baixa 

Jaru 0,5 0,3 0,5 0,0 1,3 Média baixa 
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Município 

Tendência de incremento 

Componente 

concentração 

populacional 

Componente 

pluralidade 

econômica 

Componente 

oportunidade 

Componente 

Conectividade 
Polarização 

Ji-Paraná 0,5 0,7 0,8 0,3 2,3 Média alta 

Machadinho d’Oeste 0,5 0,7 0,0 0,0 1,2 Média baixa 

Ministro Andreazza 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 Baixa 

Mirante da Serra 0,5 0,0 0,7 0,0 1,2 Média baixa 

Monte Negro 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Baixa 

Nova Brasilândia 
d’Oeste 

0,5 0,0 0,7 0,0 1,2 Média baixa 

Nova Mamoré 1,0 0,3 0,7 0,0 2,0 Média baixa 

Nova União 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 Baixa 

Novo Horizonte do 

Oeste 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Ouro Preto do Oeste 0,5 1,0 0,2 0,0 1,7 Média baixa 

Parecis 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Baixa 

Pimenta Bueno 0,5 1,0 0,7 0,3 2,4 Média alta 

Pimenteiras do Oeste 0,5 0,3 0,0 0,5 1,3 Média baixa 

Porto Velho 1,0 1,0 0,8 1,0 3,8 Alta 

Presidente Médici 0,5 0,3 0,2 0,0 1,0 Baixa 

Primavera de 
Rondônia 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Rio Crespo 0,5 0,3 0,5 0,0 1,3 Média baixa 

Rolim de Moura 0,5 0,3 0,8 0,5 2,2 Média alta 

Santa Luzia d’Oeste 0,5 0,0 0,5 0,3 1,3 Média baixa 

São Felipe d`Oeste 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 Baixa 

São Francisco do 

Guaporé 
0,5 0,0 0,8 0,0 1,3 Média baixa 

São Miguel do 

Guaporé 
0,5 0,0 0,7 0,0 1,2 Média baixa 

Seringueiras 0,5 0,0 0,7 0,0 1,2 Média baixa 

Teixeirópolis 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 Baixa 

Theobroma 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 Baixa 

Urupá 0,5 0,0 0,0 0,3 0,8 Baixa 

Vale do Anari 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 Baixa 

Vale do Paraíso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Baixa 

Vilhena 0,5 1,0 0,7 0,5 2,7 Média alta 

Em geral, mantiveram-se as classes de incremento de polarização no mesmo intervalo da 

polarização atual, ou seja, um município tem polarização atual baixa, teve propensão a apresentar baixa 

tendência de incremento. Permaneceram constantes 65% dos municípios, indicando uma tendência 

inercial de crescimento para maioria do Estado. 

9.2.4 Projeções de Demanda Hídrica 

Para o rebatimento do incremento de polarização regional na evolução das demandas hídricas, 

foram consideradas as variações dos componentes de polaridade (e suas temáticas) entre o cenário atual 

e o incremental (TABELA 9.15). Variações positivas resultaram em uma expectativa de crescimento 

alta, a não variação foi atribuída à inercia e a variação negativa foi associada a uma expectativa de baixo 

crescimento. A relação entre as temáticas dos componentes de polaridade e os usos consuntivos 

obedeceu a TABELA 9.14. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

423 

TABELA 9.14 – INVESTIMENTOS CONSIDERADOS PARA O INCREMENTO DOS COMPONETES DE POLARIZAÇÃO NO 

CENÁRIO INCREMENTAL 

Tipo de uso Componente / Temáticas associadas à variação de demanda hídrica 

Abastecimento 

humano (urbano) 

Concentração Populacional, Pluralidade Econômica (investimentos em indústria e serviços), Oportunidade 

(investimentos em saneamento e equipamentos públicos), Conectividade 

Abastecimento 

humano (rural) 

 Pluralidade Econômica (investimentos em agropecuária), Oportunidade (investimentos em agricultura familiar, 

habitação e escola rurais), Conectividade 

Dessedentação 

animal 
Pluralidade Econômica (investimentos em pecuária) e Conectividade 

Industria Pluralidade Econômica (investimentos em indústria) e Conectividade 

Mineração  Pluralidade Econômica (investimentos em mineração) e Conectividade 

Irrigação Pluralidade Econômica (investimentos em agricultura) e Conectividade 

TABELA 9.15 – PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE DEMANDAS HÍDRICAS NO CENÁRIO INCREMENTAL 

Município 

Abastecimento 

humano 

(urbano) 

Abastecimento 

humano 

(rural) 

Dessedentação 

animal 
Indústria Mineração Irrigação Reservatório 

Alta Floresta d'Oeste Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Alto Alegre dos Parecis Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Alto Paraíso Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Alvorada d'Oeste Inercial Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Ariquemes Baixa Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Buritis Alta Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Cabixi Alta Alta Alta Alta Inercial Alta Inercial 

Cacaulândia Alta Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Cacoal Baixa Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Campo Novo de Rondônia Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Candeias do Jamari Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Castanheiras Alta Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Cerejeiras Inercial Alta Alta Alta Inercial Alta Inercial 

Chupinguaia Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Colorado do Oeste Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Corumbiara Inercial Alta Alta Alta Inercial Alta Inercial 

Costa Marques Alta Alta Alta Alta Inercial Alta Inercial 

Cujubim Baixa Alta Alta Inercial Inercial Alta Inercial 

Espigão d'Oeste Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Governador Jorge Teixeira Inercial Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Guajará-Mirim Alta Alta Alta Inercial Inercial Alta Inercial 

Itapuã do Oeste Alta Baixa Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial 

Jaru Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Ji-Paraná Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Machadinho d'Oeste Baixa Inercial Inercial Alta Alta Inercial Inercial 

Ministro Andreazza Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Mirante da Serra Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Monte Negro Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Nova Brasilândia d'Oeste Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Nova Mamoré Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Nova União Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Novo Horizonte do Oeste Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Ouro Preto do Oeste Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Parecis Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Pimenta Bueno Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Pimenteiras do Oeste Alta Baixa Baixa Inercial Inercial Baixa Inercial 

Porto Velho Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Presidente Médici Inercial Baixa Baixa Inercial Alta Baixa Inercial 

Primavera de Rondônia Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Rio Crespo Alta Inercial Inercial Baixa Inercial Inercial Inercial 

Rolim de Moura Baixa Alta Alta Alta Inercial Alta Inercial 

Santa Luzia d'Oeste Alta Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

São Felipe d'Oeste Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

São Francisco do Guaporé Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

424 

Município 

Abastecimento 

humano 

(urbano) 

Abastecimento 

humano 

(rural) 

Dessedentação 

animal 
Indústria Mineração Irrigação Reservatório 

São Miguel do Guaporé Inercial Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Seringueiras Alta Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Teixeirópolis Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Theobroma Baixa Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Urupá Baixa Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Vale do Anari Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Vale do Paraíso Baixa Baixa Baixa Baixa Inercial Baixa Inercial 

Vilhena Baixa Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial Inercial 

Quantitativamente, as demandas hídricas no período 2014-2036 para o Cenário Incremental 

foram determinadas a partir das taxas anuais de crescimento para cada tipo de uso da água por município, 

por meio da tendência observada nos dados censitários de 2003 a 2013 de cada setor, conforme já 

realizado para o Cenário Inercial. Entretanto, para correlacionar o crescimento com a polarização de 

cada município, as taxas anuais determinadas foram ordenadas de maneira crescente e agrupadas em 

taxas altas, médias e baixas. Assim, para cada tipo de uso considerado, para os municípios com 

polarização alta foi aplicada a média das taxas mais altas de crescimento municipal sobre as vazões de 

usos consuntivos para o ano de 2013; para municípios com polarização inercial, utilizou-se a média das 

taxas médias de crescimento municipal; e para municípios com polarização baixa, a média das taxas 

mais baixas de crescimento municipal. 

Cabe ressaltar que o retrocesso médio foi de 10 anos (2003-2013), porém, em alguns casos 

específicos, esse período variou em função da disponibilidade de dados segundo o tipo de uso consuntivo 

considerado e também visando preservar as características atuais de cada uso e município, evitando 

resultados incoerentes. 

A TABELA 6.10 demonstra os resultados obtidos a partir da projeção do Cenário Incremental 

para cada categoria de uso da água e horizontes de planejamento considerados.  

TABELA 9.16 – VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O CENÁRIO INCREMENTAL 

Uso 
Vazões (m³/s) 

2021 2026  2036 

Abastecimento humano urbano 6,53 7,47 10,89 

Abastecimento humano rural 0,56 0,65 1,55 

Dessedentação animal 8,19 9,75 23,17 

Indústria 1,20 1,64 6,64 

Usinas Termelétricas 1,48 1,48 1,48 

Mineração 0,10 0,20 2,49 

Irrigação 1,42 1,61 4,59 

Evaporação líquida de reservatórios -6,53 -7,23 -8,85 

O MAPA 11, em anexo, demonstra a espacialização das demandas hídricas para os anos 2021, 

2026 e 2036. As tabelas apresentadas na sequência contemplam as vazões do Cenário Incremental por 

UHG e para os diferentes horizontes de planejamento.  
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TABELA 9.17 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INCREMENTAL POR UHG EM 2021 

Sub-bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,33 0,04 0,91 0,02 0,00 0,00 0,04 -1,53 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,38 

Médio Rio Madeira 2,30 0,00 0,05 0,18 0,00 0,00 0,02 -1,29 

Baixo Rio Madeira 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,32 0,13 0,41 0,09 0,00 0,00 0,04 -0,42 

Médio Rio Machado 1,18 0,10 1,52 0,53 0,00 0,01 0,61 -0,01 

Rio Jaru 0,24 0,07 0,89 0,14 0,00 0,00 0,06 0,00 

Baixo Rio Machado 0,04 0,03 0,38 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,10 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,33 0,02 0,59 0,08 0,00 0,00 0,02 -0,04 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,54 0,03 0,66 0,04 1,48 0,03 0,04 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,04 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 -2,69 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,07 0,02 0,29 0,02 0,00 0,00 0,28 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,24 0,04 1,03 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,01 0,02 0,34 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,07 0,02 0,35 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,04 

Alto Rio Guaporé 0,08 0,01 0,35 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,35 0,01 0,17 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,28 0,01 0,16 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 
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TABELA 9.18 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INCREMENTAL POR UHG EM 2026 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

Humano Urbano 

Abastecimento 

Humano Rural 

Abastecimento 

Animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,45 0,03 1,08 0,02 0,00 0,01 0,03 -1,69 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,42 

Médio Rio Madeira 2,57 0,00 0,06 0,21 0,00 0,00 0,02 -1,43 

Baixo Rio Madeira 0,11 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,35 0,19 0,39 0,07 0,00 0,01 0,03 -0,47 

Médio Rio Machado 1,18 0,08 1,39 0,77 0,00 0,04 0,71 -0,01 

Rio Jaru 0,23 0,08 0,82 0,19 0,00 0,00 0,07 0,00 

Baixo Rio Machado 0,05 0,05 0,86 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,11 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,32 0,02 0,61 0,08 0,00 0,00 0,02 -0,04 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,76 0,03 0,74 0,04 1,48 0,10 0,03 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,06 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 -2,98 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,07 0,01 0,26 0,02 0,00 0,00 0,25 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,37 0,06 1,89 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,02 0,40 0,05 0,00 0,00 0,04 -0,01 

Rios Branco e Colorado 0,08 0,02 0,35 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,05 

Alto Rio Guaporé 0,07 0,01 0,36 0,09 0,00 0,00 0,10 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,47 0,02 0,27 0,01 0,00 0,00 0,11 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,32 0,01 0,19 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 
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TABELA 9.19 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO INCREMENTAL POR UHG EM 2036 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

Humano Urbano 

Abastecimento 

Humano Rural 

Abastecimento 

Animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporacao 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,91 0,03 1,52 0,02 0,00 0,02 0,03 -2,07 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 -0,51 

Médio Rio Madeira 3,21 0,00 0,09 0,28 0,00 0,01 0,01 -1,75 

Baixo Rio Madeira 0,14 0,00 0,02 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,49 0,32 0,39 0,05 0,00 0,02 0,02 -0,57 

Médio Rio Machado 1,26 0,07 1,23 2,15 0,00 0,86 1,76 -0,01 

Rio Jaru 0,22 0,18 0,78 0,75 0,00 0,02 0,29 0,00 

Baixo Rio Machado 0,06 0,20 4,78 0,02 0,00 0,00 0,08 -0,14 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,29 0,04 0,89 0,07 0,00 0,00 0,06 -0,05 

Margem Esquerda do Rio Jamari 1,72 0,03 1,00 0,06 1,48 1,18 0,03 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,14 0,00 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 -3,65 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,07 0,01 0,22 0,01 0,00 0,00 0,19 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,92 0,17 9,88 0,64 0,00 0,31 0,12 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,02 0,57 0,67 0,00 0,00 0,18 -0,01 

Rios Branco e Colorado 0,14 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,06 

Alto Rio Guaporé 0,06 0,01 0,44 1,68 0,00 0,00 1,22 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,86 0,03 0,67 0,02 0,00 0,00 0,43 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,39 0,00 0,25 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 
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9.2.5 Projeções de Qualidade da Água 

Para previsões sobre o incremento na qualidade da água, o Cenário Incremental considerou o 

planejamento municipal e os investimentos previstos para infraestrutura de abastecimento e tratamento 

de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos e esgotos sanitários. Nos municípios com Planos 

Municipais de Saneamento concluídos ou em processo de desenvolvimento, assim como aqueles onde 

estão sendo esperadas novas infraestruturas ou ampliações nos sistemas correlatos, foram presumidos 

incremento na qualidade da água. Para os demais (47%) foi mantida a qualidade da água atual, 

esperando-se que a infraestrutura existente tenda a acompanhar o ritmo da evolução dos efluentes 

urbanos e rurais (TABELA 9.20).  

TABELA 9.20 – PREVISÕES DE EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Município Previsão de evolução da qualidade da água 

Alta Floresta d'Oeste Incremental 

Alto Alegre dos Parecis Incremental 

Alto Paraíso Inercial 

Alvorada d'Oeste Incremental 

Ariquemes Incremental 

Buritis Inercial 

Cabixi Inercial 

Cacaulândia Incremental 

Cacoal Incremental 

Campo Novo de Rondônia Incremental 

Candeias do Jamari Incremental 

Castanheiras Incremental 

Cerejeiras Inercial 

Chupinguaia Incremental 

Colorado do Oeste Inercial 

Corumbiara Incremental 

Costa Marques Incremental 

Cujubim Inercial 

Espigão d'Oeste Incremental 

Governador Jorge Teixeira Incremental 

Guajará-Mirim Incremental 

Itapuã do Oeste Incremental 

Jaru Incremental 

Ji-Paraná Incremental 

Machadinho d'Oeste Incremental 

Ministro Andreazza Inercial 

Mirante da Serra Inercial 

Monte Negro Incremental 

Nova Brasilândia d'Oeste Inercial 

Nova Mamoré Incremental 

Nova União Incremental 

Novo Horizonte do Oeste Incremental 

Ouro Preto do Oeste Inercial 

Parecis Inercial 

Pimenta Bueno Inercial 

Pimenteiras do Oeste Inercial 

Porto Velho Incremental 

Presidente Médici Inercial 

Primavera de Rondônia Incremental 

Rio Crespo Inercial 

Rolim de Moura Incremental 

Santa Luzia d'Oeste Inercial 

São Felipe d'Oeste Inercial 
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Município Previsão de evolução da qualidade da água 

São Francisco do Guaporé Inercial 

São Miguel do Guaporé Inercial 

Seringueiras Incremental 

Teixeirópolis Incremental 

Theobroma Inercial 

Urupá Inercial 

Vale do Anari Inercial 

Vale do Paraíso Inercial 

Vilhena Inercial 

A mesma metodologia de determinação das taxas aplicadas às demandas hídricas para o Cenário 

Incremental foi reproduzida apenas para a estimativa da carga poluidora de origem doméstica, uma vez 

que esta era a única categoria para a qual se dispunha de dados de 2003-2013, permitindo o ordenamento 

das taxas e determinação de taxas médias altas, médias e baixas. Adicionalmente, apenas para esta 

categoria a previsão de evolução da qualidade da água foi considerada, alterando-se a eficiência de 

remoção de carga de 50% para 70% (VON SPERLING, 2005) para os municípios que apresentaram 

incremento na qualidade, assumindo que nesses casos haverá a implantação de um sistema de tratamento 

de esgotos do tipo intermediário, tal como como lagoas ou reatores anaeróbios. Na ausência de séries 

temporais que pudessem subsidiar a mesma metodologia para a estimativa da carga poluidora de origem 

agropecuária, adotou-se para essas categorias os mesmos valores obtidos para o Cenário Inercial. 

O MAPA 12 em anexo sintetiza as informações acerca da qualidade da água para o Cenário Incremental. 

Ainda, como parte do prognóstico da qualidade da água foram analisadas e projetadas as 

concentrações de DBO, fósforo e nitrogênio das outorgas de lançamento de efluentes fornecidas pela 

SEDAM. Foram utilizadas as taxas de crescimento estimadas na projeção das demandas hídricas para 

cada horizonte, UHG e setor específico do Cenário Incremental. Os resultados são apresentados na 

TABELA 9.21.  

TABELA 9.21 - PROJEÇÃO DA CARGA POLUIDORA COM BASE NAS OUTORGAS NO CENÁRIO INCREMENTAL 

UHG Finalidade 

2021 2026 2036 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 
N (ton) 

Alto Rio Guaporé Indústria 8,7 0,0 0,3 18,1 0,0 0,6 360,1 0,0 12,0 

Alto Rio Machado Indústria 31,2 4,8 20,9 64,6 10,0 43,3 1282,2 199,2 858,9 

Baixo Rio Guaporé Indústria 76,0 0,3 320,8 157,6 0,7 665,2 3127,7 13,3 13204,2 

Margem Direita do Rio Jamari Esg. sanitário 19,7 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 809,0 0,0 0,0 

Margem Esquerda do Rio Jamari 
Esg. sanitário 35,9 1,4 0,9 74,3 2,9 1,8 1475,7 58,2 36,6 

Indústria 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 

Médio Rio Guaporé Esg. sanitário 1,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 60,9 0,0 0,0 

Médio Rio Machado 

Consumo 
humano 

12,5 0,8 0,0 26,0 1,6 0,1 516,6 31,1 1,4 

Esg. sanitário 8074,6 11,3 1,4 16742,7 23,4 2,9 332353,8 464,0 58,1 

Indústria 14,8 1,0 4,1 30,7 2,1 8,5 608,6 41,7 169,5 

Médio Rio Madeira 

Consumo 

humano 
7,0 0,2 0,1 14,6 0,5 0,2 289,4 9,2 4,1 

Esg. sanitário 19557,1 12,1 2,3 40551,8 25,2 4,8 804978,0 499,6 96,1 

Rio Jaru 
Esg. sanitário 3,2 3,2 3,2 6,6 6,6 6,6 130,4 130,4 130,4 

Indústria 31,2 0,1 0,1 64,8 0,1 0,2 1285,7 2,9 3,6 

Rio Mamoré Esg. sanitário 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 13,5 0,3 0,3 
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Por fim, realizou-se uma projeção dos quantitativos de resíduos sólidos, considerando seus 

impactos indiretos sobre a qualidade da água, com base nas quantidades atuais de resíduos por tipo e 

nas taxas de crescimento dos setores populacional e industrial. A TABELA 9.22 apresenta os resultados. 

TABELA 9.22 - ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TOTAIS PARA O CENÁRIO INCREMENTAL 

Município de localização 
Quantidade de resíduos (toneladas/ano) 

2021 2026 2036 

Alta Floresta d’Oeste 5.184 10.078 17.569 

Alto Alegre dos Parecis 381 154 72 

Alvorada d’Oeste 1.248 1.409 1.558 

Ariquemes 40.555 35.989 32.435 

Ariquemes 628 977 1.413 

Buritis 4.572 17.064 51.137 

Cabixi 3.444 1.833 1.084 

Campo Novo de Rondônia 570 2.151 6.507 

Colorado do Oeste 4.500 2.537 1.574 

Cujubim 8.168 11.100 14.333 

Espigão d’Oeste 6.074 6.887 7.647 

Guajará-Mirim 17.231 29.544 46.407 

Itapuã do Oeste 722 1.980 4.591 

Ji-Paraná 25.685 21.592 18.683 

Monte Negro 6.601 2.095 805 

Nova Mamoré 2.371 8.152 22.812 

Porto Velho 206.549 254.825 327.342 

Primavera de Rondônia 660 303 158 

Rolim de Moura 13.100 13.113 13.123 

Theobroma 444 130 47 

Urupá 1.440 509 214 

Vale do Anari 1.024 1.592 2.325 

Vilhena (1) 28.424 30.308 31.973 

Vilhena (2) 1.641 1.878 2.101 

Vilhena (3) 4.614 5.222 5.799 

Vilhena (4) 591 592 594 

Vilhena 553 572 589 

Município de origem dos resíduos: 1 – Cacoal; 2 – Corumbiara; 3 – Espigão d’Oeste; 4 – Pimenta Bueno. 

9.3 CENÁRIO SETORIAL 

A metodologia de obtenção das séries de vazões de usos consuntivos para o Cenário Setorial 

baseou-se no projeto “Estudos de Estimativa de Demandas e Usos Consuntivos da Água”, obtendo séries 

de vazões de retirada, consumo e retorno para todos os municípios brasileiros entre os anos de 1931 a 

2030, séries estas aprovadas pela equipe técnica da ANA no que diz respeito à validação das estimativas 

realizadas.  

A extensão das séries de 2031 até 2036 foi realizada mediante aplicação da taxa média anual 

equivalente, considerando a tendência observada nos dados de 2020 a 2030 de cada setor. 
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9.3.1.1 Abastecimento Humano Urbano e Rural 

Levando-se em consideração o arcabouço metodológico dos estudos já desenvolvidos no Brasil 

e no mundo relacionados a estimativas dos volumes de água referentes ao abastecimento humano, a 

diretriz adotada teve como base a utilização dos dados de retirada e uso per capita da água, inventariados 

no SNIS (BRASIL, 2015), utilizando dados relacionados ao contingente populacional como variável 

explicativa para estimativa da demanda hídrica. 

Para a estimativa da população total por município foi utilizada a projeção populacional de 2014 

a 2030 para os Estados brasileiros (IBGE, 2013) e o método de desagregação, por município, proposto 

por Madeira; Simões (1973). Este método, também utilizado pelo IBGE nas estimativas anuais de 

população municipal, utiliza a população de uma área geográfica hierarquicamente superior (população 

estadual) para o ano de interesse.  

Uma adequação utilizada buscou reproduzir o padrão da evolução populacional relativa a cada 

mesorregião, ajustado para espelhar as projeções populacionais realizadas pelo IBGE, no período de 

2014 a 2030. Uma vez de posse da estimativa populacional, com o viés do referido modelo, novo ajuste 

proporcional foi realizado para garantir a totalização das respectivas populações das UFs, no valor exato 

em relação ao apresentado pelo IBGE. A demanda de água para abastecimento humano é estimada com 

base na população municipal urbana e rural, consideradas no método proposto como variáveis 

explicativas (TABELA 9.23). 

TABELA 9.23 - VARIÁVEIS COMPONENTES DA CENARIZAÇÃO DAS VAZÕES ASSOCIADAS AO ABASTECIMENTO 

HUMANO 

Variável de cálculo Fonte 
Cenarização 

2014-2030 
Escala Projeção 

Coeficientes per capita
urbanos 

Calculado Valores do Diagnóstico Municipal - 

Coeficientes per capita
rurais 

Bibliografia Valores do Diagnóstico Estadual - 

População Urbana IBGE Projetada Municipal 
Mesorregional, a partir da tendência urbana 2000-2010 

ajustada às estimativas, por UF, do IBGE até 2030. 

População Rural IBGE Projetada Municipal 
Mesorregional, a partir da tendência rural 2000-2010 

ajustada às estimativas por UF do IBGE até 2030. 

9.3.1.2 Dessedentação Animal 

Para projeção dos rebanhos em base municipal para o período 2015 - 2030 partiu-se dos dados 

dos rebanhos em 2014 (Tabelas 3939 e 94, SIDRA–IBGE, agrupados por mesorregião) e aplicou-se as 

taxas de crescimento definidas para estimativa dos rebanhos correspondentes às 137 mesorregiões do 

país. 

Desta maneira, obteve-se as projeções dos rebanhos de 4 classes para as mesorregiões 

brasileiras. Considerando os rebanhos utilizados na estimativa das demandas hídricas e as 4 classes 

utilizadas para as projeções, a TABELA 9.24 apresenta as correspondências adotadas para projeção de 

todas as espécies de animais consideradas na matriz de coeficientes técnicos. 
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TABELA 9.24 - CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS AGRUPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DAS TAXAS DE PROJEÇÃO E 

REBANHOS 

Agrupamentos para obtenção das taxas de 

projeção 
Rebanhos Correspondentes 

Bovinos Bovinos e Vacas Ordenhadas 

Galináceos Galináceos, Galináceos – Galinhas e Codornas 
Suínos Suínos 

Outros Bubalinos, Caprinos, Equinos e Ovinos 

Os rebanhos (Bovinos, Suínos, Bubalinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Galináceos, Codornas e 

Vacas Ordenhadas) foram agrupados em cinco grupos para a cenarização: vacas ordenhadas, bovinos 

(exceto vacas ordenhadas), galináceos, suínos e outros. As projeções (taxas) foram estabelecidas por 

mesorregião, sendo aplicadas posteriormente aos seus municípios. 

Os rebanhos foram projetados utilizando as séries históricas de dados da PPM entre 2000 e 2014. 

Após análise anual da distribuição dos dados e em consulta a documentos setoriais e governamentais 

(MAPA, 2011; UFMG, 2015; FIESP, 2015), foi selecionado o período 2006-2014 como representativo 

de tendência de médio prazo para os grupos bovinos. Para os demais grupos, as taxas foram extrapoladas 

a partir da média das taxas mesorregionais de curto prazo (2006-2014) e médio prazo (2000-2014). 

Especificamente com relação à pecuária de corte (grupo bovinos exceto vacas ordenhadas), o 

resultado das projeções foi ajustado aos resultados do estudo da UFMG para os Estados da Amazônia 

Legal (UFMG, 2015), cujo Estado de Rondônia se enquadra. Desta forma, os incrementos do rebanho 

da pecuária de corte nestes Estados foram ajustados para o horizonte de 2030 e considerados para ajuste 

dos resultados estimados com a simples aplicação da taxa de curto prazo (2006-2014). A distribuição 

do incremento de rebanho em cada mesorregião seguiu a proporção encontrada anteriormente, 

mantendo, portanto, a dinâmica intraestadual da projeção original (mesorregiões com crescimento 

diferenciado). Para interpolação dos rebanhos em base municipal entre os anos de 2014 a 2030, utilizou-

se a função “Série – tendência linear” no software Microsoft Excel. 

9.3.1.3 Indústria de Transformação 

A estimativa das séries de vazões de retirada, consumo e retorno do setor de indústrias de 

transformação para o período 2015 - 2030 foi realizada considerando a aplicação do mesmo método 

definido para a estimativa da demanda hídrica do período 1931 - 2014. A FIGURA 9.1 apresenta o 

fluxograma da metodologia que foi utilizada para obtenção das vazões de retirada, consumo e de retorno 

para o período 2015 - 2030, em base municipal, baseado na projeção de vínculos ativos ligados à 

indústria de transformação em base mesoregional a partir de dados do MTE-RAIS (ano base 2014) e na 

matriz de coeficientes técnicos elaborada a partir do banco de dados do CNARH, da ANA. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

433 

FIGURA 9.1 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE RETIRADA, 

CONSUMO E RETORNO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2015 – 2030 

Foram utilizados dois métodos para estimativa das taxas de crescimento das indústrias de 

transformação para o país considerando dois horizontes de análise, isto é, um a curto prazo (2015 - 2016) 

com a aplicação de indicadores conjunturais e outro de médio-longo prazo (2017 - 2030) a partir das 

taxas de crescimento tendenciais para projeção do número vínculos ativos em base municipal. 

Considerando o cenário de curto prazo (2015 - 2016), foi utilizado como fator de projeção a 

variável índice base mensal – Pessoal Ocupado Assalariado obtido junto à Pesquisa Industrial Mensal 

de Emprego e Salário (PIMES), Tabela 1628 (SIDRA/IBGE).  

Para projeção do total de vínculos ativos para o país nos anos de 2017 - 2030, procedeu-se com 

a aplicação de taxas tendenciais obtidas por mesorregião, a partir do agrupamento de indústrias dada a 

natureza da sua operação (rural ou urbana).  

Desta maneira, para obtenção das taxas de crescimento tendencial, obteve-se o incremento 

médio entre a variação das vazões de retirada para 2 tipologias industriais genéricas (i.e. rurais e urbanas) 

na escala da mesorregião considerando os anos de 2002 - 2013 (horizonte de longo prazo) e 2008 - 2013 

(horizonte de curto prazo). Neste sentido, optou-se pela utilização das taxas médias devido à atenuação 

do crescimento levando-se em consideração um ritmo cenário tendencial equilibrado entre fatores que 

afetam o ritmo de crescimento da demanda industrial no curto e no longo prazo.  

Considerando que o crescimento médio de vínculos ativos no país para os períodos de 2002 - 

2013 e 2008 - 2013 apresentou uma taxa média de 3,86% ao ano, realizou-se a projeção de vínculos 

ativos para o país para o ano de 2030 com a aplicação desta taxa de crescimento constante. Desta 

maneira, ajustou-se um limite máximo para aplicação das taxas de crescimento obtidas, utilizando o 

total de vínculos ativos obtidos pela aplicação da taxa de crescimento médio para o país como fator 

limitante do crescimento dos agrupamentos industriais por mesorregião e limitando-se o crescimento 

máximo das indústrias a 6,5% ao ano. A série de vínculos ativos para base municipal e por tipologia 

industrial considerou a aplicação das taxas médias de crescimento com aplicação do fator limitante para 
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a mesorregião correspondente e a taxa obtida pelo agrupamento industrial (i.e. rural ou urbana) para 

determinada tipologia industrial. 

9.3.1.4 Usinas Termelétricas 

O cenário assumiu a continuidade da operação das usinas, atualmente ativas, e pela identificação 

de novas usinas com previsão de entrada de operação no período de 2014-2030. 

As usinas em operação tiverem suas séries de geração estendidas até 2030. Para as usinas 

operadas pelo ONS, com séries mensais entre 2000 e 2015, foi assumido que a geração futura é igual 

média da geração para cada mês do ano. Para as demais usinas, que não possuem séries de geração, foi 

assumido que a geração mensal é igual à correspondente potência outorgada. 

Para identificar termelétricas, com início de operação previsto para o período de elaboração do 

cenário, foi utilizado como referência o Boletim de Acompanhamento das Centrais Geradoras 

Termelétricas da ANEEL. No Estado de Rondônia não foram identificadas usinas termelétricas com 

previsão de início de operação. 

9.3.1.5 Mineração 

O método proposto, aplicado sobre esta base de dados da produção mineral, constrói as séries 

de demandas hídricas, da Indústria Extrativa Mineral, para o período 1931 a 2030. As demandas hídricas 

da mineração cobrem todo o período desde 1931 e nesta atividade considera-se que apenas cerca de 1/5 

do volume de água retirado é realmente consumido, sendo que o volume restante, 80% do retirado, 

retorna à bacia original.  No cenário futuro, estima-se um crescimento anual de cerca de 1%, para a 

demanda hídrica setorial, totalizando uma vazão de retirada estimada de 55 m³/s, em 2030. 

A principal referência de estudo setorial que aborda o cenário futuro do setor de mineração é o 

Plano Nacional de Mineração (PNM) (MME, 2010), no qual foram definidas taxas de crescimento para 

diversas classes de minérios para um futuro próximo (2022) e distante (2030). Como referência para a 

definição das taxas de crescimento da produção mineral o PNM considerou a projeção de crescimento 

do PIB de 5,1% além do histórico da produção de cada substância mineral e de conjunturas que 

pudessem influenciar a projeção. No entanto, a projeção do PIB utilizada no PNM é bastante otimista e 

como consequência produz um aumento na demanda hídrica incompatível com o observado na série 

recente de dados. Sendo assim, para considerar as análises do plano e mantendo uma projeção 

compatível com a série de dados foi utilizada a média entre o cenário estabelecido do PNM e a projeção 

linear das produções minerais. A projeção linear utilizou dados do Anuário mineral (DNPM, 2004) para 

o ano de 2004 e do Prodlist/IBGE para os anos de 2005 a 2013.

9.3.1.6 Irrigação 

A TABELA 9.25 descreve as variáveis consideradas nas projeções para o uso por irrigação, para 

o período de 2015-2030, contendo informações sobre as fontes dos dados, suas escalas originais e

demais observações. 
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TABELA 9.25 - VARIÁVEIS CONSIDERADAS NA PROJEÇÃO DA IRRIGAÇÃO 2015-2030 

Variável de cálculo Fonte 
Cenarização 

2014-2030 

Escala/base do 

dado 
Projeção Observação 

Área irrigada equipada 

(arroz inundado; cana de 
açúcar; demais culturas) 

IBGE e 

ANA 
Projetada Municipal 

Mesorregional, a partir da 

tendência do passado e de 
limitações da indústria de 

equipamentos de 

irrigação. Foram 
projetadas separadamente 

as áreas irrigadas de arroz 

inundado, cana de açúcar e 
demais culturas. 

Compilação dos dados dos 

censos agropecuários do 

IBGE; Valores de área 
irrigada da ANA para os 

anos 2013 e 2014 

Área colhida IBGE Calculada Municipal - 

A área colhida municipal foi 

calculada a partir a área 
irrigada municipal, por meio 

de uma proporção entre 

ambas obtida com base no 
censo 2006. Para as culturas 

de arroz inundado e cana de 

açúcar a área colhida foi 
considerada igual a área 

irrigada. 

Calendário de cultura IBGE 
Valores do 

Diagnóstico 
Municipal - 

Adotado para todo a período 
o calendário de cultura 

levantado no Censo 2006. 

Distribuição das culturas IBGE 
Valores do 
Diagnóstico 

Municipal - 

Adotado para todo a período 
a distribuição de culturas do 

Censo 2006 (tipo de cultura e 

proporção de área colhida no 
município). 

Precipitação ANA Calculada Pontual 

Valores médios mensais 

da série histórica por 
estação. 

Foram utilizadas as séries

históricas de 10.083 estações
pluviométricas. 

Evapotranspiração 

(dados meteorológicos) 
INMET Calculada Pontual 

Valores médios mensais 
da série histórica por 

estação. 

Foram utilizadas as séries

históricas de 524 estações
meteorológicas

(convencionais e 
automáticas). 

Eficiência de aplicação 
Bibliografia 

e IBGE 

Valores do 

Diagnóstico 
Municipal - . 

9.3.1.7 Evaporação Líquida de Reservatórios 

A estimativa das séries futuras de vazão de evaporação líquida foi realizada procurando seguir 

a fundamentação metodológica e organização de dados apresentada anteriormente. Para o período 

futuro, foi utilizada a média mensal das alturas de evaporação líquida interpoladas para o local do 

reservatório e a área mapeada da superfície do lago.  

O fato de utilizar como variável a altura de evaporação líquida, a qual é calculada para o local 

das estações meteorológicas e interpolada para os locais de reservatório, permite projetar séries futuras 

também para reservatórios ainda inexistentes, mas para os quais se conheça a data futura de instalação 

e a área prevista do espelho de água. 

Na TABELA 9.26 constam os valores médios anuais, totalizados para o Brasil e para os dois 

tipos considerados, para os anos base de 2014 e 2030. Nota-se que apesar do método de projeção 

considerar valores médios de clima e de área de superfície evaporante, a vazão total para o País em 2030 

resultou 12% superior a observada em 2014, totalizando 705 m³/s. 
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TABELA 9.26 – VAZÃO DE EVAPORAÇÃO LÍQUIDA NO BRASIL EM 2014 E 2030 

Ano 
Vazão de evaporação líquida média anual (m³/s) 

ONS Outros  Total do País 

2014 439,62 191,66 631,28 

2030 517,89 187,77 705,66 

Incremento 18% -2% 12% 

Conforme mencionado anteriormente, os resultados negativos de evaporação líquida de 

reservatórios indicam que a evapotranspiração real da bacia hidrográfica no local do reservatório sem 

sua implantação seria maior do que a evaporação real da superfície do lago do reservatório.  

9.3.2 Projeções de Demanda Hídrica 

A TABELA 9.33 apresenta as vazões de retirada para o Cenário Setorial para as categorias de 

uso da água e horizontes de planejamento considerados.  

TABELA 9.27 – VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O CENÁRIO SETORIAL 

Uso 
Vazões (m³/s) 

2021 2026  2036 

Abastecimento humano urbano 6,49 6,88 7,65 

Abastecimento humano rural 0,47 0,47 0,47 

Dessedentação animal 9,55 10,51 12,73 

Indústria 1,34 1,73 2,91 

Usinas termelétricas 2,50 2,50 2,50 

Mineração 0,03 0,04 0,06 

Irrigação 2,09 2,14 2,23 

Evaporação líquida de reservatórios -6,50 -6,50 -6,50 

A espacialização das vazões de retirada para os horizontes de planejamento considerados é 

apresentada no MAPA 13, em anexo.  

As vazões do Cenário Setorial discretizadas por UHG e para os horizontes de planejamento 

considerados são apresentadas nas tabelas a seguir.  
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TABELA 9.28 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO SETORIAL POR UHG EM 2021 

Sub-bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,27 0,04 1,09 0,02 0,00 0,00 0,07 -1,52 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 

Médio Rio Madeira 2,29 0,00 0,06 0,17 0,00 0,00 0,03 -1,29 

Baixo Rio Madeira 0,10 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,31 0,02 0,52 0,18 0,00 0,00 0,06 -0,42 

Médio Rio Machado 1,31 0,11 2,08 0,52 0,00 0,00 0,77 -0,01 

Rio Jaru 0,33 0,07 1,23 0,15 0,00 0,00 0,13 0,00 

Baixo Rio Machado 0,04 0,02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,10 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,40 0,03 0,70 0,12 0,00 0,00 0,02 -0,04 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,42 0,04 0,83 0,04 2,50 0,01 0,09 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,03 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 -2,68 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,08 0,02 0,38 0,03 0,00 0,00 0,42 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,17 0,04 0,91 0,05 0,00 0,00 0,13 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,02 0,29 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,06 0,02 0,42 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,04 

Alto Rio Guaporé 0,10 0,01 0,37 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,28 0,01 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,28 0,01 0,19 0,02 0,00 0,00 0,08 0,00 
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TABELA 9.29 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO SETORIAL POR UHG EM 2026 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,30 0,05 1,33 0,02 0,00 0,00 0,07 -1,52 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 

Médio Rio Madeira 2,49 0,01 0,08 0,22 0,00 0,00 0,03 -1,29 

Baixo Rio Madeira 0,11 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,31 0,02 0,55 0,24 0,00 0,00 0,06 -0,42 

Médio Rio Machado 1,32 0,11 2,15 0,67 0,00 0,00 0,79 -0,01 

Rio Jaru 0,34 0,07 1,27 0,20 0,00 0,00 0,13 0,00 

Baixo Rio Machado 0,05 0,02 0,22 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,10 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,41 0,03 0,74 0,15 0,00 0,00 0,02 -0,04 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,46 0,04 0,99 0,04 2,50 0,01 0,09 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,03 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 -2,68 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,08 0,02 0,40 0,04 0,00 0,00 0,43 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,18 0,04 1,06 0,07 0,00 0,00 0,13 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,02 0,30 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,06 0,02 0,45 0,00 0,00 0,00 0,22 -0,04 

Alto Rio Guaporé 0,11 0,01 0,38 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,30 0,01 0,16 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,31 0,01 0,24 0,03 0,00 0,00 0,09 0,00 
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TABELA 9.30 – VAZÕES DE RETIRADA PARA O CENÁRIO SETORIAL POR UHG EM 2036 

Sub-Bacia UHG 
Abastecimento 

humano urbano 

Abastecimento 

humano rural 

Dessedentação 

animal 
Indústria Termelétrica Mineração Irrigação Evaporação 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 0,35 0,05 1,92 0,04 0,00 0,00 0,07 -1,52 

Margem Esquerda do Rio 

Madeira 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 

Médio Rio Madeira 2,92 0,01 0,12 0,37 0,00 0,00 0,03 -1,29 

Baixo Rio Madeira 0,12 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 0,32 0,02 0,61 0,40 0,00 0,00 0,07 -0,42 

Médio Rio Machado 1,34 0,10 2,30 1,15 0,00 0,00 0,82 -0,01 

Rio Jaru 0,36 0,07 1,35 0,32 0,00 0,00 0,14 0,00 

Baixo Rio Machado 0,06 0,02 0,30 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,10 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem Direita do Rio Jamari 0,41 0,02 0,82 0,26 0,00 0,01 0,02 -0,04 

Margem Esquerda do Rio Jamari 0,54 0,04 1,37 0,07 2,50 0,02 0,09 -0,02 

Baixo Rio Jamari 0,03 0,01 0,18 0,00 0,00 0,00 0,01 -2,68 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,08 0,02 0,43 0,07 0,00 0,00 0,45 0,00 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 0,21 0,04 1,42 0,11 0,00 0,00 0,14 0,00 

Médio Rio Guaporé 0,02 0,01 0,34 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rios Branco e Colorado 0,06 0,02 0,50 0,01 0,00 0,00 0,23 -0,04 

Alto Rio Guaporé 0,11 0,01 0,42 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,36 0,01 0,23 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 

Rio Abunã Rio Abunã 0,36 0,01 0,34 0,05 0,00 0,00 0,09 0,00 
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9.3.3 Projeções de Qualidade da Água 

Para a projeção da qualidade da água do Cenário Setorial foram utilizadas as taxas de 

crescimento das variáveis população humana, rebanho e área irrigada, detalhadas nos itens anteriores, 

até o ano de 2030. A extensão de 2030 até 2036, foi realizada da mesma maneira que para as demandas 

hídricas, ou seja, com base na taxa média anual equivalente de cada categoria de uso da água. As taxas 

de crescimento foram aplicadas às variáveis população humana, rebanho e área plantada, determinadas 

para a situação atual.  

Os resultados estão ilustrados no MAPA 14 em anexo. 

A projeção das concentrações de DBO, fósforo e nitrogênio das outorgas de lançamento de 

efluentes, fornecidas pela SEDAM, realizadas com base nas taxas de crescimento da demanda hídrica 

de cada UHG, setor e horizonte, estão apresentadas na TABELA 9.31. 

TABELA 9.31 - PROJEÇÃO DA CARGA POLUIDORA COM BASE NAS OUTORGAS NO CENÁRIO SETORIAL 

UHG Finalidade 

2021 2026 2036 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

DBO 

(ton) 

P 

(ton) 

N 

(ton) 

Alto Rio Guaporé Indústria 29,6 0,0 1,0 37,7 0,0 1,3 61,3 0,0 2,0 

Alto Rio Machado Indústria 105,4 16,4 70,6 134,2 20,9 89,9 218,4 33,9 146,3 

Baixo Rio Guaporé Indústria 257,2 1,1 1085,8 327,5 1,4 1382,5 532,8 2,3 2249,5 

Margem Direita do Rio 

Jamari Esg. sanitário 
66,5 0,0 0,0 84,7 0,0 0,0 137,8 0,0 0,0 

Margem Esquerda do Rio 

Jamari 

Esg. sanitário 121,3 4,8 3,0 154,5 6,1 3,8 251,4 9,9 6,2 

Indústria 2,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 

Médio Rio Guaporé Esg. sanitário 5,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 

Médio Rio Machado 

Consumo humano 42,5 2,6 0,1 54,1 3,3 0,2 88,0 5,3 0,2 

Esg. sanitário 27328,8 38,2 4,8 34797,3 48,6 6,1 56621,7 79,0 9,9 

Indústria 50,0 3,4 13,9 63,7 4,4 17,7 103,7 7,1 28,9 

Médio Rio Madeira 
Consumo humano 23,8 0,8 0,3 30,3 1,0 0,4 49,3 1,6 0,7 

Esg. sanitário 66191,9 41,1 7,9 84280,9 52,3 10,1 137140,8 85,1 16,4 

Rio Jaru 
Esg. sanitário 10,7 10,7 10,7 13,7 13,7 13,7 22,2 22,2 22,2 

Indústria 105,7 0,2 0,3 134,6 0,3 0,4 219,0 0,5 0,6 

Rio Mamoré Esg. sanitário 1,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 

Por fim, realizou-se uma projeção dos quantitativos de resíduos sólidos, considerando seus 

impactos indiretos sobre a qualidade da água, com base nas quantidades atuais de resíduos por tipo e 

nas taxas de crescimento dos setores populacional e industrial. A TABELA 9.32 apresenta os resultados. 
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TABELA 9.32 - ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TOTAIS PARA O CENÁRIO SETORIAL 

Município de localização 
Quantidade de resíduos (toneladas/ano) 

2021 2026 2036 

Alta Floresta d’Oeste 5.423 5.550 5.831 

Alto Alegre dos Parecis 425 449 505 

Alvorada d’Oeste 1.287 1.316 1.376 

Ariquemes 44.338 47.775 58.094 

Ariquemes 659 682 731 

Buritis 5.217 5.732 6.921 

Cabixi 3.598 3.711 3.950 

Campo Novo de Rondônia 675 762 970 

Colorado do Oeste 4.560 4.604 4.693 

Cujubim 9.235 10.081 12.014 

Espigão d’Oeste 6.155 6.214 6.334 

Guajará-Mirim 19.341 21.044 24.913 

Itapuã do Oeste 821 900 1.082 

Ji-Paraná 25.792 25.869 26.024 

Monte Negro 6.787 6.924 7.205 

Nova Mamoré 2.699 2.962 3.565 

Porto Velho 236.317 279.749 400.886 

Primavera de Rondônia 698 726 786 

Rolim de Moura 13.204 13.279 13.431 

Theobroma 488 522 597 

Urupá 1.510 1.562 1.672 

Vale do Anari 1.159 1.223 1.372 

Vilhena (1) 28.695 28.890 29.284 

Vilhena (2) 1.758 1.847 2.040 

Vilhena (3) 4.667 4.712 4.802 

Vilhena (4) 594 597 601 

Vilhena 554 555 557 

Município de origem dos resíduos: 1 – Cacoal; 2 – Corumbiara; 3 – Espigão d’Oeste; 4 – Pimenta Bueno. 

9.4 COMPARAÇÃO DAS DEMANDAS HÍDRICAS DOS CENÁRIOS 

Sob a ótica comparativa das vazões demandadas pelos diferentes usos consuntivos abordados, 

as TABELA 9.33 a TABELA 9.35 apresentam as vazões retiradas em cada uso, para cada cenário e 

horizontes de planejamento. 

TABELA 9.33 - VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O HORIZONTE 2021 

Uso Inercial Incremental Setorial 

Abastecimento humano urbano 7,23 6,53 6,49 

Abastecimento humano rural 0,51 0,56 0,47 

Dessedentação animal 10,04 8,19 9,55 

Indústria 1,81 1,2 1,34 

Usinas termelétricas 0,97 1,48 2,50 

Mineração 0,07 0,1 0,03 

Irrigação 2,03 1,42 2,09 

Evaporação líquida de reservatórios -7,93 -6,53 -6,50 

TOTAL 14,74 12,95 15,97 
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TABELA 9.34 - VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O HORIZONTE 2026 

Uso Inercial Incremental Setorial 

Abastecimento humano urbano 8,53 7,47 6,88 

Abastecimento humano rural 0,51 0,65 0,47 

Dessedentação animal 12,30 9,75 10,51 

Indústria 2,68 1,64 1,73 

Usinas termelétricas 0,75 1,48 2,50 

Mineração 0,19 0,2 0,04 

Irrigação 2,32 1,61 2,14 

Evaporação líquida de reservatórios -9,91 -7,23 -6,50 

TOTAL 17,37 15,57 17,76 

TABELA 9.35 - VAZÕES DE RETIRADA POR TIPO DE USO PARA O HORIZONTE 2036 

Uso Inercial Incremental Setorial 

Abastecimento humano urbano 12,13 10,89 7,65 

Abastecimento humano rural 0,55 1,55 0,47 

Dessedentação animal 20,74 23,17 12,73 

Indústria 7,06 6,64 2,91 

Usinas termelétricas 0,44 1,48 2,50 

Mineração 3,41 2,49 0,06 

Irrigação 3,49 4,59 2,23 

Evaporação líquida de reservatórios -15,49 -8,85 -6,50 

TOTAL 32,33 41,96 22,05 

As TABELA 9.36 a TABELA 9.38 apresentam as somas das vazões retiradas nas UHGs do 

PERH/RO para os cenários e horizontes de planejamento de curto, médio e longo prazo (2021, 2026 e 

2036), respectivamente. Cabe ressaltar que, face ao resultado negativo das vazões de evaporação líquida 

dos reservatórios, estas não foram adicionadas às vazões totais de retiradas par fins de comparação.  

TABELA 9.36 - VAZÕES DE RETIRADA POR UHG PARA O HORIZONTE 2021 

Sub-bacia UHG Inercial Incremental Setorial 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 1,79 1,34 1,49 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,01 0,01 0,01 

Médio Rio Madeira 2,90 2,56 2,56 

Baixo Rio Madeira 0,15 0,14 0,14 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 1,19 0,98 1,09 

Médio Rio Machado 4,87 3,94 4,79 

Rio Jaru 1,96 1,40 1,92 

Baixo Rio Machado 0,32 0,45 0,25 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,05 0,03 0,05 

Margem Direita do Rio Jamari 1,40 1,05 1,27 

Margem Esquerda do Rio Jamari 2,58 2,82 3,91 

Baixo Rio Jamari 0,14 0,10 0,15 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 0,99 0,68 0,93 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 1,64 1,38 1,30 

Médio Rio Guaporé 0,34 0,41 0,34 

Rios Branco e Colorado 0,76 0,53 0,72 

Alto Rio Guaporé 0,53 0,50 0,52 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,46 0,60 0,45 

Rio Abunã Rio Abunã 0,60 0,52 0,59 
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TABELA 9.37 - VAZÕES DE RETIRADA POR UHG PARA O HORIZONTE 2026 

Sub-bacia UHG Inercial Incremental Setorial 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 2,57 1,61 1,77 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,02 0,01 0,01 

Médio Rio Madeira 3,52 2,87 2,83 

Baixo Rio Madeira 0,19 0,16 0,15 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 1,41 1,05 1,18 

Médio Rio Machado 5,42 4,18 5,05 

Rio Jaru 2,24 1,39 2,01 

Baixo Rio Machado 0,48 0,97 0,29 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,06 0,02 0,05 

Margem Direita do Rio Jamari 1,63 1,05 1,35 

Margem Esquerda do Rio Jamari 2,94 3,19 4,12 

Baixo Rio Jamari 0,17 0,12 0,18 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1,10 0,61 0,97 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 2,44 2,40 1,48 

Médio Rio Guaporé 0,36 0,53 0,36 

Rios Branco e Colorado 0,88 0,54 0,75 

Alto Rio Guaporé 0,56 0,63 0,54 

Rio Mamoré Rio Mamoré 0,58 0,87 0,50 

Rio Abunã Rio Abunã 0,73 0,58 0,67 

TABELA 9.38 - VAZÕES DE RETIRADA POR UHG PARA O HORIZONTE 2036 

Sub-bacia UHG Inercial Incremental Setorial 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira 5,59 2,53 2,44 

Margem Esquerda do Rio Madeira 0,06 0,04 0,01 

Médio Rio Madeira 5,19 3,60 3,45 

Baixo Rio Madeira 0,33 0,22 0,19 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 2,26 1,29 1,41 

Médio Rio Machado 9,45 7,32 5,72 

Rio Jaru 3,22 2,24 2,23 

Baixo Rio Machado 1,14 5,15 0,39 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 0,09 0,02 0,05 

Margem Direita do Rio Jamari 2,38 1,37 1,55 

Margem Esquerda do Rio Jamari 4,99 5,50 4,62 

Baixo Rio Jamari 0,29 0,32 0,24 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 1,56 0,51 1,05 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 6,73 12,04 1,91 

Médio Rio Guaporé 0,41 1,47 0,39 

Rios Branco e Colorado 1,23 0,65 0,82 

Alto Rio Guaporé 0,66 3,42 0,58 

Rio Mamoré Rio Mamoré 1,11 2,01 0,63 

Rio Abunã Rio Abunã 1,13 0,72 0,85 

Inicialmente, pode-se observar, em geral, o aumento de vazões retiradas para atender às 

demandas dos diversos usos consuntivos em relação às demandas atuais. Esse aumento torna-se mais 

significativo para o horizonte de planejamento de longo prazo (20 anos - 2036), em virtude do caráter 

exponencial de crescimento das variáveis e atividades que demandam água.  

Por outro lado, foi observada uma redução das demandas no Cenário Incremental nas UHGs dos 

rios Jamari e Roosevelt em relação à situação atual, justificada pelo fato de que para a maioria dos 

municípios inseridos nessas unidades as tendências de incremento determinadas anteriormente foram 

baixas. 
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Isto se reflete também para os horizontes de 05 e 10 anos (2021 e 2026), com as demandas 

hídricas totais maiores para o Cenário Inercial do que para o Cenário Incremental, já que para a maioria 

dos municípios as tendências de incremento determinadas foram mais baixas do que altas, conforme já 

havia sido observado com a análise das TABELA 9.13 e TABELA 9.15. 

Para o horizonte de planejamento de longo prazo, referente ao ano 2036, verifica-se que as 

demandas hídricas totais para o Cenário Setorial são consideravelmente inferiores às dos demais 

cenários, uma vez que esse cenário incorpora em sua composição variáveis socioeconômicas e não 

apenas o crescimento matemático puro. 

9.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE LIMITES AMBIENTAIS 

Rondônia, principalmente por integrar o Bioma Amazônico, apresenta uma diversidade de áreas 

protegidas por UCs e TIs. As áreas de preservação permanente também são numerosas, especialmente 

os fundos de vale promovidos pela riqueza hídrica. Igualmente, a legislação prevê para a região uma 

proporção de 80% das propriedades rurais preservadas por Reservas Legais. O conjunto destes usos, 

voltados à valorização da biodiversidade e equilíbrio ambiental, condicionam limites à expansão 

territorial de algumas atividades produtivas, destacando-se a agricultura de grande porte e a pecuária 

extensiva.   

Considerando que a dessedentação animal e a irrigação somam mais de 50% das demandas 

hídricas do Estado estimadas para 2016 (42% e 10% respectivamente), interessa avaliar a possibilidade 

de ampliação destes usos frentes ao limitantes ambientais de natureza legal. 

Para esta análise foram realizadas simulações, ambas partindo da área atualmente ocupada pela 

agricultura irrigada e pelo gado de corte10, prevendo duas possibilidades de expansão. A primeira, frente 

aos remanescentes de Reserva Legal e a segunda considerando apenas o recorte das áreas abrangidas 

por UCs de Proteção Integral.  

Sob a perspectiva das Reservas Legais previstas pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012) para a Amazônia Legal, o Estado de Rondônia já apresenta um déficit de 10% 

de mata nativa. Distribuído os índices no território, a grosso modo, pondera-se que 20% das áreas 

municipais estariam aptas a atividades produtivas e os demais deveriam permanecer com vegetação 

original preservada. Partindo-se desta simulação apenas sete municípios apresentariam áreas 

remanescentes para expansão (Guajará-Mirim, Machadinho d'Oeste, Porto Velho, Vilhena, Candeias do 

Jamari, Itapuã do Oeste e Pimenteiras do Oeste). Cerejeiras estaria no limite da área possível e o restante 

dos municípios precisariam reverter suas áreas ocupadas pela atividade agropecuária e recuperar áreas 

10 Foi considerado que cada cabeça de gado ocupa 1,25 há, com fonte no relatório de Cenários para Pecuária de Corte 

Amazônica (CENTRO DE SENSORIAMENTO REMOTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2015). 
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de mata nativa. A TABELA 9.39 apresenta a proporção das áreas municipais disponíveis à expansão, 

excetuando-se a estimativa de Reservas Legais.  

TABELA 9.39 – MUNICÍPIOS COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, EXCETUANDO 

SE AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL 

Município 
Proporção de área rural sem atividades produtivas e 

livres de Reserva Legal 

Guajará-Mirim 84% 

Machadinho d'Oeste 10% 

Porto Velho 31% 

Vilhena 70% 

Candeias do Jamari 10% 

Itapuã do Oeste 40% 

Pimenteiras do Oeste 35% 

Se as restrições de crescimento fossem limitadas às UCs de Proteção Integral, 16 municípios já 

teriam atingido a ocupação máxima da área rural. Os demais teriam, em média, 46% da área produtiva 

ainda livre para expansão agropecuária (TABELA 9.28). 

TABELA 9.40 – MUNICÍPIOS COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, 

EXCETUANDO-SE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Município 
Proporção de área rural sem atividades produtivas e 

livres de UC de Proteção Integral 

Alta Floresta d'Oeste 45% 

Alto Alegre dos Parecis 51% 

Alto Paraíso 45% 

Alvorada d'Oeste 15% 

Ariquemes 43% 

Buritis 10% 

Cabixi 42% 

Cacaulândia 14% 

Cacoal Limite atingido 

Campo Novo de Rondônia 14% 

Candeias do Jamari 80% 

Castanheiras 22% 

Cerejeiras 65% 

Chupinguaia 49% 

Colorado do Oeste Limite atingido 

Corumbiara 35% 

Costa Marques 67% 

Cujubim 75% 

Espigão d'Oeste 20% 

Governador Jorge Teixeira Limite atingido 

Guajará-Mirim 91% 

Itapuã do Oeste 88% 

Jaru Limite atingido 

Ji-Paraná Limite atingido 

Machadinho d'Oeste 79% 

Ministro Andreazza Limite atingido 

Mirante da Serra 7% 

Monte Negro 6% 

Nova Brasilândia d'Oeste 43% 

Nova Mamoré 46% 

Nova União Limite atingido 

Novo Horizonte do Oeste Limite atingido 

Ouro Preto do Oeste Limite atingido 

Parecis 56% 

Pimenta Bueno 74% 

Pimenteiras do Oeste 78% 

Porto Velho 83% 

Presidente Médici Limite atingido 

Primavera de Rondônia 20% 
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Município 
Proporção de área rural sem atividades produtivas e 

livres de UC de Proteção Integral 

Rio Crespo 53% 

Rolim de Moura Limite atingido 

Santa Luzia d'Oeste 3% 

São Felipe d'Oeste Limite atingido 

São Francisco do Guaporé 38% 

São Miguel do Guaporé 26% 

Seringueiras 38% 

Teixeirópolis Limite atingido 

Theobroma 24% 

Urupá Limite atingido 

Vale do Anari 59% 

Vale do Paraíso Limite atingido 

Vilhena 86% 

Observa-se que no cumprimento integral da legislação vigente, há pouca possibilidade de 

expansão de demandas hídricas voltadas à atividade de pecuária extensiva. Pode-se pensar em aumento 

da irrigação em áreas já agricultáveis. Na simulação respeitando-se apenas as áreas de Proteção Integral 

existe a possibilidade de expansão de ambas as atividades, embora muitos municípios já tenham 

superado os limites ou estejam muito próximo dele. 

10 BALANÇO HÍDRICO PARA OS CENÁRIOS 

Uma vez determinadas as demandas futuras de água a partir dos cenários prospectivos, realizou-

se o balanço hídrico para cada um dos cenários, visando avaliar as compatibilidades entre as 

disponibilidades e as demandas hídricas.  

10.1 BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL 

Para o balanço hídrico superficial dos cenários aplicou-se novamente o modelo de rede de fluxo 

LabSidAcquaNet 2013, mantendo-se a mesma estrutura geográfica da rede elaborada para o balanço 

hídrico atual. Entretanto, foram atualizados os valores das vazões demandadas e vazões de retorno, 

segundo os resultados das projeções efetuadas para cada cenário. Ainda, na alimentação do modelo 

utilizou-se apenas as demandas consideradas oriundas de mananciais superficiais, estimadas com base 

na proporção existente para os dados outorgados fornecidos pela SEDAM. 

As tabelas na sequência apresentam os resultados das vazões afluentes e efluentes para cada 

UHG, cenário e horizonte de planejamento. 
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TABELA 10.1 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INERCIAL (2021) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3927,56 1,72 3925,84 0,04 

Médio Rio Madeira 3934,43 2,79 3931,64 0,07 

Baixo Rio Madeira 4368,49 0,15 4368,34 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,14 131,86 0,86 

Médio Rio Machado 195,41 4,67 190,74 2,39 

Rio Jaru 253,79 1,96 251,83 0,77 

Baixo Rio Machado 309,55 0,32 309,23 0,10 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,05 4,95 0,99 

Margem Direita do Rio Jamari 18,96 1,34 17,62 7,08 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 2,48 42,52 5,51 

Baixo Rio Jamari 74,34 0,13 74,21 0,17 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,95 112,05 0,84 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,57 132,67 1,17 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,33 102,67 0,32 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,73 106,27 0,68 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,50 55,50 0,90 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,44 19,56 2,20 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,58 6,42 8,23 

TABELA 10.2 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INERCIAL (2026) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3926,65 2,49 3924,16 0,06 

Médio Rio Madeira 3932,95 3,38 3929,57 0,09 

Baixo Rio Madeira 4365,96 0,19 4365,77 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,35 131,65 1,02 

Médio Rio Machado 195,31 5,20 190,11 2,66 

Rio Jaru 253,50 2,24 251,27 0,88 

Baixo Rio Machado 309,09 0,48 308,61 0,15 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,06 4,94 1,16 

Margem Direita do Rio Jamari 18,96 1,56 17,40 8,24 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 2,82 42,18 6,26 

Baixo Rio Jamari 73,88 0,16 73,72 0,22 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 1,05 111,95 0,93 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 2,34 131,66 1,75 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,34 102,66 0,33 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,84 106,16 0,79 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,54 55,46 0,96 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,56 19,44 2,78 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,70 6,30 10,05 
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TABELA 10.3 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INERCIAL (2036) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3923,33 5,42 3917,91 0,14 

Médio Rio Madeira 3927,54 4,98 3922,56 0,13 

Baixo Rio Madeira 4355,77 0,32 4355,45 0,01 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 2,16 130,84 1,63 

Médio Rio Machado 194,94 9,07 185,87 4,65 

Rio Jaru 251,59 3,22 248,36 1,28 

Baixo Rio Machado 306,54 1,14 305,40 0,37 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,08 4,92 1,65 

Margem Direita do Rio Jamari 18,94 2,29 16,65 12,08 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 4,79 40,21 10,65 

Baixo Rio Jamari 72,18 0,28 71,90 0,38 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 1,50 111,50 1,33 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 6,45 127,55 4,82 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,39 102,61 0,38 

Rios Branco e Colorado 107,00 1,18 105,82 1,11 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,63 55,37 1,13 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 1,07 18,93 5,35 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 1,08 5,92 15,48 

TABELA 10.4 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INCREMENTAL (2021) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3927,72 1,29 3926,43 0,03 

Médio Rio Madeira 3934,93 2,46 3932,47 0,06 

Baixo Rio Madeira 4370,40 0,13 4370,27 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 0,94 132,06 0,71 

Médio Rio Machado 195,51 3,78 191,73 1,93 

Rio Jaru 254,43 1,40 253,03 0,55 

Baixo Rio Machado 310,45 0,45 309,99 0,15 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,03 4,97 0,52 

Margem Direita do Rio Jamari 18,98 1,00 17,98 5,29 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 2,70 42,30 6,01 

Baixo Rio Jamari 74,75 0,10 74,65 0,13 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,65 112,35 0,58 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,33 132,67 0,99 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,39 102,61 0,38 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,51 106,49 0,48 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,48 55,52 0,86 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,57 19,43 2,87 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,50 6,50 7,13 
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TABELA 10.5 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INCREMENTAL (2026) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3926,74 1,56 3925,18 0,04 

Médio Rio Madeira 3933,79 2,75 3931,04 0,07 

Baixo Rio Madeira 4368,60 0,15 4368,45 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,00 132,00 0,75 

Médio Rio Machado 195,49 4,01 191,48 2,05 

Rio Jaru 254,32 1,39 252,93 0,55 

Baixo Rio Machado 310,13 0,97 309,16 0,31 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,02 4,98 0,43 

Margem Direita do Rio Jamari 18,99 1,01 17,98 5,30 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 3,06 41,94 6,81 

Baixo Rio Jamari 74,62 0,12 74,50 0,16 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,59 112,41 0,52 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 2,31 131,69 1,72 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,51 102,49 0,49 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,52 106,48 0,49 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,60 55,40 1,08 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,83 19,17 4,17 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,55 6,45 7,92 

TABELA 10.6 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO INCREMENTAL (2036) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3917,61 2,47 3915,14 0,06 

Médio Rio Madeira 3924,23 3,45 3920,78 0,09 

Baixo Rio Madeira 4352,76 0,21 4352,55 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,24 131,76 0,93 

Médio Rio Machado 195,42 7,03 188,39 3,60 

Rio Jaru 252,69 2,24 250,45 0,89 

Baixo Rio Machado 306,34 5,15 301,19 1,68 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,02 4,98 0,34 

Margem Direita do Rio Jamari 18,99 1,31 17,68 6,91 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 5,27 39,73 11,72 

Baixo Rio Jamari 73,59 0,31 73,28 0,42 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,49 112,51 0,44 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 11,56 122,44 8,62 

Médio Rio Guaporé 103,00 1,41 101,59 1,37 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,63 106,37 0,59 

Alto Rio Guaporé 56,00 3,28 52,72 5,85 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 1,93 18,07 9,63 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,69 6,31 9,89 
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TABELA 10.7 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO SETORIAL (2021) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3927,64 1,44 3926,20 0,04 

Médio Rio Madeira 3934,71 2,46 3932,25 0,06 

Baixo Rio Madeira 4369,06 0,13 4368,93 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,05 131,95 0,79 

Médio Rio Machado 195,43 4,60 190,83 2,35 

Rio Jaru 253,77 1,92 251,84 0,76 

Baixo Rio Machado 309,54 0,25 309,28 0,08 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,04 4,96 0,87 

Margem Direita do Rio Jamari 18,97 1,22 17,75 6,43 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 3,75 41,25 8,34 

Baixo Rio Jamari 74,52 0,14 74,38 0,19 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,89 112,11 0,79 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,25 132,75 0,93 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,33 102,67 0,32 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,69 106,31 0,65 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,50 55,50 0,88 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,43 19,57 2,14 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,56 6,44 8,07 

TABELA 10.8 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO SETORIAL (2026) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3927,42 1,71 3925,707 0,04 

Médio Rio Madeira 3934,29 2,72 3931,569 0,07 

Baixo Rio Madeira 4368,09 0,15 4367,94 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,13 131,87 0,85 

Médio Rio Machado 195,39 4,85 190,539 2,48 

Rio Jaru 253,58 2,01 251,56 0,79 

Baixo Rio Machado 309,28 0,29 308,99 0,09 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,05 4,95 0,90 

Margem Direita do Rio Jamari 18,96 1,29 17,673 6,83 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 3,96 41,04 8,79 

Baixo Rio Jamari 74,32 0,17 74,146 0,23 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 0,93 112,07 0,82 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,42 132,58 1,06 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,34 102,66 0,33 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,72 106,28 0,67 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,52 55,48 0,92 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,48 19,52 2,41 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,64 6,36 9,13 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

451 

TABELA 10.9 – BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL POR UHG PARA O CENÁRIO SETORIAL (2036) 

Sub-bacia UHG 
Vazão afluente 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

superficial (m³/s) 

Vazão efluente 

(m³/s) 

Fração da 

vazão captada 

(%) 

Rio Madeira 

Esquerda e Alto Rio Madeira 3926,86 2,35 3924,51 0,06 

Médio Rio Madeira 3933,26 3,31 3929,95 0,08 

Baixo Rio Madeira 4365,94 0,18 4365,76 0,00 

Rio Machado 

Alto Rio Machado 133,00 1,36 131,64 1,02 

Médio Rio Machado 195,28 5,49 189,79 2,81 

Rio Jaru 253,21 2,23 250,97 0,88 

Baixo Rio Machado 308,77 0,39 308,38 0,13 

Rio Jamari 

Alto Rio Jamari 5,00 0,05 4,95 0,97 

Margem Direita do Rio Jamari 18,96 1,48 17,48 7,82 

Margem Esquerda do Rio Jamari 45,00 4,44 40,56 9,86 

Baixo Rio Jamari 73,94 0,23 73,71 0,31 

Rio Roosevelt Rio Roosevelt 113,00 1,01 111,99 0,89 

Rio Guaporé 

Baixo Rio Guaporé 134,00 1,84 132,16 1,37 

Médio Rio Guaporé 103,00 0,38 102,62 0,37 

Rios Branco e Colorado 107,00 0,78 106,22 0,73 

Alto Rio Guaporé 56,00 0,56 55,44 1,00 

Rio Mamoré Rio Mamoré 20,00 0,61 19,39 3,03 

Rio Abunã Rio Abunã 7,00 0,82 6,18 11,66 

A partir da metodologia adotada, com a estimativa das demandas hídricas de maneira ao mesmo 

tempo discretizada e generalizada por UHG, porém compatível com os objetivos dos Planos Estaduais 

de Recursos Hídricos, não foram determinadas áreas com déficit hídrico para os cenários prospectados. 

Ainda dentre os resultados obtidos, destaca-se a baixa magnitude das vazões efluentes nas 

UHGs do Rio Jamari, em especial a UHG Alto Rio Jamari, e nas UHGs Rio Abunã e Rio Mamoré, as 

quais poderão vir a ser áreas críticas quanto ao atendimento às demandas. 

Por fim, é importante destacar que problemas pontuais de desabastecimento dentro das UHGs 

deverão ser abordados no âmbito dos Planos de Bacias Hidrográficas. 

11 DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE RONDÔNIA 

Como respostas às necessidades das bacias hidrográficas, tendo como referência o diagnóstico, 

a participação pública e o cenário de referência, são definidas diretrizes para as intervenções necessárias. 

Às diretrizes estão associados programas e projetos, visando à transformação da realidade existente na 

desejada, nos horizontes estabelecidos, de acordo com as reais possibilidades. Em função disso, as metas 

são classificadas de acordo com a urgência e relevância da questão abordada para as soluções dos 

problemas (ANA, 2013). 

É importante destacar que os Planos Estaduais de Recursos Hídricos devem apresentar diretrizes 

ou propostas de ações estratégicas, gerais e estaduais, enquanto que os Planos de Recursos Hídricos de 

Bacia Hidrográfica se caracterizam por incluir ações de natureza executiva e operacional, em uma 
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perspectiva regional ou local, atendendo às particularidades de cada bacia hidrográfica, de ordem social, 

cultural, ambiental e econômica (ANA, 2013). Nesse contexto, destaca-se a importância do PERH/RO 

em chamar a atenção para os problemas locais através da sua divulgação e conexão com diversos órgãos, 

ou seja, de elevar o tema da gestão dos recursos hídricos a um caráter institucional. 

As diretrizes e metas do PERH/RO são voltadas para a melhoria do sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos, bem como para a conservação e recuperação da qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos e ambientais do Estado, disseminação de informações e desenvolvimento de 

conhecimento científico. 

Ainda, é proposta a integração das iniciativas com entidades de outras instâncias 

governamentais (federal, estadual e municipal) que executam ou planejam a realização de políticas, 

programas e investimentos que estabeleçam relação direta ou indireta com os recursos hídricos no 

Estado. 

Outrossim, ressalta-se que no Estado de Rondônia os principais rios são de domínio da União 

ou internacionais (Madeira, Guaporé, Mamoré, Abunã, Roosevelt, Cabixi ou Branco, Verde), que 

embora tenham sido caracterizados nas etapas anteriores, fogem ao escopo do PERH/RO. 

11.1 CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA AS AÇÕES DO PERH/RO 

O resultado do exercício de cenarização tem como um dos seus objetivos subsidiar a seleção do 

cenário de referência do PERH/RO. 

Anteriormente foram apresentados a metodologia e resultados dos 3 cenários alternativos 

elaborados, a saber: i.) Cenário Inercial; ii.) Cenário Incremental e iii.) Cenário Setorial.  

Entretanto, a adoção de um cenário de referência é adequada para contextos estáveis ou que 

possuam algum tipo de previsibilidade, onde os atores têm poucas condições ou interesse de 

intervenções. Por outro lado, em contextos de alta incerteza a elaboração de uma estratégia robusta é 

mais adequada e implica em conceber linhas de ação que possam funcionar bem em qualquer cenário e 

com a permanência de elementos básicos (ACRE, 2012). 

Dentre os elementos que podem definir as incertezas estão (ACRE, 2012): 

• Manutenção da tendência das demandas hídricas, projetadas partir de dados retrospectivos;

• Disponibilidade de água supera em muito a demanda no âmbito geral, mas a escassez durante a

estiagem é crítica em algumas bacias;

• Limitações quanto às informações de qualidade da água superficial e subterrânea;

• Influência das mudanças climáticas no regime hidrológico.

Assim, a exemplo do que foi realizado no PNRH e no Plano Estadual de Recursos Hídricos do

Acre (PLERH-AC), no PERH/RO optou-se pela concepção de uma estratégia robusta para o Estado de 
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Rondônia como um todo, porém considerando os principais problemas de cada UHG levantados no 

diagnóstico e também projetados a partir do Cenário Setorial, dada sua robustez metodológica e a 

riqueza de dados de entrada (dados censitários, informações territoriais, econômicas e climatológicas) 

que permitiram auferir as demandas quantitativas da água com maior acurácia.  

11.2 DIRETRIZES 

As diretrizes do PERH/RO foram elaboradas com base nos componentes temáticos dos 

programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, adequando-se ainda à esfera estadual de Rondônia. 

As diretrizes do PERH/RO são: 

1. Desenvolvimento/fortalecimento legal-institucional

2. Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos

3. Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação

4. Conservação da água, do solo e dos ecossistemas

11.3 PROGRAMAS E PROJETOS 

Para cada diretriz norteadora das intervenções necessárias no âmbito dos recursos hídricos de 

Rondônia foram propostos programas e projetos mais específicos e delimitados para as necessidades 

levantadas. A FIGURA 11.1 apresenta os programas alocados para cada diretriz. 

FIGURA 11.1 – DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO 

Para cada projeto foram descritos os objetivos, justificativa, ações e benefícios. Adicionalmente, 

os projetos foram classificados em categorias de prioridade em função da sua relevância e da urgência, 

direcionados por órgão responsável, UHG e município, sendo estimados também os prazos, custos, 
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fontes de recursos, bem como a integração com outras entidades e programas. Por fim, foram 

determinados os indicadores de avaliação, metas e formas de monitoramento de cada projeto. 

Cabe ressaltar que o indicativo marco zero de implementação dos projetos refere-se à data de 

aprovação do PERH/RO e os anos são contabilizados a partir do marco zero. 

11.4 QUADROS-SÍNTESE DAS DIRETRIZES, PROGRAMAS E PROJETOS 

As diretrizes, programas e projetos foram agrupados segundo um Sistema de Classificação de 

Intervenções (SCI) e são apresentados a seguir na forma de quadros-síntese. 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.1 Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

1.1.1 Fortalecimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Objetivos Justificativas 

Prestar apoio ao funcionamento do CRH/RO na realização das atividades 
técnicas. 

Criar uma organização conjunta com os Estados e países vizinhos para 

realização de estudos e políticas de usos dos recursos hídricos transfronteiriços. 

Para que o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH/RO) funcione adequadamente, é preciso dotar o 
CRH/RO da estrutura necessária, visando o cumprimento com suas responsabilidades na gestão dos recursos hídricos definidas pelo 

Decreto nº 10.114/2002. Tendo em vista que em Rondônia os principais rios são de domínio da União ou internacionais, é pertinente 

que haja a integração dos programas relacionados aos recursos hídricos do Estado com políticas e programas relacionados a recursos 
hídricos existentes em Estados e países vizinhos. Ainda, municípios que possuem grandes áreas de UCs em seu território possuem 

dificuldade para a mobilização das comunidades de quilombolas, ribeirinhos, indígenas para exercer sua representatividade e poder 

de governança perante a órgãos deliberativos. 

Ações 

1. Viabilização de meios de participação (transporte e hospedagem) dos membros do CRH/RO em reuniões, eventos técnicos e cursos de capacitação. 
2. Criação de uma organização conjunta com os Estados e países vizinhos para realização de estudos e políticas de uso dos recursos hídricos transfronteiriços.

3. Articulação com os Estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso e com a Bolívia na definição de estratégias conjuntas para a gestão de bacias compartilhadas, de forma a harmonizar os esforços técnicos e financeiros 

na gestão dos recursos hídricos, bem como o uso da água. 
4. Participação ponderada no CRH/RO de regiões com grande peso ambiental, com um “peso” a mais para que municípios que tenham uma realidade muito forte do ponto de vista ambiental tenham uma maior 

representatividade perante órgãos deliberativos. 

5. Elaboração de relatório anual de atividades constando, dentre outros, todas as reuniões do CRH/RO, viagens e cursos dos membros, principais atividades realizadas.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhor atuação do CRH/RO nas ações nas esferas pertinentes e na tomada de 

decisão na gestão dos recursos hídricos no Estado. 

SEDAM e CRH/RO 
Alta Média Baixa Marco Zero Ano 2 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: 

Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio 

Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé. 

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, 

Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa 

Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto 
Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé. 

Indicador Meta Recursos 

Número de reuniões técnicas do CRH/RO realizadas, número de participantes 

em cursos técnicos, equipamentos e estrutura física adquiridos, mobilizações 

viabilizadas. 

4 reuniões do CRH/RO, 4 participações em 

eventos técnicos e 4 cursos de capacitação por 

ano de um ou mais membros do CRH/RO 

Humanos 30 membros do CRH/RO 

Outros Transporte, hospedagem 

Custo Total R$ 430.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas de reuniões, certificados de cursos técnicos, relatórios anuais de atividades. BNDES, BID. 

Integração 

Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO, 

FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados) 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.1 Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

1.1.2 Fomento e apoio a instalação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas 

Objetivos Justificativas 

Operacionalizar os CBHs existentes. 
Instituir CBHs nas bacias que não possuem. 

Convidar e incentivar representantes das comunidades nas quais existem laços 

diretos com os recursos hídricos, como os ribeirinhos, a participar dos CBHs. 
Criar comissão especial dentro dos CBHs para comunicação com as 

comunidades de quilombolas, ribeirinhos, indígenas que se responsabilize por 

coletar e repassar informações, considerando suas dificuldades e a importância 
dessas populações para as áreas protegidas. 

A composição diversificada e democrática dos CBHs contribui para que todos os setores da sociedade com interesse sobre a água 
na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão. Suas principais competências são: aprovar o Plano de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas, arbitrar conflitos pelo uso da água, estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo 

uso da água, proposição de enquadramento dos corpos d’água, promoção do debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 
a articulação das entidades intervenientes, entre outros. 

Ações 

1. Levantamento dos motivos da não operacionalização dos CBHs já instalados. 

2. Mobilização da sociedade e entidades ligadas aos recursos hídricos para participação dos CBHs (produtores rurais, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD e SAAEs, associações de povos da terra) através de 

contato direto como visitas e oficinas. 
3. Formalização dos novos CBHs, elaboração do Regimento Interno, realização de eleições para os cargos dos representantes, realização de reuniões periódicas, viabilização de meios de participação nas reuniões

(transporte e hospedagem).

4. Realização de visitas técnicas periódicas de membros dos CBHs aos municípios da área de abrangência de cada CBH.

5. Criação da comissão especial para comunicação com as comunidades tradicionais nos CHBs que possuem em sua área de abrangência municípios com grande proporção de áreas de UCs em relação à área total 

territorial. 

6. Incentivo e apoio aos membros dos CBHs em reuniões, eventos técnicos e cursos de capacitação de gestão de recursos hídricos.
7. Divulgação no site da SEDAM dos CBHs existentes, membros e contato dos representantes.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Os Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica aprovados pelos CBHs 

irão orientar os usos das águas das bacias, garantindo a efetivação das metas 
nele estabelecidas, bem como a realização dos programas nele priorizados. 

Com base nas orientações dos Planos, também será realizada a aplicação dos 

recursos arrecadados na cobrança pelo uso da água. Por fim, a atuação dos 
CBHs na promoção de debates e articulação com entidades é importante para 

a prevenção de conflitos. 

SEDAM e CBHs 

Alta Média Baixa Marco Zero Ano 2 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que não possuem CBHs instituídos (Rio Roosevelt, Rio Abunã, Margem Esquerda do Rio Madeira, Alto 

Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Rio Mamoré, Médio Rio Guaporé e Alto Rio Guaporé) e não atuantes (Alto 

Rio Machado, Médio Rio Machado, Baixo Rio Machado e Rio Jaru). 

Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de CBHs instituídos e operacionais Operacionalizar os CBHs do Rios Jaru e Baixo 

Machado e dos Rios Alto e Médio Rio 
Machado. 

Custo Total R$ 410.000,00 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.1 Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

1.1.2 Fomento e apoio a instalação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas 
Instituir os CBHs do Rio Roosevelt, Rio Abunã, 

Rio Madeira, Rio Mamoré, Alto e Médio Rio 
Guaporé. 

Criação da comissão especial de comunicação 

nos CBHs onde necessário. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Acompanhamento da instalação e funcionamento dos CBHs. BNDES, BID. 

Integração 

Entidades com representantes nos CBHs, Associações e Cooperativas Indígenas e Extrativistas, EMBRAPA/RO, EMATER/RO. 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.1 Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

1.1.3 Capacitação continuada dos técnicos do órgão gestor de recursos hídricos do Estado 

Objetivos Justificativas 

Incrementar a capacitação do corpo técnico, gerencial e administrativo da 
SEDAM suprindo as lacunas atuais e futuras de conhecimentos para o 

atendimento necessário para a gestão dos recursos hídricos, uma vez que, por 

exemplo, é notada a falta de um engenheiro de pesca. 

Os resultados obtidos nos eventos de participação pública apontaram necessidade de aperfeiçoamento técnico da SEDAM, pelo menos 
no que tange à mobilização social, maior conhecimento do potencial poluidor dos efluentes da piscicultura, podendo ainda haver 

outras lacunas. 

Ações 

1. Realização de cursos e treinamento em temas como: instrumentos técnicos de gestão em recursos hídricos, processos de monitoramento dos recursos hídricos, sistema de informação aplicado à gestão de recursos 

hídricos, comunicação social, limnologia, hidrologia, hidrogeologia, hidrosedimentologia, toxicologia aquática, tecnologia de análises laboratoriais.

2. Formação e adequação de equipe técnica na SEDAM na área de recursos hídricos para preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidades dos técnicos (como por exemplo, engenheiro de pesca, 
hidrólogos, etc.).

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Garantir a boa execução dos programas e a implantação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos. 

SEDAM 
Alta Média Baixa Marco Zero Constante 

UHG Municípios 

Todas, em especial que apresentam problemas de qualidade da água e efluentes de piscicultura, sendo elas: Alto Rio Machado, 

Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Madeira, Margem 
Direita do Rio Jamari, Médio Rio Machado e Rio Jaru (as três últimas: piscicultura). 

Todos, em especial: Porto Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, 

Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio 
Crespo, Nova União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste. 

Indicador Meta Recursos 

Número de cursos, horas de curso, número de participantes da SEDAM. 05 técnicos enviados para cursos e eventos por 
ano   

Custo Total R$ 460.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Avaliação de melhoria do desempenho da equipe da SEDAM BNDES, BID. 

Integração 

Universidades e Institutos de Educação, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, UNIR, IFRO 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.2 Revisão e atualização do marco legal e institucional 

1.2.1 Revisão e atualização do marco legal e institucional 

Objetivos Justificativas 

Analisar as normas estaduais do arcabouço jurídico e legal sobre os recursos 
hídricos e verificar a sua compatibilidade com a PNRH. 

Adequar, reformular ou complementar as lacunas legais e jurídicas existentes. 

Embora o arranjo institucional e competências definidos para o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
(SGRH/RO) estejam de acordo com a PNRH, faz-se necessário observar as dificuldades da aplicação e da prática de implantar 

diretrizes gerais para a fiscalização e monitoramento dos usos dos Recursos Hídricos no Estado de Rondônia. 

Ações 

1. Coletânea das normas estaduais sobre os recursos hídricos.

2. Implementação dos instrumentos legais já existentes, legalizando os planos já existentes em âmbito estadual, de modo que, a partir de então, sejam vislumbradas lacunas a serem preenchidas com outras proposições

legislativas.
3. Determinação das alterações necessárias em conjunto com área jurídica estadual ou contratação de consultoria especializada.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

A revisão da legislação estadual sobre os recursos hídricos permitirá melhorar 
o funcionamento do SGRH/RO. 

SEDAM e área jurídica 
Alta Média Baixa Marco Zero 

Ação 1 e 2: Ano 2 
Ação 3: Ano 3 

UHG Municípios 

Todas Todos 

Indicador Meta Recursos 

Número de instrumentos legais existentes implementados e número de normas 
estaduais revisadas. 

Revisão de 02 normas por mês. Humanos Equipe interna da SEDAM. 

Outros 
Área jurídica do Governo Estadual ou contratação de 

consultoria especializada 

Custo Total R$ 240.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatórios de monitoramento dos instrumentos implementados, publicações no DOE das alterações legais. BNDES 

Integração 

Secretarias Estaduais e Municipais. 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.3 Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos 

1.3.1 Articulação intersetorial no planejamento e execução de atividades relacionadas a recursos hídricos 

Objetivos Justificativas 

Integrar as diferentes esferas de planejamento - federal, estadual e municipal -  
e os principais setores relacionados à gestão dos recursos hídricos – 

saneamento, energia, navegação, meio ambiente e ordenamento territorial, 

visando antecipar e gerir conflitos entre os diferentes interesses e garantindo a 
qualidade e continuidade de disponibilidade dos recursos hídricos. 

A integração multissetorial tende à otimização de esforços individuais de diferentes setores que compartilham a responsabilidade 
sobre a água, promovendo tomadas de decisão por meio de acordos, prevenindo e antecipando conflitos, otimizando recursos 

humanos, financeiro e tempo 

Ações 

1. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos.

2. Formação de interlocutores para articulação entre as entidades envolvidas.

3. Configuração de um Grupo de Políticas Integradas para discussão e condução do tema.
4. Consolidação de diretrizes comuns aos recursos hídricos e revisão periódica. 

5. Desenvolvimento e operação de Canal Digital Integrado entre as instituições, contemplando um repositório de documentos de interesse comum. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Valorização da gestão compartilhada dos recursos hídricos, promovendo o uso 

múltiplo das águas e a qualidade ambiental e ecológica relacionadas. 

SEDAM 
Alta Média Baixa Marco Zero 

Ação 1, 2 e 3: Ano 2. 

Ação 4 e 5: Continuadas. 

UHG Municípios 

Todas. Todos 

Indicador Meta Recursos 

Número de atividades compartilhadas realizadas, número de reuniões 

realizadas entre o grupo, número de publicações no canal digital integrado. 
02 reuniões anuais com os setores envolvidos. 

Humanos 

Representantes técnicos dos diferentes setores (técnicos 

internos de cada instituição ou a serem contratados 

conforme resultado da Ação 1). 

Outros 

Deslocamentos e diárias, emissão e publicação de 

relatórios, criação e manutenção do Canal Digital 

Integrado. 

Humanos R$ 600.000,00/ano 

Outros R$ 18.300,00/ano 

Custo Total R$ 618.300,00/ano 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas de reuniões, decretos de formação e regimento do Grupo de Políticas Integradas e Canal Digital. BNDES. 

Integração 

Programa Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos do PERH/RO, Programa comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO, Ministérios, ANA, Secretarias 

Estaduais, CAERD, Concessionárias e Geradoras de Energia Elétrica. 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.3 Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos 

1.3.2 Articulação dos instrumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos 

Objetivos Justificativas 

Compatibilizar planos e demais instrumentos que compartilhem o interesse na 
conservação dos recursos hídricos ou que tenham rebatimento na qualidade, 

disponibilidade e demanda de água. 

A temática hídrica permeia diferentes setores de planejamento, sendo objeto, principalmente, do setor de saneamento, elétrico, 
ambiental, turístico, navegação e de ordenamento territorial.   

Ações 

1. Criação de um Grupo Técnico de Articulação de documentos relacionados ao planejamento hídrico e ambiental, reunindo representantes das diferentes entidades ou setores afins. 

2. Verificação da necessidade ou não de novas contratações para a composição do Grupo Técnico de Acompanhamento. 

3. Articulação do calendário de elaboração e levantamento de planos e instrumentos nacionais e estaduais de interesse correlatos a temática hídrica e ambiental. 
4. Monitoramento e correção de desvios e incompatibilidades entre os instrumentos de gestão (hídrica e ambiental) em relação às diretrizes comuns traçadas pelo Grupo de Políticas Integradas. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

A articulação dos diferentes instrumentos relacionados à gestão de recursos 

hídricos proporciona uma otimização de recursos humanos e financeiros, 
potencializa e une conhecimentos em prol da disponibilidade e qualidade 

hídrica. 

SEDAM 

Alta Média Baixa Marco Zero Continuado. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de planos articulados e/ou elaborados conjuntamente. Articulação de planos e instrumentos a cada 
cinco anos. 

Humanos 
Alocar a equipe interna das diferentes instituições ou 
contratação de novos técnicos 

Outros 
Reuniões mensais: diárias, deslocamentos e publicação 

de relatórios 

Humanos R$ 420.000,00/ano 

Outros R$ 35.400,00/ano 

Custo Total R$ 455.400,00/ano 

Monitoramento Fontes de recursos 

Documentos de articulação e parcerias, atualização do Canal Digital. BNDES. 

Integração 

Ministérios, Secretarias Estaduais. 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.3 Articulação institucional e intersetorial na gestão dos recursos hídricos 

1.3.3 Articulação com o setor de geração hidrelétrica 

Objetivos Justificativas 

Articular a gestão dos recursos hídricos com o setor elétrico brasileiro 
objetivando assegurar que os aproveitamentos hidrelétricos (UHE, PCH) sejam 

implantados e operados considerando os usos múltiplos e a vazão ambiental de 

jusante, minimizando os riscos e prejuízos à população e ao meio ambiente. 
Articular, conjuntamente com o governo brasileiro, a gestão dos recursos 

hídricos com o governo boliviano no que tange aos aproveitamentos 

hidrelétricos previstos na fronteira Rondônia-Bolívia. 
Cobrar das empresas responsáveis o cumprimento das condicionantes e a 

implementação dos programas ambientais previstos nos projetos dos 

aproveitamentos hidrelétricos já instalados. 

A construção de aproveitamentos hidrelétricos possui impactos positivos e negativos. Após a construção das usinas são previstos 
programas e ações ambientais que visam minimizar os impactos negativos, cujas implementações devem ser cobradas pela 

comunidade e pelo poder público. Além disso, todas as usinas têm a obrigação legal de garantir uma vazão mínima de jusante para 

não impactar em demandas para os usos múltiplos. Impactos negativos relacionados a inundações, como no caso da enchente de 2014 
no Rio Madeira, em uma avaliação preliminar baseada em experiências anteriores, podem estar relacionados à operação inadequada 

das usinas, uma vez que os reservatórios tendem a minimizar o pico das enchentes para jusante devido à sua capacidade de 

regularização. 

Ações 

1. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos. 
2. Definição de um modelo de articulação institucional com o setor elétrico brasileiro.

3. Definição de um modelo de articulação institucional com o setor elétrico e de recursos hídricos boliviano. 

4. Discussão com os diferentes agentes do setor elétrico para estabelecer um protocolo institucional e técnico que defina um conjunto de solicitações para os empreendimentos hidrelétricos instalados, bem como as 

condicionantes e requisitos para os projetos futuros, tais como vazões de jusante, qualidade das águas nos reservatórios, compensações ambientais.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Minimização dos impactos negativos e maximização dos benefícios das usinas 

hidrelétricas. 

SEDAM, CRH/RO, CBHs 
Alta Média Baixa Marco Zero Continuado. 

UHG Municípios 

Que possuem UHEs e PCHs em operação e previstas: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, 

Baixo Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Rios Branco e Colorado, Alto Rio Machado e Alto Rio Guaporé. 

Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari, Monte Negro, 

Cacaulândia, Ariquemes, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenta 
Bueno, Primavera de Rondônia, Chupinguaia, Vilhena, Colorado do Oeste. 

Indicador Meta Recursos 

Modelo de articulação institucional com setor elétrico, cronograma de ações de 
articulação com o setor elétrico implementado, relatórios de monitoramentos 

de programas ambientais dos aproveitamentos hidrelétricos existentes. 

Verificação dos relatórios de monitoramentos 
de programas ambientais dos aproveitamentos 

hidrelétricos existentes. 

Humanos 
2 técnicos da SEDAM, um membro do CRH/RO e de 
CBHs. 

Custo Total R$ 820.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

ATAs de reuniões, cópias dos relatórios de monitoramentos de programas ambientais dos aproveitamentos hidrelétricos existentes. BNDES. 

Integração 

ANEEL, Eletronorte, Empreendedores de aproveitamentos hidrelétricos (Santo Antônio Energia, Energia Sustentável do Brasil, Eletrogoes, entre outros). 
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1 DESENVOLVIMENTO/FORTALECIMENTO LEGAL-INSTITUCIONAL 

1.4 Sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos recursos hídricos 

1.4.1 Manutenção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e prospecção permanente de recursos 

Objetivos Justificativas 

Ampliar o montante de recursos financeiros destinados às atividades 
relacionadas à gestão e ao gerenciamento dos recursos hídricos do Estado. 

Garantir recursos financeiros para implementação do PERH/RO e manutenção 

do SGRH/RO, dando suporte financeiro aos investimentos necessários por 
UHG e viabilizando as atividades do CRH/RO e CBHs. 

O órgão gestor precisa de um sistema de financiamento que dê suporte ao funcionamento das atividades relacionadas à gestão e o 
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (FRH/RO) foi criado pela Lei 

Complementar nº 255/2002 com previsão de recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, contribuições públicas 

ou privadas, multas ambientais, empréstimos ou financiamentos e outras receitas. Portanto, faz-se necessário estabelecer mecanismos 
para arrecadação contínua de recursos. 

Ações 

1. Capacitação de grupo técnico para condução do FRH/RO.

2. Levantamento de recursos disponíveis em diferentes fontes e elaboração de propostas de convênios. 
3. Estabelecimento de rede de contatos para cooperação e parcerias para investimentos de interesse comum com iniciativa privada e as gestões municipais. 

4. Identificação e integração de alternativas de instrumentos econômicos de gestão, como o pagamento por serviços ambientais. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Viabilização financeira para implementação das ações do PERH/RO e a 

continuidade da gestão dos recursos hídricos, otimizando investimentos, por 

meio da articulação de diferentes fontes de financiamento. 

SEDAM 

Alta Média Baixa Marco Zero 

Ação 1: Ano 2. 

Ação 2, 3 e 4: 

Continuadas. 

UHG Municípios 

Todas Todos 

Indicador Meta Recursos 

Montante arrecadado por ano, número de convênios e parcerias firmados por 

ano. 

Arrecadação de montantes anuais compatíveis 

com o plano de investimento do PERH/RO. 
Humanos 

Técnicos capacitados para prospecção de recursos 

(internos ou contratados) 

Outros Oficina de capacitação 

Humanos R$ 288.000,00 

Outros R$ 5.000,00 

Custo Total R$ 293.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Extratos do FRH/RO, convênios publicados. PROGESTÃO, Parcerias com a iniciativa privada, setor de usuários, bancos. 

Integração 

Governo Federal, Secretarias Estaduais, gestões municipais. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.1 Ampliação na rede meteorológica e hidrológica de monitoramento das águas superficiais 

Objetivos Justificativas 

Atualizar e ampliar a Rede de Estações Meteorológica Automática do Estado 
de Rondônia (REMAR). 

Atualizar e ampliar a rede de estações hidrológicas e meteorológicas de 

monitoramento de águas superficiais. 

A REMAR, hoje composta por 15 estações meteorológicas automáticas, tem possibilitado ao longo do tempo, a geração de uma série 
de dados meteorológicos, contínuos e consistentes, que tem contribuído para uma melhor caracterização climática do Estado, bem 

como apoiado as atividades de previsão do tempo, clima, monitoramento ambiental, hidrológico e o planejamento agropecuário, em 

especial o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. A REMAR tem operado de forma satisfatória, porém, faz-se necessário buscar 
a sua atualização e ampliação, para supriras lacunas ainda existentes no Estado de Rondônia, bem como manutenções preventivas e 

corretivas periódicas. No Relatório de Etapa 02 (RE02) foi realizado um estudo para adensamento da rede de monitoramento levando-

se em consideração as estações fluviométricas, de qualidade da água, sedimentométricas, climatológicas e pluviométricas. Visando 
aprimorar os estudos para ampliação da rede de monitoramento fluviométrico, realizou um estudo mais aprofundado para 

adensamento desta rede, considerando-se as características morfométricas e climáticas de cada UHG e, através de análise de 

agrupamento estatístico, foram identificadas UHGs que apresentam comportamento hidrológico homogêneo e, assim, definido o 
número mínimo de estações fluviométricas necessárias para o Estado. 

Ações 

1. Verificação das condições operacionais dos equipamentos de medições hidrometeorológicas. 

2. Manutenção dos equipamentos que apresentam problemas.

3. Com base no estudo estatístico realizado, instalação de pelo menos 11 novas estações fluviométricas convencionais.

4. Monitoramento das estações realizado diariamente, às 7h e 17h, conforme estações da ANA.

5. Com base no estudo de adensamento da rede hidrometeorológica realizado, propõe-se que, para cada UHG seja instalado o número mínimo de estações indicado a seguir: 

UHG Alto Rio Guaporé: Climatológicas (1);
UHG Alto Rio Jamari: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);

UHG Alto Rio Machado: Climatológicas (2);

UHG Alto Rio Madeira: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Baixo Rio Guaporé: Sedimentométricas (2); Climatológicas (5);

UHG Baixo Rio Jamari: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);

UHG Baixo Rio Machado:  Sedimentométricas (1); Climatológicas (3); Pluviométricas (1);
UHG Baixo Rio Madeira: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1); 

UHG Médio Rio Guaporé: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);

UHG Médio Rio Machado: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Margem Direita do Rio Jamari: Climatológicas (1);

UHG Margem Esquerda do Rio Jamari: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);

UHG Margem Esquerda do Rio Madeira: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);
UHG Rio Abunã: Sedimentométricas (1); Climatológicas (1);

UHG Rios Branco e Colorado: Sedimentométricas (2); Climatológicas (3);

UHG Rio Jaru: Sedimentométricas (1); Climatológicas (4);
UHG Rio Mamoré: Sedimentométricas (1); Climatológicas (5); Pluviométricas (1);

UHG Rio Roosevelt: Qualidade d'água (1); Sedimentométricas (2); Climatológicas (3); Pluviométricas (1); 

UHG Total: Qualidade d'água (5); Sedimentométricas (20); Climatológicas (46); Pluviométricas (3);
6. Realização de estudo para a identificação dos pontos mais adequados para a instalação das novas estações, considerando prioritariamente os rios de domínio estadual e a necessidade de monitoramento em rios

tanto de grande quanto de pequeno porte.
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.1 Ampliação na rede meteorológica e hidrológica de monitoramento das águas superficiais 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Conhecimento da disponibilidade hídrica de forma cada vez mais consistente, 

incluindo na melhoria da determinação de riscos de desabastecimento, 

conflitos pelo uso da água, enchentes. Além disso, as estações de 

monitoramento da qualidade da água permitirão o acompanhamento dos 

resultados da implementação dos projetos propostos no PERH/RO que refletem 
na melhoria da qualidade da água. 

SEDAM 

Alta Média Baixa Marco Zero 
Ação 1, 2 e 4: Continuada. 

Ação 3 e 5: Ano 1 

UHG Municípios 

Todas.  A definir os municípios que terão estações hidrométricas instaladas. 

Indicador Meta Recursos 

Número de estações verificadas, corrigidas e instaladas por ano. Verificação e manutenção de estações a cada 3 

meses, instalação das 11 estações 
hidrométricas. 

Humanos 

Supervisão geral: Profissional versado em hidrologia. 

Campo: três equipes de campo, contando com um 
hidrometrista, um topógrafo e um auxiliar por equipe. 

Outros 
Estações hidrométricas e equipamentos auxiliares para 

medições (barco, molinete, equipamentos topográficos) 

Custo Total R$ 2.750.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Dossiê das estações verificadas e instaladas. BNDES. 

Integração 

ANA, UNIR, CAERD, CPRM. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.2 Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas 

Objetivos Justificativas 

Ampliar o conhecimento das características quantitativas e qualitativas dos 
aquíferos de Rondônia. 

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos depende do conhecimento da distribuição territorial, bem como das características 
quantitativas e qualitativas da água disponível nos aquíferos. A água subterrânea, a despeito de ser menos vulnerável à contaminação, 

não está isenta dos riscos deste processo. Parâmetros que indicam contaminação, seja bacteriológica ou química, em geral devem ser 

monitorados a fim de que se possa eliminar ou mitigar a contaminação, pois devido ao baixo fluxo a recuperação de um aquífero é 
muito mais difícil e demorada do que um corpo d’água superficial. Além disso, um Estado submetido a um processo rápido de 

ocupação de seu território, como é o caso de Rondônia, necessita um controle eficiente da qualidade da água, em face da pressão 

exercida pela demanda e do risco de comprometimento da água subterrânea pelo uso nem sempre adequado de áreas de recarga. 

Ações 

1. Estabelecimento do número de pontos de amostragem e da distribuição espacial dos novos poços em função das pressões antrópicas. Poços utilizados para abastecimento público e outros já existentes podem ser 
utilizados para sediarem estações de monitoramento.

2. Critérios de seleção dos aquíferos a serem monitorados: vulnerabilidade natural dos aquíferos ao risco de contaminação/poluição, potenciais fontes de poluição, densidade de poços tubulares de abastecimento, uso 

e ocupação do solo e seu histórico, resultados prévios de alteração das condições naturais.
3. Estabelecimento da logística para operação da rede de monitoramento. 

4. Treinamento de equipes de medições e coletas. 

5. Implantação das estações de monitoramento. 
6. Operação da rede de monitoramento.

7. Apropriação, consistência, avaliação e disponibilização das informações obtidas.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria na qualidade e quantidade da água subterrânea utilizada para 
atendimento a diversos tipos de demandas. 

SEDAM com apoio da CPRM, Municípios e de 
outros atores dependendo da região 

Alta Média Baixa Marco Zero Ano 5 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de poços de monitoramento implantados, medições em campo e 

coletas realizadas e análises laboratoriais realizadas. 

Instalação dos poços de monitoramento, 

verificação e manutenção dos poços de 
monitoramento a cada 3 meses. 

Humanos 

Supervisão geral: Profissional versado em 

hidrogeologia. 

Campo: três equipes de medição e coleta de amostras de 

água, contando com um hidrometrista e um auxiliar por 

equipe. 

Equipamentos 

Veículo 4X4, Condutivímetro, peagâmetro, medidor de 

nível de água subterrânea, bomba de vácuo para 

filtragem das amostras em campo, conjunto para 
titulação, GPS portátil, frascos para amostra, reagentes 

químicos. 

Outros Laboratório. 

Humanos R$ 730.000,00 

Equipamentos R$ 150.000,00 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.2 Ampliação na rede hidrológica de monitoramento das águas subterrâneas 
Outros R$ 160.000,00/ano 

Custo Total R$ 880.000,00 + R$ 160.000,00/ano 

Monitoramento Fontes de recursos 

Dossiê dos poços de monitoramento instalados, laudos laboratoriais das análises realizadas. BNDES, BID. 

Integração 

CPRM, UNIR. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.3 Padronização de metodologia e frequência de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

Objetivos Justificativas 

Definir a frequência e metodologia de monitoramento e parâmetros de 
qualidade da água em consonância com programas que envolvam conservação 

de solo e das águas para que sejam avaliadas metas de desempenho ambiental 

e calculados índices de qualidade da água. 

Tendo em vista a carência de dados de qualidade da água para a maioria dos parâmetros e necessidade da ampliação da rede de 
monitoramento hidrológica das águas superficiais, que deverá contemplar a instalação de novas estações de qualidade da água, a 

padronização da metodologia de monitoramento e parâmetros de qualidade da água, bem como dos parâmetros a serem monitorados, 

permite a integração dos dados obtidos com de provenientes de outras fontes e entidades que também realizam monitoramento. Ainda, 
a determinação da frequência de monitoramento permite avaliar a evolução temporal da qualidade da água, outra informação de 

grande importância no âmbito da gestão dos recursos hídricos, possibilitando a identificação dos impactos das atividades produtivas 

e de novas fontes de poluição, bem como respaldando os estudos de enquadramento na ocasião dos Planos de Bacias Hidrográficas. 
O Estado de Rondônia participa do programa QUALIÁGUA juntamente com a ANA, na qual é realizada a coleta e análise de 

parâmetros de qualidade da água em determinados pontos de monitoramento superficial, frequência e metodologia pré-estabelecidos. 

Neste programa, o apoio para as coletas, análises, estrutura laboratorial e capacitações é fornecido pela ANA, estando a definição dos 
parâmetros a serem analisados limitados a capacidade dos laboratórios, equipamentos e pessoas capacitadas disponibilizadas pelo 

programa. Dessa forma, a análise de determinados parâmetros só irá ocorrer após os laboratórios apresentarem os equipamentos 

necessários para tal. No período de elaboração do PERH/RO o programa realizava o monitoramento de 5 parâmetros, estando previsto 
para julho de 2018 a adição de novos parâmetros, incluindo a análise da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), importante para 

a quantificação da matéria orgânica nos rios. Este programa ocorre a nível do estado e segue as diretrizes propostas pela ANA.  

Ações 

1. Frequência de coletas conforme campanhas do programa QUALIÁGUA para os recursos hídricos superficiais: coletas trimestrais, contemplando as variações sazonais. Nos mananciais superficiais e reservatórios 

de abastecimento recomenda-se a análise mensal dos principais parâmetros; para os recursos hídricos subterrâneos, sugere-se coletas semestrais para aquíferos livres e anuais para aquíferos confinados.  
2. Os procedimentos de amostragem, preservação, acondicionamento e análise de amostras devem ser padronizados de acordo com “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” ou com outro 

padrão de referência nacional/internacional, em consonância com as metodologias adotadas pela ANA no programa QUALIÁGUA. Os laboratórios para onde serão levadas as amostrar para análises devem ser 

certificados pelo INMETRO. 
3. Os parâmetros de qualidade da água a serem analisados devem ser compatíveis com as legislações vigentes, sendo desejável também englobar aqueles necessários para o cálculo de índices de qualidade da água, 

bem como outros parâmetros específicos em regiões onde há problemas pontuais de determinado tipo de poluição. Deve incluir também cianobactérias, especialmente aquelas consideradas potencialmente tóxicas. 

Sugere-se que sejam analisados minimamente os mesmos parâmetros do programa QUALIÁGUA. 
4. O monitoramento pode ser realizado de maneira conjunta entre os órgãos estaduais de meio ambiente e gestão de recursos hídricos, sendo a operação feita em parceria com as prefeituras municipais, concessionárias 

de abastecimento de água e laboratórios de instituições de pesquisa acreditados, de forma a viabilizar recursos humanos e financeiros para a coleta e análises dos parâmetros físico-químicos. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhor clareza e entendimento sobre a qualidade da água quando comparada a 

outras regiões com os mesmos métodos de análises ou similares e mesmos 

parâmetros. Com a padronização, aperfeiçoam-se técnicas que, no futuro, 

podem vir a melhorar a produtividade e diminuir custos. Além disso, o controle 
do processo da análise da água propicia resultados mais precisos, visto que os 

métodos são objetivados. 

SEDAM. 

Alta Média Baixa Marco Zero Ano 1 

UHG Municípios 

Todas, em especial que apresentam problemas de qualidade da água e efluentes de piscicultura, sendo elas: Alto Rio Machado, 

Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Madeira, Margem 

Direita do Rio Jamari, Médio Rio Machado e Rio Jaru. 

Todos, em especial: Porto Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, 

Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio 

Crespo, Nova União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Ampliação e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado 

2.1.3 Padronização de metodologia e frequência de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

Indicador Meta Recursos 

Documento consolidado na forma de manual contendo descrição da 
metodologia e frequência de monitoramento, parâmetros de qualidade da água 

e lista de laboratórios aptos a receber as amostras coletadas para análise. 

Elaboração do documento de referência com 
metodologia e frequência de monitoramento e 

parâmetros de qualidade da água, atualização 

do documento conforme atualizações das 
normas adotadas, laboratórios disponíveis, 

parâmetros considerados 

Custo Total R$ 30.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Fichas de campo de todas as campanhas de coleta de dados de qualidade da água. BNDES. 

Integração 

Entidades operadoras de estações de monitoramento hidrometeorológico e qualidade da água (ANA, ANEEL, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD, SAAEs, CPRM, empresas privadas), EMBRAPA/RO, 

EMATER/RO, UNIR. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.2 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos 

2.2.1 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos 

Objetivos Justificativas 

Desenvolver o Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos 
(SIRH/RO). 

Os objetivos do SIRH/RO são: reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no 
Estado, atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território estadual, fornecer subsídios 

para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas. 

Atualmente existe grande disponibilidade de informações em diversas áreas temáticas e espaços geográficos, entretanto apenas partes 
destes dados estão sistematizados e disponibilizados em meio digital.  

A implantação do SIRH/RO permitirá a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, coordenação unificada do 

sistema pela SEDAM, acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. 

Ações 

1. Formação de um GT composto por técnicos da SEDAM e do CRH/RO. 
2. Elaboração de Termo de Referência para contratação da empresa para elaboração do SIRH/RO.

3. Contratação da empresa para elaboração do SGRH/RO. 

4. Seleção de 2 técnicos da SEDAM para acompanhamento da elaboração, implementação e alimentação do SIRH/RO. 
5. Integração do SIRH/RO ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Armazenamento de dados em uma base de apoio à elaboração de estudos, 
planejamento de ações, identificação de situações críticas e tomada de decisão. 

SEDAM e empresa contratada para elaboração 
do SIRH/RO. 

Alta Média Baixa Marco Zero 

Ação 1, 2 e 3: Ano 1. 

Ação 3 e 4: Continuada. 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: 
Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio 

Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.    

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, 
Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa 

Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto 

Velho, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé. 

Indicador Meta Recursos 

Contratação da empresa especializada, disponibilização dos dados no SIRH. Implementação do SIRH e integração ao 

SNIRH. 
Humanos 2 técnicos da SEDAM 

Outros Empresa para desenvolvimento do SIRH 

Custo Total R$650.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Plataforma digital do SIRH. BID. 

Integração 

Entidades operadoras de estações de monitoramento hidrometeorológico e qualidade da água (ANA, ANEEL, geradoras de energia hidrelétrica, CAERD, SAAEs, CPRM (SIAGAS), empresas privadas), UNIR. 
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2 CONSILIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.3 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

2.3.1 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

Objetivos Justificativas 

Promover a atualização e alimentação continuada do cadastro de usuários da 
água no Estado de Rondônia. 

Assegurar o controle qualitativo e quantitativo do uso das águas superficiais e 

subterrâneas e o efetivo exercício dos direitos de acesso a água.  
Identificar os usuários das águas, bem como a finalidade do uso e os demais 

critérios técnicos.  

Garantir a atual e aos futuros usuários os padrões de qualidade e quantidade 
adequados para os usos. 

Exercer a fiscalização das captações e lançamento de efluentes líquidos no 

âmbito da outorga do direito de uso da água. 

Com base nos dados de outorga recebidos para elaboração do PERH/RO foram observadas inconsistências, tais como DBO do 
efluente bruto superior à do tratado, valores improváveis tanto de vazão quanto DBO, bem como um número bastante reduzido de 

outorgas para lançamento de efluente. O cadastro de usuários de água fornece informações fundamentais para gestão dos recursos 

hídricos, sendo a base para estimativas de demanda e de qualidade da água. A atualização e consistência do mesmo precedem a 
regularização do uso da água e as avaliações sobre a necessidade e estratégias de cobrança pelo uso. Adicionalmente, para garantir 

os múltiplos usos da água, fundamentado na Lei Federal nº 9433/97, torna-se necessário o gerenciamento de recursos hídricos. A 

outorga do direito de uso da água, instrumento de gestão, objetiva ajustar as demandas hídricas dos setores econômicos, sociais e 
ambientais visando o atendimento aos usuários de modo a permitir a convivência dos usos atuais e futuros da água sem conflitos. A 

Lei nº 9433/97 caracteriza a outorga como um instrumento administrativo da União, dos Estados e do Distrito Federal, assim como a 

Lei Complementar nº 255/2002 no Estado de Rondônia, que estabelece demais critérios. 

Ações 

1. Cadastro contínuo de usos consuntivos e não consuntivos dos usuários de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e dos lançamentos de efluentes no Cadastro de Usuários da Água.

2. Uniformização de linguagem de banco de dados qualitativos e quantitativos e do Cadastro de Usuários da Água.

3. Campanhas de regularização das outorgas com equipes para levantamento de campo.
4. Definição dos critérios técnicos de outorga: vazão outorgável, vazão de referência.

5. Elaboração de um Manual de Outorga para orientar os usuários os procedimentos necessários para a obtenção da Outorga.

6. Estabelecimento de um método automatizado para extrair as informações relacionadas a disponibilidade hídrica, assim como as características técnicas das outorgas concedidas. 
7. Elaboração de marco legal para a regulamentação e implantação da outorga.

8. Adequação da equipe técnica da SEDAM na área de recursos hídricos com a finalidade de atender e preencher as lacunas do órgão quanto à quantidade e especialidade dos técnicos para com a fiscalização da 

implementação do sistema de outorga e levantamento de dados de campo para verificação das informações fornecidas pelos usuários. 
9. Planejamento, organização e execução de ações sistemáticas de fiscalização do uso dos recursos hídricos, pautadas pela perspectiva preventiva e de orientação aos usuários.

10. Formação de equipe especializada junto com a integração de outros órgãos parceiros para atuar como agentes de fiscalização.

11. Elaboração de um Manual de Fiscalização para nortear os agentes fiscalizadores no controle e monitoramento dos usuários de água.
12. Articulação do cadastro de usos e usuários do Estado com o Cadastro Nacional de Usos e Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) junto à ANA.

13. Conscientização da população sobre a importância de declarar o uso da água.

14. Realização de estudos que avaliem a influência da sazonalidade na disponibilidade hídrica subterrânea.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

O sistema de outorga de uso da água fornece subsídios para os Planos de Bacias 
Hidrográficas, estudos de novas outorgas, cobrança pelo uso da água e 

enquadramento mais acurado. 

SEDAM. 

Alta Média Baixa 
Marco 
Zero 

Implementação do sistema de 
outorga (Ação 1 a 5): Ano 1 

Atualização do banco de 

dados e fiscalização (Ação 6 a 
11): Continuada. 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: 

Médio Rio Madeira, Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio 

Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé.    

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, 

Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa 

Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Porto 
Velho, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé. 
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2.3 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

2.3.1 Implementação do sistema de outorga de direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

Indicador Meta Recursos 

Número de usuários visitados a cada 3 meses, número de outorgas emitidas por 
mês. 

Realização da atualização e consistência do 
cadastro de outorga existente ao final de 6 

meses, implementação do sistema de outorga 

até o final do prazo estipulado, continuidade da 
operação do sistema de outorga. 

Humanos 
Equipes para levantamentos de campo, 
operacionalização do sistema de outorga e fiscalização. 

Equipamentos GPS, computadores e acesso periódico a internet. 

Outros Deslocamentos (passagens ou combustível) e diárias. 

Humanos R$ 252.000,00/ano 

Equipamentos R$ 254.660,00 

Outros R$ 127.100,00/ano 

Custo Total R$ 254.660,00 + R$ 379.100,00/ano 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatórios das visitas de campo, banco de dados de outorgas atualizado mensalmente. BNDES. 

Integração 

ANA, Associações de usuários da água, UNIR, CAERD, ELETROBRÁS, empreendimentos hidrelétricos. 
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2.4 Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso 

2.4.1 Enquadramento de corpos hídricos superficiais e subterrâneos em classes de uso 

Objetivos Justificativas 

Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 
forem destinadas. 

Diminuir os cursos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas e permanentes. 

O enquadramento dos corpos hídricos é um dos instrumentos da PNRH e visa o alcance ou manutenção de uma determinada classe 
de qualidade de água de acordo com os seus usos preponderantes. O Estado de Rondônia até o momento não promoveu o 

enquadramento dos corpos hídricos, o que torna necessária a adoção deste processo como instrumento de controle da poluição e de 

manutenção da qualidade das águas.  A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece os padrões de qualidade das águas para os 
diferentes usos preponderantes e delimita os corpos hídricos em classes conforme os usos. O enquadramento é um processo demorado 

e trabalhoso, dado que envolve a participação dos usuários, indicando a qualidade desejada de acordo com os usos preponderantes, e 

do poder público, viabilizando tal alcance através do estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da água a ser 
obrigatoriamente alcançado ou mantido em determinado segmento dos corpos hídricos, ao longo do tempo. 

Ações 

1. Elaboração de estudos detalhados para o enquadramento dos corpos d’água do Estado no âmbito das UHGs: diagnóstico dos usos preponderantes e da qualidade das águas nas sub-bacias, identificando as fontes 

de poluição. 

2. Proposição de enquadramento dos corpos d’água das UHGs, a serem aprovadas pelos CBHs. 
3. Realização de eventos públicos com os diversos setores para a validação do diagnóstico e prognóstico de enquadramento e posterior validação dos cenários de metas e objetivos estabelecidos. 

4. Elaboração do Programa para Efetivação do Enquadramento das águas superficiais e subterrâneas com metas progressivas intermediárias e final de melhoria da qualidade da água.

5. Publicação do documento final contendo os procedimentos e propostas para a implantação do enquadramento. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria na qualidade da água. SEDAM Alta Média Baixa Ano 2 Ano 20 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de rios com enquadramento definido. 01 bacias hidrográfica com enquadramento 
aprovado a cada 3 anos. 

Humanos 
Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias 
hidrográficas 

Custo Total 
Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias 

hidrográficas 

Monitoramento Fontes de recursos 

Aprovação da proposta de enquadramento. Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias hidrográficas. 

Integração 

UNIR. 
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2.5 Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

2.5.1 Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Objetivos Justificativas 

Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário indicação de seu 
valor real. 

Incentivar a racionalização do uso da água. 

Obter recursos financeiros para implementação de programas e intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Redistribuir custos, de forma equitativa, entre os usuários de recursos hídricos. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa incentivar a racionalização, obter recursos financeiros, financiar os programas e 
intervenções contemplados nos Planos de Recursos Hídricos, além de pagar despesas de implantação e custeio administrativo do 

SGRH/RO.   

Ações 

1. Elaborar estudos técnicos para subsidiar o CRH/RO na definição da metodologia da Cobrança pelo Uso e das tarifas, bem como estabelecer as isenções.

2. Atualização do cadastro de usuários da água com todas as informações necessárias para a estimativa da água captada e consumida no setor da aquicultura. 

3. Estudos de instrumentos econômicos de gestão de recursos hídricos adequados à realidade do Estado de Rondônia.
4. Incentivar os estudos para as propostas dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas estaduais. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso serão aplicados nas bacias 

onde foram arrecadados, conforme o plano de investimentos aprovado pelos 

CBHs. 

SEDAM, CRH, CBHs 

Alta Média Baixa Ano 2. Ano 20. 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: 

Margem Direita do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio 
Guaporé, Rios Branco e Colorado.    

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União, 

Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta 
d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de 

Moura. 

Indicador Meta Recursos 

Número de bacias hidrográficas com cobrança regulamentada. 01 bacias hidrográfica com regulamentação de 

cobrança pelo uso da água a cada 3 anos. 
Outros 

Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias 

hidrográficas 

Custo Total 
Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias 

hidrográficas 

Monitoramento Fontes de recursos 

Montantes arrecadados anualmente; projetos viabilizados a partir dos montantes arrecadados. Inerente ao Programa de elaboração de planos de bacias hidrográficas. 

Integração 

ANA. 
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2.6 Elaboração de planos de bacias hidrográficas 

2.6.1 Elaboração de planos de bacias hidrográficas 

Objetivos Justificativas 

Definir uma agenda de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacias 
hidrográficas, das informações que devem constar nos termos de referência de 

contratação de empresa especializada para elaboração dos planos de bacias 

hidrográficas 
Estabelecer o arranjo institucional para acompanhar os planos de bacias 

hidrográficas e o fluxo de tomada de decisão na constituição do arranjo para 

acompanhamento da elaboração dos planos. 

A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH. É no âmbito da bacia hidrográfica que é possível descen-
tralizar a gestão dos recursos hídricos e torna-la participativa. Os Planos de Bacia se caracterizam por incluir ações de natureza 

executiva e operacional, em vista de sua perspectiva regional (ou local), dentre elas: 

• Estabelecimento de metas e estratégias;

• Proposição de componentes, programas, subprogramas e projetos;

• Montagem de um programa de investimentos do plano de bacia;

• Indicações e diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão;

• Proposta organizacional ou de arranjo institucional;

• Descrição das ações destinadas à capacitação material e técnica dos agentes envolvidos; e 

Roteiro ou esquema de implementação do Plano de Bacia

Ações 

1. Definição do Termo de Referência (TR): O termo deve ser debatido e aprovado pelo CBH e deve ser fruto de uma construção coletiva dos atores envolvidos.

2. Definição do arranjo institucional para acompanhar a execução dos trabalhos: Estabelecimento da composição (quem irá participar), os papéis a serem assumidos por cada instância, a dinâmica de funcionamento, 

frequência de reuniões e o fluxo de comunicação entre os envolvidos.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Os planos de bacias hidrográficas permitem a proteção dos recursos hídricos e 
equilíbrio entre oferta e demanda de água adequadas aos diferentes usuários. 

SEDAM, CBHs, empresas especializadas. 
Alta Média Baixa Marco Zero Ano 20 

UHG Municípios 

Todas, iniciando-se naquelas que já possuem CBHs e operacionais, bem como possuem situações mais críticas de relacionadas às 
demandas hídricas e qualidade da água, sendo elas: Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio 

Machado, Rios Branco e Colorado.    

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União, 
Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta 

d’Oeste, Vilhena, Ji-Paraná, Monte Negro, Rolim de Moura, São Miguel do 

Guaporé. 

Indicador Meta Recursos 

Número de planos de bacias hidrográficas. 01 planos de bacia hidrográfica a cada 3 anos. Custo Total R$ 7.000.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatório de Plano de Trabalho contendo as atividades desenvolvidas nos Planos de Bacias Hidrográficas, reuniões de 

acompanhamento. 

BNDES, BID. 

Integração 

UNIR 
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2.7 Estruturação e implementação do acompanhamento e monitoramento do PERH/RO 

2.7.1 Consolidação da matriz institucional da implementação do PERH/RO 

Objetivos Justificativas 

Identificar as lacunas para a operacionalização do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos de Rondônia (SGHR/RO), frente às 

necessidades políticas, econômicas e técnicas para a implantação do 

PERH/RO. 

A Lei Complementar nº 255/2002 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o SGRH/RO. Integram o SGRH/RO o 
CRH/RO, o Órgão Gestor de recursos hídricos (SEDAM), os CHBs e as ABHs. Tais entidades ainda precisam ser constituídas ou 

fortalecidas para a consolidação do sistema proposto e implementação do PERH/RO. 

Ações 

1. Estabelecimento, no órgão gestor, um Grupo de Gestão e Monitoramento do PERH/RO. 
2. Aferimento da necessidade de contratação de novos técnicos para compor o Grupo de Gestão e Monitoramento. 

3. Instituição e operacionalização dos CBHs. 

4.Desenvolvimento de estudo de viabilidade econômico-financeira para a implantação de ABH/RO. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Condução da implementação do PERH/RO, consolidação do sistema proposto 

pela Política Estadual de Recursos Hídricos, articulação entre as esferas 

estadual e regional para desenvolvimento dos projetos previstos no PERH/RO. 

SEDAM 

Alta Média Baixa 

Ação 1 e 2: marco 

zero. 

Ano 3: Ano 1. 
Ação 4: Ano 2. 

Ação 1 e 2: Ano 1. 
Ação 3: Ano 2. 

Ação 4: Ano 5. 

UHG 

Todas. 

Indicador Meta Recursos 

Estudo de viabilidade econômico-financeira para a ABH/RO, reuniões do 

grupo técnico de acompanhamento do PERH/RO. 

4 reuniões do grupo técnico de 

acompanhamento do PERH/RO no ano 1, 
Matriz Institucional do PERH/RO consolidada 

em até o ano 2, estudo de viabilidade 

econômico-financeira para a ABH/RO 
concluído até o ano 5. 

Humanos 
Equipe interna da SEDAM ou contratação para 

configuração do Grupo de Gestão e Monitoramento 

Humanos R$ 420.000,00 

Custo Total R$ 420.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas das reuniões do grupo de acompanhamento, decreto de estabelecimento da Matriz Institucional do PERH/RO, relatório do 

estudo de viabilidade econômico-financeira para a ABH/RO. 

FRH/RO e recursos próprios da SEDAM, BNDES, BID. 

Integração 

Governo Estadual e Municipal, UNIR 
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2.7 Estruturação e implementação do acompanhamento e monitoramento do PERH/RO 

2.7.2 Sistema de gerenciamento da implantação do PERH/RO 

Objetivos Justificativas 

Acompanhar a implantação do PERH/RO, monitorando o desenvolvimento dos 
projetos previstos, a efetivação de objetivos e eventuais desvios, fornecendo 

subsídios para a gestão do Plano. 

O PERH/RO envolve uma matriz complexa de projetos e ações inter-relacionados entre si e com outros setores de planejamento. 
Portanto, seu monitoramento é necessário para a análise do alcance dos objetivos e metas, bem como necessidades de adequações 

frente a desencaminhamentos. Além disso, o andamento do programa de investimentos precisa ser continuamente atualizado e 

monitorado, verificando a disponibilidade de recursos financeiros. 

Ações 

1. Desenvolvimento de uma sistemática de monitoramento dos projetos do PERH/RO e do Programa de Investimento, que apoie a tomada de decisão da gestão do PERH/RO. 

2. Alimentação contínua do sistema de monitoramento do PERH/RO. 
3. Elaboração e publicação de relatórios de revisão do PERH/RO.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

O sistema de monitoramento do PERH/RO tem potencial de acelerar o fluxo 

de informações e tomada de decisão para a gestão dos recursos hídricos, 

subsidiando ainda a adequação de ações frente a novos contextos.   

SEDAM 

Alta Média Baixa Marco Zero 

Ação 1: Ano 2. 

Ação 2 e Ação 3: 

Continuadas. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Relatórios de revisão do PERH/RO. 1 relatório de revisão a cada 5 anos. 
Humanos 

Equipe interna da SEDAM ou contratação para 

configuração do Grupo de Gestão e Monitoramento 

Equipamentos  
Computadores interligados ao sistema de 
monitoramento e mídias para publicação dos relatórios 

de andamento do PERH/RO 

Equipamentos  R$ 150.000,00 

Outros R$ 23.600,00 

Custo Total R$ 173.600, 00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Acompanhamento do programa de investimentos, elaboração dos relatórios de revisão do PERH/RO. Recursos próprios da SEDAM, ANA, Governo Federal e Bancos, BNDES, BID. 

Integração 

CRH/RO, CBHs, Governo Municipal, UNIR 
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3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.1 Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos 

Objetivos 
Implementar ações de capacitação, comunicação e difusão do conhecimento associado à gestão e uso sustentável dos recursos hídricos visando conscientizar a sociedade regional, agentes multiplicadores, usuários 
e gestores públicos, tendo como referência as diretrizes da PNRH e da Política Nacional de Educação Ambiental que partem do preceito constitucional de que a água é um bem público e os Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos devem se pautar nos princípios da participação e descentralização colaborando, desta forma, para a percepção social da conservação dos recursos hídricos como um valor socioeconômico e 

ambiental relevante. 

Justificativas 

A proteção aos recursos hídricos depende da ação do Estado e também da consciência da sociedade. A comunicação social sobre o uso sustentável dos recursos hídricos contribui para a adesão a práticas adequadas 

por parte da sociedade e para o apoio às ações de proteção desenvolvidas pelo poder público. O efetivo envolvimento e comprometimento da sociedade na conservação e na proteção dos recursos hídricos, seja 

considerando-se os diferentes usuários, seja de forma mais ampla, é essencial para a eficácia e efetividade dos instrumentos da PNRH. Além disso, o conhecimento adquirido pela sociedade a capacita a exercer o 
papel de fiscalização do uso dos recursos hídricos pelo valor econômico e ambiental que representam para o Estado e o País. 

O objetivo desse programa está em consonância com a legislação nacional sobre gestão de recursos hídricos e sobre educação ambiental. Considerando a atuação sistêmica da gestão dos recursos hídricos no país é 

fundamental que exista coerência entre as ações propostas em nível estadual com as definidas em nível nacional.  
- A Lei Federal n° 9.433/1997 instituiu a PNRH e definiu como princípios o uso sustentável dos recursos hídricos por meio de uma gestão democrática, descentralizada e participativa.

- O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), previsto no artigo 21 da Constituição de 1988, e regulamentado pela Lei Federal de 1997, teve sua implementação iniciada com a 

instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 1998. 

- A PNRH prevê a gestão integrada dos recursos hídricos sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social, trazendo uma mudança de comportamento em todos os segmentos da sociedade para o uso 

sustentável da água. Para tal mudança, a educação ambiental apresenta-se como um processo de forte referência histórica e conteúdo transformador da sociedade e da relação desta com a natureza.

- A PNRH também está em consonância com os princípios da Agenda 21 Global e Nacional e com as Metas de Desenvolvimento do Milênio. Esses compromissos também são convergentes com os Objetivos de 
Implementação de Johannesburgo (Rio+10), como bem aponta a Década das Nações Unidas de Ação Internacional “Água para a Vida” (2005-2015). 

- No campo da educação ambiental, alguns documentos de referência internacional, como a Carta de Belgrado, as Declarações de Tblisi e Thessaloniki e sua consolidação na Conferência Internacional sobre Educação 

e Formação Ambiental em Moscou incorporam suas principais diretrizes.
- A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999) e seu órgão gestor regulamentado pelo Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002, o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (Pronea), entendem como educação ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
- A Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos (CTEM), do CNRH, tem estreita relação com este projeto, como pode-se perceber pela definição de algumas 

de suas competências: 

1. Propor diretrizes, planos e programas de educação e capacitação em recursos hídricos.
2. Propor e analisar mecanismos de articulação e cooperação entre o poder público, os setores usuários e a sociedade civil quanto à educação e capacitação em recursos hídricos.

3. Propor e analisar mecanismos de mobilização social para fortalecimento do SINGREH.

4.Propor e analisar mecanismos de difusão da PNRH nos sistemas de ensino, tornando efetivos os fundamentos da Lei nº 9.433/1997. 
5. Propor e analisar diretrizes de disseminação da informação sobre os recursos hídricos voltadas para a sociedade, utilizando as formas de comunicação que alcancem a todos.

6. Recomendar critérios referentes ao conteúdo de educação em recursos hídricos nos livros didáticos, assim como para os planos de mídia relacionados ao tema de recursos hídricos.
- Resolução nº 98 da CTEM, de 26 de março de 2009, estabeleceu princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a informação para a Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos no SINGREH.

- Considerando que a educação ambiental deve proporcionar, entre outros fatores, a construção de valores e a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para a participação responsável em Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos, a Resolução estabeleceu, em seu Artigo 1º, os princípios, fundamentos e diretrizes para a criação, implementação e manutenção de programas de educação ambiental, de 

desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de comunicação de informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos, recomendadas a todos os entes do SINGREH.

O CNRH, por meio da Resolução nº 181, de 7 de dezembro de 2016, aprovou as prioridades, ações e metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2016-2020. Duas prioridades poderão contribuir com o 
projeto aqui detalhado: 
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3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.1 Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos 
- Prioridade 5. Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade. A meta até 2020 é criar, implementar e 

divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais. Uma de suas ações será desenvolver projeto pedagógico de difusão da PNRH nas escolas e 
encaminhar ao MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares.

- Prioridade 9. Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão. As seguintes ações são relevantes para este projeto: estabelecer

estratégia e implementar Plano de Comunicação para o SINGREH e para a sociedade, sob os enfoques nacional, regional e local; ampliar a quantidade de dados e informações disponíveis à sociedade no SNIRH.

Ações
1. Criação no âmbito do CRH/RO de uma Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos, a exemplo da existente no CNRH, com o objetivo de integrar as ações

estaduais às nacionais beneficiando-se de programas e projetos de incentivo.

2. Criação de um Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos junto ao CRH/RO para operacionalizar projetos do Programa “Comunicação, Divulgação e Educação Ambiental” aqui
propostos e outros que forem definidos pelo CRH/RO.

3. Publicação de uma versão sintética do PERH/RO para apresentar de forma transparente os objetivos pretendidos pelo PERH/RO, sua relevância e as formas de participação e interação com a sociedade. Distribuição 

entre gestores públicos, universidades, centros de pesquisa e planejamento do Estado visando o desenvolvimento de capacidades em gestão de recursos hídricos, incorporando comunidades e atores relevantes no 
processo de implementação.

4. Formação de professores na educação básica no tema de gestão de recursos hídricos a partir do estudo do PERH/RO visando ampliar o enraizamento da água como valor socioambiental relevante e o seu uso 

sustentável.
5. Publicação de uma versão didática do PERH/RO para ser distribuída aos professores da rede pública e privada estimulando-os a desenvolver conteúdo programático utilizando diferentes estratégias e práticas de 

aprendizagem desenvolvidas pela educação ambiental.

6. Estimular os cursos presenciais e a distância existentes na rede estadual de ensino superior a desenvolver ações de capacitação, voltadas a agentes multiplicadores que possam, pela via de programas descentralizados 
e capilares de educação ambiental focados em recursos hídricos, apoiar a implementação do PERH/RO. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Difusão do PERH/RO contribuindo com o fortalecimento do sistema estadual 

de gestão de recursos hídricos do Estado de Rondônia, ampliação do uso 

sustentável dos recursos hídricos do Estado, transparência e controle social em 
sua implementação. 

SEDAM E CRH/RO. 

Alta Média Baixa Marco Zero Ano 2 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de eventos de educação e comunicação realizados; número de 

participantes; material de comunicação produzido e distribuído; equipamentos 
adquiridos; número de participantes em eventos de capacitação nas escolas. 

Publicação de 10.000 exemplares do PERH/RO 

em versão sintética e 10.000 em versão 
didática; realização de 100 eventos de 

capacitação e comunicação de professores e 

alunos realizados nos 52 municípios por ano, 
totalizando 200 eventos. 

Humanos 

Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas 

em recursos hídricos para atuar de forma permanente no 
Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de 

Recursos Hídricos. 

Equipamentos 
Aquisição de três conjuntos de equipamentos de 
multimídia móveis (computador, projetor, tela, sistema 

de som). 

Outros 

Produção de materiais de difusão do PERH/RO: 
publicação do Plano em versão sintética e didática, além 

da utilização criativas de outros recursos como cartilhas, 

folders, livros, jogos. 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.1 Educação ambiental e difusão sobre o conhecimento e uso racional dos recursos hídricos 
Custo Total R$ 3.000.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas de reuniões, certificados de participação em cursos, relatórios anuais de atividades. PPA. 

Integração 

Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO, 

FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); Ministério do Meio Ambiente; ANA; instituições estaduais de educação; organizações da sociedade civil; entidades indígenas; ONGs; instituições 
representativas dos setores econômicos rurais e urbanos.   
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.2 Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares 

Objetivos 
Capacitar produtores rurais, por tipo de atividade e região do Estado, em práticas de manejo e conservação dos solos, uso controlado de fertilizantes e agrotóxicos, conservação e recuperação de matas ciliares, e 
outras técnicas que forem consideradas necessárias, com o objetivo de assegurar a perenidade dos recursos hídricos, a segurança alimentar da população, o aumento da produtividade e a diminuição da taxa de 

desmatamento. 

Justificativas 

Na Amazônia, o comprometimento dos recursos hídricos pelo assoreamento, irrigação sem controle e contaminação por fertilizantes e defensivos, acelerou-se a partir de 1990, com os desmatamentos, a perda da 

biodiversidade, a erosão e a perda de fertilidade dos solos, em especial em áreas de expansão da pecuária e agricultura em larga escala. O Estado de Rondônia tem elaborado diferentes políticas de desenvolvimento 
as quais envolvem iniciativas e incentivos ao manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares, uma vez que cerca de 6.4 milhões de hectares de 

pastagens, aproximadamente 63% do total, estão em processo de degradação. 

Por outro lado, o Estado de Rondônia tem feito nos últimos anos, um esforço de planejamento do seu desenvolvimento e as ações voltadas à capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, uso 
racional de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares devem estar inseridas nos seguintes planos e programas em execução: 

- PDES-RO 

- Plano Estratégico 2016-2020 - Rondônia de Oportunidades
- PDIF-RO 

- PIDISE

- CEDRS 

- ZEE/RO 

- Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental Integrado (PDSEAI)

- Plano de Prevenção, Controle e Alternativas Sustentáveis ao Desmatamento em Rondônia (PPCAD/RO).

Ações 

1. Elaboração, em parceria com a EMBRAPA, de material educativo sobre o impacto da produção agrícola sobre os recursos hídricos do Estado, a importância da proteção e recuperação das matas ciliares e da ação 

de práticas sustentáveis de uso do solo para assegurar a perenidade dos recursos hídricos e distribuição para as cooperativas e associações rurais em todo o Estado.
2. Capacitação dos membros dos CBHs do Estado nestes temas pela equipe do “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos” do CRH/RO. 

3. Mapeamento e disseminação de experiências de manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares em execução em Rondônia e em outras regiões

da Amazônia para demonstrar a viabilidade de adoção de práticas sustentáveis sem perda de produtividade e renda.
4. Implantação, a exemplo do que ocorre em outros estados do país, de um amplo programa de conservação e recuperação de matas ciliares, com participação direta da sociedade, especialmente dos produtores rurais

e suas associações, com criação de estímulos financeiros e fiscais para sua propagação e divulgação dos resultados positivos.

5. Proposição de estratégias para o incentivo da produção agrícola orgânica e produção através de sistemas agroflorestais.

6. Em articulação com os órgãos afetos, definição da infraestrutura e mecanismos de manejo e conservação do solo.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria da qualidade dos recursos naturais e da produção alimentar no Estado 

assegurando a integridade do solo e a disponibilidade de recursos hídricos para 
as futuras gerações 

SEDAM e CRH/RO em articulação com 

SEPOG, CEDRS e os órgãos ligados à 
agricultura e ao meio ambiente, estaduais e 

federais como EMBRAPA e MMA. 

Alta Média Baixa Marco Zero Ano 2 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.2 Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentável do solo, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos e conservação e recuperação de matas ciliares 

Indicador Meta Recursos 

Produção e distribuição de material técnico produzido sobre práticas de manejo 
do solo, uso de fertilizantes e agrotóxicos, conservação e recuperação de matas 

ciliares para 600 associações e cooperativas de produtores rurais; capacitação 

dos membros de cinco CBHs realizado; iniciativas demonstrativas de práticas 
sustentáveis incentivadas. 

2000 cartilhas; cinco capacitações.   

Humanos 

Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas em 
tecnologias apropriadas à produção rural mobilizada 

pelo “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de 

Recursos Hídricos” do CRH/RO. 

Equipamentos 

Equipamentos de multimídia móveis (computador, 

projetor, tela, sistema de som) já previstos no projeto 

anterior. 

Custo Total R$ 1.000.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas de reuniões, distribuição de cartilhas, relatórios anuais de atividades. 

 

PPA. 

Integração 

Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO, 

FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); SEPOG e membros do CEDRS; cooperativas e instituições representativas dos setores econômicos rurais, órgãos técnicos federais como o MMA. 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.1 Comunicação, divulgação e educação ambiental 

3.1.3 Criação de uma comissão especial para comunicação com os povos da terra 

Objetivos 
Criar um espaço institucional apropriado, no âmbito do CRH/RO, para construir um processo de comunicação, interação e troca de informações junto aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) do Estado de 
Rondônia. 

Justificativas 

De acordo com informações fornecidas pela SEDAM, em Rondônia, atualmente, existem 67 UCs, sendo 24 federais, que se dividem em oito de proteção integral e 16 de uso sustentável; 38 estaduais, divididas em 

oito de proteção integral e 35 de uso sustentável; e uma UC de proteção integral municipal. De acordo com a Funai, existem 27 TIs, 29 etnias indígenas distintas e 34 organizações representativas. De acordo com o 
INCRA existem 7 comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas. De acordo com levantamento realizado pelo IBGE, existem 43 organizações não-governamentais no Estado de Rondônia. No total, cerca 

de 60% do território do Estado de Rondônia estão sob alguma forma de proteção para povos e comunidades tradicionais. A presença dessas áreas impede o avanço do desmatamento, protege as bacias hidrográficas, 

as nascentes, a biodiversidade, a qualidade da água, evita a perda de área produtiva por erosão e assegura a história e o rico patrimônio cultural dos grupos originários e dos que ali se estabeleceram em diferentes 
períodos históricos. 

Ações 

1. Criação, no âmbito do “Núcleo de Educação e Comunicação em Gestão de Recursos Hídricos” junto ao CRH/RO, de uma Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais para operacionalizar as ações aqui
propostas e outras que forem definidas pelo CRH/RO junto às populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e outros segmentos específicos da sociedade de Rondônia.

2. Utilização do mapeamento institucional realizado para o PERH para cadastrar as instituições representativas de PCTs por UHG.

3. Realização de reuniões com representantes destas instituições visando identificar as contribuições que os participantes podem oferecer à Comissão e planejar em conjunto a oferta de informação e capacitação 
adequada às necessidades de cada segmento. 

4. Produção de material informativo de comunicação baseado nos levantamentos realizados.

5. Distribuição do material informativo em reuniões organizadas para esse fim.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 
Inserir os segmentos vulneráveis à degradação dos recursos naturais e 

relevantes à sua proteção no processo de decisão sobre o uso dos recursos 

naturais do Estado e facilitar o protagonismo de PCTs na definição de políticas 
de conservação e uso sustentável dos recursos hídricos do Estado. 

SEDAM e CRH/RO em parceria com Funai, 

MMA, associações e cooperativas indígenas e 

comunitárias e ONGs. 
Alta Média Baixa Marco Zero Ano 2 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais criada e funcionando; 

cadastramento institucional realizado; reuniões realizadas; material 

informativo produzido; reuniões de informação realizadas. 

78 áreas a serem visitadas: 27 TIs e 51 

UCs; 4 quatro encontros regionais; 

mobilização de 43 organizações não 

governamentais. 

Humanos 
Equipe multidisciplinar de educadores e especialistas em 

Antropologia e Sociologia. 

Equipamentos 
Aquisição de três conjuntos de equipamentos de multimídia móveis 

(computador, projetor, tela, sistema de som). 

Custo Total R$ 5.000.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Atas e memórias de reuniões, relatórios anuais de atividades; materiais produzidos; registro fotográfico e áudios. PPA. 

Integração 

Entidades com representantes no CRH/RO (ELETRONORTE, CAERD, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, CPRM, UNIR, BPA, CRA, CRBio, CORECON, CREA/RO, CRF/RO, CRQ, OAB/RO, FETAGRO, 
FEPEARO, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados); Funai, Ministério do Meio Ambiente; ANA; entidades indígenas e de comunidades tradicionais; ONGs. 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.2 Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos 

3.2.1 Estudos da qualidade das águas em corpos d'água utilizados para piscicultura 

Objetivos Justificativas 

Criar um programa de pesquisa do impacto dos efluentes da piscicultura na 
qualidade dos corpos d’água e soluções. 

No decorrer dos eventos de participação pública realizados durante a elaboração do PERH/RO foi constatada a atual e crescente 
problemática da piscicultura para os corpos d’água do Estado, tanto em termos da regularização das outorgas, quanto, principalmente, 

em relação aos efluentes lançados e seus impactos na qualidade da água dos corpos hídricos. Além disso, durante os processos 

piscícolas, ocorre a deposição de resíduos orgânicos e metabólicos que podem afetar a natureza do corpo receptor, onde os efluentes 
são lançados, como também, o acúmulo de dejetos nos tanques ou viveiros pela degradação incompleta do alimento fornecido ao 

sistema. É das ações legais do piscicultor e de órgãos como a SEDAM tomarem medidas como as previstas na Lei nº 3.437, de 9 de 

setembro de 2014, para os artigos de nº 7º, 8º, 10º, 11º, 14º, 17º, e, principalmente, para o capítulo IV das relações com o meio 
ambiente, onde preveem medidas qualitativas e de controle no ramo da piscicultura. 

Ações 

1. Cadastro de todos os projetos e atividades ligadas à aquicultura, englobando a atividade da piscicultura.
2. Coleta de dados sobre alimentação e medicamentos dos animais. 

3. Análises físico-química dos efluentes lançados. 

4. Monitoramento da qualidade da água nos corpos d’água receptores de efluente à jusante dos pontos de lançamento. 
5. Pesquisa de métodos de tratamento com base nas informações levantadas anteriormente.

6. Aplicação das disposições previstas na Lei nº 3.437/2014.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria quantitativa e qualitativa da água. 

Melhora no monitoramento das atividades relacionadas ao ramo da 

piscicultura, tornando a prática mais organizada e regularizada. 

SEDAM, Universidades e Institutos de 

Educação Alta Média Baixa Marco Zero 
Ação 1 e 2: Ano 2 
Ação 3, 4 ,5 e 6: 

Continuadas 

UHG Municípios 

Todas, em especial que apresentam maior concentração da atividade de piscicultura, sendo elas: Margem Direita do Rio Jamari, 
Médio Rio Machado e Rio Jaru. 

Todos, em especial: Ariquemes, Cacaulândia, Pimenta Bueno, Rio Crespo, Nova 
União, Alto Paraíso, Theobroma, Itapuã, Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná. 

Indicador Meta Recursos 

Número de cadastros de atividades da piscicultura realizados, número de 
estudos desenvolvidos e publicados, número de análises físico-químicas 

realizadas. 

Campanhas de cadastramento de atividades da 
piscicultura e monitoramento da qualidade da 

água a cada 3 meses. 

Custo Total R$ 700.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Estudos realizados, laudos das análises laboratoriais. BNDES, FGTS, BID. 

Integração 

Universidades e Institutos de Educação, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, Sindicatos, associações de piscicultores, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, IPAM, IFRO, Institutos de 

Educação Superior Privados, RIOTERRA, SEDAM 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.2 Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos 

3.2.2 Pesquisas relacionando os casos de câncer no Estado de Rondônia com a contaminação da água 

Objetivos Justificativas 

Viabilizar e apoiar pesquisas que busquem a relação entre a contaminação da 
água por diferentes fontes ao alto nível de ocorrência de câncer em Rondônia. 

O uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos e mercúrio nos processos minerários (garimpo) leva ao carreamento dessas substâncias 
aos recursos hídricos, alterando a qualidade das águas superficiais e subterrâneas e contaminando as populações que consomem essa 

água, assim como os ecossistemas aquáticos. Estudos na epidemiologia apontam que a exposição dos alimentos ao agrotóxico 

apresenta correlação a casos de câncer. Os principais alimentos citados são a soja e o milho. Com relação ao mercúrio, a utilização 
deste metal em garimpos constitui, em larga escala, o principal impacto ambiental decorrente da atividade. Ainda, os altos níveis de 

nitrato nas águas subterrâneas, provenientes em sua maioria dos fertilizantes químicos, podem estar relacionados aos casos de câncer.  

Ações 

1. Seleção dos locais para realização das pesquisas com base nos municípios que apresentam maior número de casos.

2. Realização de parcerias com universidades e institutos de pesquisas locais para realização das pesquisas.
3. Realização de pesquisas correlacionando a contaminação das águas com o alto nível de ocorrência de câncer em Rondônia.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria na qualidade da água e na qualidade de vida da população. SEDAM, Secretarias Municipais de 

Agricultura, Secretaria de Saúde e AGEVISA. 
Alta Média Baixa Marco Zero Ano 10. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de estudos de caso e pesquisas realizadas. Realização de pelo menos 03 pesquisas/estudos 
de casos até o prazo final. 

Custo Total R$ 700.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Publicações dos estudos realizados. BNDES, FGTS, BID, 

Integração 

Secretarias Municipais de Agricultura, UNIR, IFRO, Institutos de Educação Superior, Instituições de pesquisa, EMATER/RO, EMBRAPA/RO, Associações de moradores, Cooperativa, Associação e Sindicatos de 

Garimpeiros e Mineradores, Colônias e Associações de Pescadores, IPAM, RIOTERRA, FIOCRUZ e IPERATRO. 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.2 Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos 

3.2.3 Estudos de avaliação para disponibilidade hídrica nos aquíferos do Estado 

Objetivos Justificativas 

Identificar as características quantitativas da água subterrânea disponível nas 
UHGs do Estado de Rondônia. 

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos depende do conhecimento da sua distribuição territorial, bem como das características 
quantitativas e qualitativas da água disponível nos aquíferos. 

Ações 

1. Apropriação das informações geradas pela rede de monitoramento da água subterrânea.

2. Levantamento do conhecimento geoestrutural, litológico, geomorfológico e hidrológico de cada UHG considerada. 

3. Realização do balanço hídrico de cada compartimento da UHG para avaliação da respectiva disponibilidade hídrica.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria do conhecimento das informações hidrogeológicas, permitindo um 

melhor planejamento e gestão das águas subterrâneas e, consequentemente, 

minimizando riscos de desabastecimento dos usuários. 

SEDAM com apoio da CPRM. 

Alta Média Baixa Ano 5 Ano 10. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de UHGs estudadas. Estudos em duas UHGs por ano. Humanos Hidrogeólogo; Hidrólogo; Engenheiro Cartográfico 

Equipamentos 
Material de escritório; computadores e programas 

computacionais. 

Outros Eventuais reconhecimentos de campo 

Custo Total R$ 700.000,00. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatórios dos resultados dos estudos realizados. BNDES, CEF, FGTS, BID. 

Integração 

CPRM, Universidades e Institutos de Educação, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, EMBRAPA/RO, EMATER/RO, IPAM, RIOTERRA 
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3 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

3.2 Desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão dos recursos hídricos 

3.2.4 Apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para a ampliação do conhecimento dos recursos hídricos no Estado 

Objetivos Justificativas 

Apoiar estudos e pesquisas para ampliação da base de conhecimento sobre os 
recursos hídricos do Estado. 

Difundir os resultados de pesquisa científica e tecnológica para a aplicação na 

conservação e gestão dos recursos hídricos. 

Prevista na Lei nº 9.795/99, Decreto nº 4.281/2002, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), compete, não só, para 
melhorar o manejo e distribuição dos Recursos Hídricos no Estado, mas também, como meio de arquitetar em cada indivíduo valores 

sociais, éticos e educacionais quanto ao uso dos recursos naturais. Além de que, a educação ambiental é um direito de todo cidadão 

e a interdependência entre meio natural, socioeconômico e cultural são fortemente claras e verdadeiras. 

Ações 

Promoção de estudos e pesquisa sobre os temas: 

1. Adaptação às mudanças climáticas e eventos extremos.
2. Tecnologias de recuperação e conservação de recursos hídricos. 

3. Alternativas para abastecimento de água humano e coleta e tratamento de esgoto doméstico. 

4. Potencial de geração e transporte de cargas poluidoras de origem difusa. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Redução dos impactos ambientais, preservação e conservação dos recursos 

hídricos. 

SEDAM 

Alta Média Baixa Marco zero. Continuada. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de projetos de pesquisa viabilizados e publicações realizadas. Apoio a 01 novo projeto por ano, com pelo 

menos 01 publicação por projeto após a 
obtenção dos resultados. 

Custo Total R$ 4.500.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatórios de andamento dos projetos, anais de congressos/simpósios, revistas de artigos científicos. BNDES, CEF, FGTS, BID. 

Integração 

UNIR, IFRO, Institutos de Educação Superior Privados, EMBRAPA/RO, IPAM, Censipam, Associações de moradores, Colônias e Associações de Pescadores, EMATER/RO, RIOTERRA. 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.1 Saneamento básico integrado 

4.1.1 Apoio aos municípios na implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos. 

Objetivos Justificativas 

Apoiar e auxiliar os municípios na captação e efetivação de investimentos 
públicos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O planejamento de ações e empreendimentos de saneamento básico são afetos aos planos de saneamento básico e de resíduos sólidos 
do Estado ou municípios. As ações no âmbito do PERH/RO visam apoiar e auxiliar a consecução desse trabalho. 

Ações 

1. Cooperação com outros órgãos governamentais no levantamento da situação dos serviços de saneamento básico, poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários e por lixões.

2. Busca de subsídio do poder público estadual e municipal para a construção de fossas sépticas para famílias carentes e distantes da rede pública de coleta de esgoto.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Melhoria do sistema de abastecimento da água, da qualidade e uso racional da 
água e disposição final para os resíduos sólidos urbanos. 

CAERD, SAAEs, Consórcios de Resíduos 
Sólidos, Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente com apoio da SEDAM, SEPOG, 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 
Departamento de Obras Civis e Serviço Público 

(DEOSP). 

Alta Média Baixa Marco zero. Continuada. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Índices de atendimento de saneamento básico. De acordo com as estabelecidas nos planos de 

saneamento básico e resíduos sólidos. 
Humanos Equipe interna da SEDAM para acompanhamento. 

Custo Total R$ 430.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos publicados. BNDES, CEF, FGTS, BIRD, CAF. KfW. 

Integração 

CAERD, SAAEs, Consórcios de Resíduos Sólidos, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ANA, UNIR, RIOTERRA, SEPOG, DER, DEOSP.  
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.2 Preservação ambiental 

4.2.1 Conservação e proteção de nascentes e mananciais de abastecimento e recomposição de matas ciliares nas bacias hidrográficas.  

Objetivos Justificativas 

Identificar e recuperar áreas degradadas compreendendo nascentes e matas 
ciliares. 

Observa-se o comprometimento da disponibilidade hídrica e da qualidade da água em mananciais de abastecimento humano. Outra 
justificativa é a promoção do uso sustentável dos recursos naturais disponíveis, buscando melhorar as condições socioambientais. 

Ações 

1. Identificação e georreferenciamento das áreas críticas nos mananciais para procurar problemas pontuais (lixões, desmatamento, ocupação irregular). 

2. Retomada do Programa PROBACIA, com a integração do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e Centro Regional de Porto Velho (CRPV). 

3. Implementação da Lei de PSA. 
4. Mobilização e conscientização dos proprietários de áreas de nascentes quanto à recomposição e preservação da vegetação e importância do CAR. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Redução dos processos erosivos e do assoreamento nos corpos d’água e o 

aumento da disponibilidade hídrica. 
Melhoria na qualidade da água. 

SEDAM. 

Alta Média Baixa Marco zero. Continuada. 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas, sendo elas: Rio Jaru, Médio Rio 

Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé, Rios Branco e Colorado. 

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União, 

Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta 

d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras e Ariquemes. 

Indicador Meta Recursos 

Número de mananciais recuperados. Recuperação e monitoramento de 02 
mananciais por município por ano. 

Custo Total R$ 210.000,00/ano 

Monitoramento Fontes de recursos 

Memoriais de visitas técnicas (relatórios, fichas descritivas, fotos), imagens de satélite. BNDES, CEF, FGTS, BIRD, BID. 

Integração 

Associações de produtores, Associações de produtores rurais em assentamentos, Cooperativas de Produtores Rurais e Sindicatos, Rurais, Cooperativa, Associação e Sindicatos de Garimpeiros e Mineradores, Colônias 
e Associações de Pescadores, IPAM, UNIR, GARSA, RIOTERRA, CPPT, ECOMEG, APAIK, CAERD, CENSIPAM, CRPV. 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.2 Preservação ambiental 

4.2.2 Proteção de áreas de recarga de aquíferos para implantação de polos de produção de água armazenada no aquífero freático 

Objetivos Justificativas 

Implantação de unidades de captação de água subterrânea e serviços ambientais 
(CASSA) ou seja, polos de captação de água do aquífero superficial em áreas 

de preservação ambiental que permitam a proteção de zonas de recarga da água 

subterrânea. 

Em grande parte do Estado de Rondônia há disponibilidade de água subterrânea no aquífero raso, freático, porém a qualidade deste 
manancial está geralmente comprometida por contaminação pela ocupação urbana. A seleção de áreas ainda não ocupadas, próximas 

a núcleos habitacionais, para a implantação de áreas protegidas (RPPN, RPN, etc.), permitirá a implantação de polos de captação 

integrada de água através de sistemas de poços rasos de alto rendimento, para injeção na rede de abastecimento urbano. A implantação 
das reservas naturais possibilitará também o recebimento por parte do município de ICMS ecológico. 

Ações 

1. Seleção de áreas hidrogeológica e ambientalmente propícias em cada núcleo de demanda. 

2. Avaliação preliminar do potencial hidrogeológico de cada área selecionada. 

3. Elaboração de projeto que viabilize a preservação da área de recarga do aquífero a ser explorado.
4. Elaboração de um projeto para captação e distribuição e monitoramento quali-quantitativo da água a ser explotada. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Disponibilização de água de boa qualidade a um custo adequado, preservação 

ambiental e potencialização de serviços ambientais à comunidade; treinamento 
de estudantes e profissionais interessados. 

SEDAM e Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente. Alta Média Baixa Marco zero. Ano 10. 

UHG Municípios 

Todas. Todos. 

Indicador Meta Recursos 

Número de núcleo CASSA implantado. Implantação de um mínimo de 02 
unidades CASSA por ano. 

Humanos 
Hidrogeólogo, engenheiros (civil, sanitarista, ambiental ou agrônomo), 
biólogo ou profissionais com conhecimento na área e Arquiteto urbanista. 

Obras 

Implantação de sistemas de captação de água subterrânea. Sistema de 

armazenamento e distribuição da água. Edificação para habitação de uma 
pessoa responsável pela manutenção do sistema e fiscalização da área. 

Equipamentos 
Bombas, sistema de adução, análises químicas completas semestrais, 

análises bacteriológicas mensais. 

Custo Total R$ 2.300.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Relatórios de andamento das atividades. BNDES, CEF, FGTS, BIRD, BID. 

Integração 

Associações de produtores, Associações de produtores rurais em assentamentos, Cooperativas de Produtores Rurais e Sindicatos Rurais, Cooperativa, Associação e Sindicatos de Garimpeiros e Mineradores, 

Associações e Cooperativas Indígenas e Extrativistas, IPAM, UNIR, RIOTERRA, CPPT, ECOMEG, APAIK. 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.3 Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos 

4.3.1 Estudos de contenção nas margens dos principais rios 

Objetivos Justificativas 

Conter ou minimizar os processos erosivos as margens de rios e o assoreamento 
de corpos d’água, buscando promover a segurança da população ribeirinha, o 

equilíbrio ambiental e favorecimento da navegabilidade dos rios.  

O regime fluvial da bacia amazônica é marcado por cheias e secas periódicas, com ocorrência de eventos extremos de inundação e 
enchentes, associadas aos fenômenos naturais, à ocupação inadequada do solo e à aceleração das águas nos vertedouros de usinas 

hidrelétricas, promovendo deslizamentos de massas nas margens hídricas, assoreamento nos rios e problemas sociais à população 

ribeirinha. 

Ações 

1. Promoção da conservação e a recuperação de matas ciliares, garantindo a faixa de preservação de Áreas de Preservação Permanente (APP).
2. Fomento ao pagamento por serviços ambientais relacionados a conservação de florestas nativas, principalmente à montante das áreas de risco.

3. Identificação das famílias em situação de risco e articulação com Secretaria Estaduais e Municipais de Habitação para relocação. 

4. Identificação da necessidade de diques e obras de contenção às margens de rios.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Conservação dos recursos hídricos (qualidade e quantidade) e melhoria da 
qualidade de vida da população atingida por enchentes ou em risco de 

deslizamento. 

Governo Estadual, CAERD com apoio da 
SEDAM. 

Alta Média Baixa Ano 2. 
Ação 3 e 4: Ano 10. 
Ação 1 e 2: 

continuadas. 

UHG Municípios 

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio 
Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio Machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda 

do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari. 

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru e Ji-Paraná 

Indicador Meta Recursos 

km² de mata ciliar recuperada, número de projetos de diques e obras de 

contenção, número de famílias em situação de risco relocadas. 

10 km² de mata ciliar recuperados por ano. Humanos Equipe interna da SEDAM em parceria com a CAERD 

Custo Total R$ 3.100.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Imagens satélites, levantamento de campo. Governo do Estado, FRH/RO, BNDES, CEF, BIRD, BID. 

Integração 

Secretaria Estaduais e Municipais de Habitação, CAERD, SAAEs, Defesa Civil, Projetos de Melhoria de drenagem urbana do PERH/RO, UNIR, RIOTERRA 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.3 Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos 

4.3.2 Melhoria de drenagem urbana 

Objetivos Justificativas 

Apoiar e incentivar os municípios na implementação e melhoria de sistemas de 
drenagem urbana 

Os impactos e riscos de inundações são agravados pela insuficiência de sistemas de drenagem urbana nas áreas diretamente atingidas. 

Ações 

1. Apoio e orientação ao desenvolvimento de planos de drenagem urbana. 

2. Incentivo à instalação de infraestruturas verdes para redução de carga no sistema de coleta de águas pluviais e filtragem de run-off urbano. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

A divulgação da infraestrutura verde promove o envolvimento da população na 

redução do impacto de cheias, com baixo custo financeiro, diminuindo também 
o dimensionamento do sistema convencional de drenagem e minimizando o 

risco de inundações. 

Secretarias Municipais com apoio da SEDAM 

Alta Média Baixa Ano 2 Continuada. 

UHG Municípios 

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio 

Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda 
do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari. 

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná e 

Rolim de Moura. 

Indicador Meta Recursos 

Número de planos de drenagem urbana, número de municípios com sistema de 
drenagem implantado, m² de infraestrutura verde instalado. 

Áreas prioritárias com plano de drenagem 
desenvolvidos até o ano 5 e implantados até o 

ano 10. 

Humanos Equipe interna da SEDAM em parceria com a CAERD 

Outros Campanhas de infraestrutura verde. 

Custo Total Custos inerentes a outros projetos. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Planos de drenagem urbana, fiscalização dos sistemas de drenagem. Prefeituras municipais e Governo do Estado, BNDES, CEF, BIRD, BID. 

Integração 

CAERD, SAAEs, Prefeituras Municipais, UNIR, RIOTERRA, Programa de comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO. 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.3 Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos 

4.3.3 Projetos para desabastecimento 

Objetivos Justificativas 

Apoiar os municípios na melhoria dos sistemas de abastecimento de água e na 
prevenção do desabastecimento em situações de escassez hídrica. 

Embora na escala de planejamento estadual o PERH/RO não tenha identificado déficit hídrico, foram levantados problemas de 
desabastecimento em regiões urbanas, devido à alta concentração populacional em áreas com baixa disponibilidade hídrica e 

nascentes. 

Ações 

1. Motivação e orientação aos municípios no desenvolvimento e implementação dos planos municipais de saneamento.

2. Readequação sanitária de captações de água do aquífero freático – Poços Cacimba ou Amazonas, com desenvolvimento de material de divulgação e implementação de cursos de treinamento da população para 

identificação de problemas geradores de contaminação da água do aquífero freático, devido ao uso inadequado da superfície do terreno.
3. Implantação de “poços modelo” pela própria população, sob orientação de técnicos especializados. 

4. Incentivo a campanhas de uso racional da água. 

5. Orientação a estratégias de prevenção de desabastecimento em situação de inundação. 

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Uso racional dos recursos hídricos e melhoria da disponibilidade de água à 

população. 

Secretarias Municipais, CAERD, SAAEs com 

apoio da SEDAM. 
Alta Média Baixa Marco zero. 

Ação 1 e 2: Ano 10. 
Ação 3 e 4: 

Continuadas 

UHG Municípios 

Todas, em especial as que possuem situações mais críticas relacionadas às demandas hídricas, sendo elas: Médio Rio Madeira, 

Margem Direta do Rio Jamari, Rio Jaru, Médio Rio Machado, Alto Rio Machado, Rio Roosevelt, Alto Rio Guaporé, Médio Rio 

Guaporé, Rios Branco e Colorado, Baixo Rio Guaporé. 

Todos, em especial: Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, 

Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Santa 

Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras. 

Indicador Meta Recursos 

Número de ocorrências de déficit hídrico, número de núcleos populacionais 

atendidos, número de projetos elaborados. 

Visitas e projetos para melhoria nos sistemas de 

abastecimento de água e/ou poços modelo em 
02 municípios por ano. 

Humanos Técnicos para orientação dos gestores municipais. 

Outros Campanhas de uso racional da água. 

Custo Total Custos inerentes a outros projetos. 

Monitoramento Fontes de recursos 

Planos de drenagem urbana, fiscalização dos sistemas de drenagem. Prefeituras municipais e Governo do Estado, BNDES, CEF, BIRD, BID. 

Integração 

CAERD, SAAEs, Prefeituras municipais, UNIR, RIOTERRA, Programa de comunicação, divulgação e educação ambiental do PERH/RO. 
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4 CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DO SOLO E DOS ECOSSISTEMAS 

4.3 Apoio aos municípios para a gestão da qualidade ambiental do meio urbano e de eventos hidrológicos críticos 

4.3.4 Desenvolvimento de medidas de adaptação e mitigação dos eventos 

Objetivos Justificativas 

Monitorar e minimizar impactos de eventos extremos, prevendo riscos com 
antecedência suficiente à articulação política, técnica e social para conservação 

dos recursos hídricos e proteção da população em área potencial de inundação. 

Nos últimos anos o Estado de Rondônia tem registrados cheias recordes, atribuídas às disfunções climáticas e agravadas pela 
supressão da vegetação natural, principalmente da mata ciliar. 

Ações 

1. Contratação de empresa para elaboração de um Sistema de Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos, em tempo real, antecipando o risco aos gestores e a defesa civil. 

2. Desenvolvimento de estratégia de alertas e orientações de conduta à população em situações de risco.

Benefícios Responsável Prioridade Início Fim 

Preservação de vidas e prejuízos socioeconômicos e minimização impactos 

negativos (poluição, contaminação, erosão, dentre outros) nos corpos hídricos. 

SEDAM e empresa especializada contratada 

para elaboração do Sistema de Previsão e Alerta 

de Eventos Hidrológicos Extremos. 
Alta Média Baixa Ano 5 Ano 10 

UHG Municípios 

Todas, em especial: Alto Rio Madeira, Margem Esquerda do Rio Madeira, Médio Rio Madeira, Baixo Rio Madeira, Alto Rio 

Machado, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Baixo Rio machado, Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari, Margem Esquerda 

do Rio Jamari, Baixo Rio Jamari. 

Todos, em especial: Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná e 

Rolim de Moura. 

Indicador Meta Recursos 

Contratação de empresa para elaboração do Sistema de Previsão e Alerta de 

Eventos Hidrológicos 

Desenvolvimento e implementação do Sistema 

de Previsão até o ano 10. 
Humanos 2 técnicos da SEDAM para acompanhamento. 

Outros 
Empresa contratada para elaboração do Sistema de 

Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos 

Custo Total R$ 4.000.000,00 

Monitoramento Fontes de recursos 

Edital de licitação, contrato e cronograma de desenvolvimento do sistema. Governo Federal, Governo Estadual, BNDES, CEF, BIRD, BID. 

Integração 

Defesa Civil, Projetos do PERH/RO: Melhoria de drenagem urbana, Estudos de contenção nas margens dos principais rios, UNIR, RIOTERRA, Programa de Comunicação, divulgação e educação ambiental do 

PERH/RO. 
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12 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

As informações levantadas e analisadas para o mapeamento das fontes de recursos financeiros 

para o PERH/RO seguiram as diretrizes das normas Lei Federal n° 9.433/1997, Lei Estadual n° 255/2002 

e seu Decreto Regulamentador nº 10.114/2002.  

O mapeamento das fontes de recursos financeiros para o PERH/RO foi realizado por meio de 

levantamento documental, compilação e análise de dados e estudos já realizados sobre o tema abordado. 

Objetivou-se identificar a disponibilidade de montantes monetários que possuem aderência e 

compatibilidade de objetivos e intenções ao PERH/RO. Foram priorizados dados oficiais de instituições 

de renome e que fossem recentes. O levantamento teve foco no planejamento estratégico dos Governos 

Federal e do Estado de Rondônia, assim como potenciais fontes de financiamento onerosas e não 

onerosas, de origem nacional e internacional. 

12.1 MAPEAMENTO DAS POTENCIAIS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O 
PERH/RO 

O mapeamento das potenciais fontes de recursos financeiros para a implementação das 

intervenções propostas pelo PERH/RO foi realizado através da análise minuciosa da compatibilidade 

dos objetivos do Plano com os orçamentos federal e estadual, fundos de investimento e linhas de 

financiamento nacionais e internacionais. 

Apresenta-se a seguir as fontes de recursos financeiros que potencialmente podem ser aplicados, 

total ou parcialmente, em ações integrantes do PERH/RO: 

• Alocação de recursos governamentais por meio de transferências discricionárias e/ou repasses:

o Orçamento Geral da União (OGU);

o Emendas parlamentares federais;

o Orçamento Geral do Estado de Rondônia (OGE/RO);

o Emendas parlamentares do Estado de Rondônia;

o Disponibilização de recursos por meio de agências reguladoras federais e/ou estadual;

o Orçamentos governamentais municipais.

• Obtenção de crédito por operação onerosa:

o Crédito de organismos financeiros nacionais públicos e privados;

o Crédito de organismos financeiros internacionais públicos e privados.

• Doações:

o Doações provenientes de convênios da administração pública;

o Doações realizadas por instituições privadas;

o Doações realizadas por organismos internacionais.
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• Receita advinda da cobrança por serviços e/ou exploração de serviços públicos e exploração dos

recursos hídricos:

o Redirecionamento de receita de empresa pública prestadora de serviços públicos;

o Arrecadação de tarifas de contratos de concessões estaduais de serviço público e dos

sistemas autônomos de água e esgoto;

o Cobrança pelo uso da água.

Na sequência foi analisada a compatibilidade de cada fonte com as intervenções propostas pelo 

PERH/RO. Cabe destacar que a identificação de potencialidade de aplicação ou solicitação do recurso 

financeiro não implica na efetiva aplicação destes montantes no PERH/RO. As informações compiladas 

nesse documento apenas diagnosticaram a possibilidade de acesso aos recursos pelos gestores do 

PERH/RO, tendo como função apresentar possíveis órgãos financiadores. Resultando, portanto, em uma 

coletânea de potenciais fontes de recursos financeiros alocados pelos governos e disponíveis através de 

linhas de financiamento e fundos monetários. 

De forma complementar, as informações permitem a realização da análise de potencial de 

viabilidade do PERH/RO, realizada através de Quadros Fonte-Destino. 

12.2 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL 

As intenções de despesas e investimentos dos governos e entes da administração direta são 

planejadas e dispostas nos Planos Plurianuais (PPA) governamentais. O PPA é um instrumento previsto 

pela Constituição Federal (CF. 1988/art. 165) que apresenta o conjunto de políticas públicas dos 

governos federal e estadual para um período de quatro anos, buscando viabilizar o cumprimento dos 

objetivos fundamentais governamentais e planos de governo (Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, 2017).  

Este é o instrumento de gestão financeira governamental com maior horizonte de tempo, 

expressando o planejamento estratégico das instituições que o compõem. Nesse sentido, os montantes 

monetários planejados não serão necessariamente desembolsados. A alocação de recursos serve, então, 

como um indicativo do direcionamento da gestão pública. As ações previstas pelos PPAs são revisadas 

para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que cria um refinamento das intenções do 

PPA para o horizonte de tempo anual. Posteriormente, os governos elaboram a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), que detalha os gastos do governo para o ano seguinte à sua aprovação. 

Sendo assim, no que concerne ao PERH/RO, deve-se tratar os valores planejados pelo PPA por 

nível de grandeza, analisando a sua disponibilidade, sem, no entanto, considerar sua aplicação efetiva. 

Quanto aos recursos potenciais do planejamento orçamentário governamental, esses devem ser 

classificados como de disponibilidade contingenciada. 
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12.2.1 Plano Plurianual da União 

O Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019 (PPA 2016-2019) foi instituído pela 

Lei Federal nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016. O planejamento do Governo Federal é organizado em 

programas temáticos e de gestão, manutenção e de serviços ao Estado, conforme define a referida lei, 

que atuam nos seguintes âmbitos: 

• Programa temático: “organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e

orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade”;

• Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: “expressa e orienta as ações destinadas

ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental”.

O presente documento analisa apenas os programas temáticos, pois é este grupo de ações que

pode apresentar relação com as diretrizes do PERH/RO. Estes programas são estruturados a partir dos 

seguintes elementos: 

• Objetivo: “que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados

almejados pela intervenção governamental e tem como atributos”;

• Meta: “medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa”;

• Órgão Responsável: “órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do

Objetivo ou da Meta”, e;

• Iniciativa: “declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os Objetivos e suas

Metas, explicitando a lógica da intervenção”.

As estimativas de recursos orçamentários e extraorçamentários previstos para a consecução das

iniciativas e objetivos são apresentados como Valor Global do Programa, sem distinguir a 

particularização por Objetivo e Inciativa ou por regiões e Estados. 

Dessa forma, para verificar em detalhe a disponibilidade de recursos da União ao PERH/RO, a 

análise apropria-se de fatores de proporcionalidade relativos à representação da população ou área do 

Estado de Rondônia em relação ao Brasil. Destaca-se ainda que os valores apresentados são ajustados 

para o período 2017-2019, levando em consideração o orçamento do Governo Federal em 2016. 

A identificação de recursos financeiros provisionados pelo PPA da União 2016-2019 e 

potencialmente aplicáveis ao PERH/RO foi realizada através de cruzamentos entre os itens de ambos 

instrumentos de planejamento que apresentassem correspondência em seus objetivos, mediante os 

seguintes procedimentos: 

i. Verificação de compatibilidade entre as Diretrizes e Programas do PERH/RO e os Programas

do PPA da União 2016-2019 (TABELA 12.1);

ii. Cruzamento entre os Programas do PPA da União 2016-2019 e as Diretrizes, Programas e

Projetos do PERH/RO;
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iii. Identificação das Iniciativas do PPA da União 2016-2019 compatíveis com as Diretrizes e

Programas do PERH/RO;

iv. Identificação do órgão responsável pelos Programas, Objetivos e Iniciativas do PPA da União

2016-2019 compatíveis com o PERH/RO;

v. Mapeamento dos valores potencialmente disponíveis pelos Programas do PPA da União para o

período de 2017 a 2019;

vi. Ajustes dos valores potencialmente disponíveis pelos Programas do PPA da União, adequando

à quantidade de Projetos propostos do PERH/RO e em distribuição anual.

Ao todo, foram verificados 54 programas temáticos do Governo Federal em que 17 demostraram

aderência aos Programas propostos pelo PERH/RO, conforme apresentado na TABELA 12.1. 

TABELA 12.1 - RELAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO E OS PROGRAMAS DO PPA DA UNIÃO 

2016-2019 

PERH/RO PPA da União 2016-2019 

Diretriz Programa Programa Título do Programa 

1
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1.1. Reestruturação e Fortalecimento do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

2077 Agropecuária Sustentável 

2084 Recursos Hídricos 

1.2. Revisão e atualização do marco 
legal e institucional 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

2084 Recursos Hídricos 

1.3. Articulação institucional e 

intersetorial na gestão dos recursos 

hídricos 

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2033 Energia Elétrica 

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

2077 Agropecuária Sustentável 

2084 Recursos Hídricos 

1.4. Sustentabilidade econômico-

financeira para a gestão dos recursos 
hídricos 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

2084 Recursos Hídricos 
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2.1. Ampliação e consolidação da rede 

de monitoramento quantitativo e 

qualitativo dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos do Estado 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2038 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

2040 Gestão de Riscos e de Desastres 

2077 Agropecuária Sustentável 

2084 Recursos Hídricos 

2.2. Desenvolvimento do Sistema 

Estadual de Informação sobre Recursos 

Hídricos 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2084 Recursos Hídricos 

2.3. Implementação do sistema de 

outorga de direito de uso e fiscalização 

dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2084 Recursos Hídricos 

2.4. Enquadramento de corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos em classes de 
uso 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2084 Recursos Hídricos 

2.5. Regulamentação da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2084 Recursos Hídricos 

2.6. Elaboração de planos de bacias 
hidrográficas 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2040 Gestão de Riscos e de Desastres 

2084 Recursos Hídricos 
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PERH/RO PPA da União 2016-2019 

Diretriz Programa Programa Título do Programa 

2.7. Estruturação e implementação do 

acompanhamento e monitoramento do 

PERH/RO 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2084 Recursos Hídricos 
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3.1. Comunicação, divulgação e 

educação ambiental 

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2042 Pesquisa e Inovações para a Agropecuária 

2077 Agropecuária Sustentável 

2084 Recursos Hídricos 

3.2. Desenvolvimento científico e 

tecnológico para a gestão dos recursos 

hídricos 

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2052 Pesca e Aquicultura 

2084 Recursos Hídricos 
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4.1. Saneamento básico integrado 

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

2054 Planejamento Urbano 

2068 Saneamento Básico 

2083 Qualidade Ambiental 

4.2. Preservação ambiental 

2012 Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2029 Desenvolvimento Regional e Territorial 

2042 Pesquisa e Inovações para a Agropecuária 

2077 Agropecuária Sustentável 

2078 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

4.3. Apoio aos municípios para a gestão 

da qualidade ambiental do meio urbano e 
de eventos hidrológicos críticos 

2015 Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

2021 Ciência, Tecnologia e Inovação 

2040 Gestão de Riscos e de Desastres 

2068 Saneamento Básico 

2084 Recursos Hídricos 

Os 54 programas temáticos selecionados são compostos por 1248 iniciativas. Destas, 

81 apresentaram compatibilidade com os Projetos do PERH/RO. Os órgãos responsáveis pela 

implantação das iniciativas identificadas são os seguintes: 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

• Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;

• Ministério da Integração Nacional;

• Ministério da Saúde;

• Ministério das Cidades;

• Ministério de Minas e Energia;

• Ministério do Desenvolvimento Agrário;

• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

• Ministério do Meio Ambiente;

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

• Presidência da República.
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12.2.2 Plano Plurianual do Estado de Rondônia 

O Plano Plurianual do Estado de Rondônia para o período de 2016 a 2019 (PPA/RO 2016-2019) 

foi instituído pela Lei Estadual nº 3.647, de 6 de novembro de 2015, e atualizado pela Lei Estadual nº 

3.971, de 28 de dezembro de 2016, que altera a alocação de recursos previstos pela legislação anterior, 

considerando os gastos do Governo realizados no ano de 2016. 

A estrutura do PPA/RO 2016-2019 inclui a distribuição de recursos orçamentários e 

extraorçamentários por órgãos da administração direta estadual, unidade de responsabilidade de gestão 

do recurso vinculada ao órgão e programas. Os programas são compostos pelas seguintes informações 

(ESTADO DE RONDÔNIA, 2016): 

• Justificativa;

• Eixo estratégico;

• Público-alvo;

• Objetivo;

• Ação;

• Finalidade e descrição da ação.

As estimativas de recursos previstos para a consecução das atividades planejadas pelos entes da

administração direta do Estado de Rondônia estão dispostas por ação e por ano de disponibilidade. 

A identificação de recursos financeiros provisionados pelo PPA/RO 2016-2019 e 

potencialmente aplicáveis ao PERH/RO foi realizada através de cruzamentos entre os itens de ambos 

instrumentos de planejamento que apresentassem correspondência em seus objetivos, através dos 

seguintes procedimentos: 

i. Eliminação das ações relativas à gestão, manutenção e serviços ao Estado;

ii. Verificação de compatibilidade entre os Programas do PPA/RO 2016-2019 e as Diretrizes,

Programas e Projetos do PERH/RO;

iii. Verificação de compatibilidade entre as Ações do PPA/RO 2016-2019 e as Diretrizes e

Programas do PERH/RO (TABELA 12.2);

iv. Identificação do órgão responsável pelos Programas e Ações do PPA/RO 2016-2019

compatíveis com o PERH/RO (TABELA 12.3);

v. Mapeamento dos valores potencialmente disponíveis pelas Ações do PPA/RO 2016-2019 para

o PERH/RO para o período de 2017 a 2019;

vi. Ajustes dos valores potencialmente disponíveis às Ações do PPA/RO 2016-2019, adequando à

quantidade de Projetos do PERH/RO e em distribuição anual;

vii. Distribuição dos Valores do PPA/RO 2016-2019 potencialmente disponíveis para os Projetos

do PERH, para o período entre 2017 e 2019.
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Ao todo, foram verificados 89 programas e 539 ações do Governo Estadual de Rondônia, entre 

eles 20 programas e 32 ações demostraram aderência aos Programas propostos pelo PERH/RO, 

conforme apresentado na TABELA 12.2. 

12.2.3 Resumo dos Valores Disponíveis pelo Planejamento Orçamentário Governamental 

Apresenta-se na TABELA 12.4 a soma dos valores disponíveis pelo planejamento orçamentário 

governamental estadual e federal, conforme potencial aplicação em Diretrizes, Programas e Projetos do 

PERH/RO. Destaca-se que não há garantia da aplicação efetiva e integral ou parcial dos recursos 

identificados. Entretanto, a compatibilidade do planejamento estratégico dos governos e das ações 

propostas pelo PERH/RO demonstra a potencial viabilidade destas intervenções. 
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TABELA 12.2 - DIRETRIZES E PROGRAMAS DO PERH/RO E AÇÕES COMPATÍVEIS DO PPA ESTADUAL DE RONDÔNIA 

PERH/RO PPA Estadual Rondônia 2016-2019 

Diretrizes Programas Código ação Título da ação 
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1.1. Reestruturação e Fortalecimento do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

18.000.18.001.1015.2096 Formar, qualificar e capacitar recursos humanos 

13.000.13.001.1128.1592 Fortalecer a tecnologia da informação 

13.000.13.001.2041.2077 Apoiar a gestão de convênios 

13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 

1.2. Revisão e atualização do marco legal e 

institucional 
13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 

1.3. Articulação institucional e intersetorial na 
gestão dos recursos hídricos 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

18.000.18.001.1232.1561 Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

11.000.11.007.2041.2094 Implementar projetos e políticas integradas 

13.000.13.001.2041.2077 Apoiar a gestão de convênios 

1.4. Sustentabilidade econômico-financeira para a 
gestão dos recursos hídricos 

 - - 
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2.1. Ampliação e consolidação da rede de 

monitoramento quantitativo e qualitativo dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos do 

Estado 

18.000.18.001.1075.2126 Implementar a qualidade ambiental no Estado 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

13.000.13.031.1119.2086 Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

13.000.13.001.1128.1592 Fortalecer a tecnologia da informação 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 

2.2. Desenvolvimento do Sistema Estadual de 

Informação sobre Recursos Hídricos 

18.000.18.001.1075.2126 Implementar a qualidade ambiental no Estado 

13.000.13.031.1119.2086 Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

13.000.13.001.1128.1592 Fortalecer a tecnologia da informação 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

2.3. Implementação do sistema de outorga de 
direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos 

18.000.18.001.1075.2126 Implementar a qualidade ambiental no Estado 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 

2.4. Enquadramento de corpos hídricos superficiais 

e subterrâneos em classes de uso 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

2.5. Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos 

Recursos Hídricos 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 
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PERH/RO PPA Estadual Rondônia 2016-2019 

Diretrizes Programas Código ação Título da ação 

2.6. Elaboração de planos de bacias hidrográficas 
18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

2.7. Estruturação e implementação do 

acompanhamento e monitoramento do PERH/RO 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 
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ão 3.1. Comunicação, divulgação e educação 

ambiental 

18.000.18.001.1015.2096 Formar, qualificar e capacitar recursos humanos 

16.000.16.011.1063.4019 Promover a formação agroecológica 

19.000.19.001.1202.2012 Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica 

18.000.18.011.1232.2583 Realizar educação e difusão da preservação ambiental 

18.000.18.001.2018.1081 Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais 

18.000.18.001.2018.2583 Realizar educação e difusão da preservação ambiental 

3.2. Desenvolvimento científico e tecnológico para 

a gestão dos recursos hídricos 

13.000.13.031.1119.2086 Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

13.000.13.001.1128.1575 Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento 

14.000.14.020.1129.1013 Apoio a infraestrutura de Municípios e rodovias 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

14.000.14.020.1254.1337 Desenvolver estudos e projetos de obras públicas 

14.000.14.020.1254.1339 Fiscalizar e acompanhar obras 

14.000.14.020.1254.1390 Construção de obras e serviços públicos 

17.000.17.034.2023.4020 Executar ações de vigilância epidemiológica 

13.000.13.001.2041.1612 Implantar o agua para todos 

13.000.13.001.2041.2077 Apoiar a gestão de convênios 

13.000.13.001.2050.1193 Aplicar recursos provenientes de convênios 

11.000.11.006.2051.1544 Fomentar a integração e cooperação internacional 

19.000.19.001.2053.2033 Promover a cadeia produtiva da aquicultura 

14.000.14.020.2057.1384 Desenvolvimento da infraestrutura urbana 

17.000.17.012.2068.2882 Administrar atividades e programas estratégicos de saúde 

4
. 
C

o
n

se
rv

aç
ão

 d
a 

ág
u
a,

 d
o

 s
o

lo
 e

d
o

s 
ec

o
ss

is
te

m
as

 

4.1. Saneamento básico integrado 

13.000.13.001.1128.1575 Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento 

14.000.14.020.1129.1013 Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias 

14.000.14.020.1254.1337 Desenvolver estudos e projetos de obras públicas 

14.000.14.020.1254.1339 Fiscalizar e acompanhar obras 

14.000.14.020.1254.1390 Construção de obras e serviços públicos 

13.000.13.001.2041.1612 Implantar o agua para todos 

13.000.13.001.2041.2077 Apoiar a gestão de convênios 

13.000.13.001.2050.1193 Aplicar recursos provenientes de convênios 

11.000.11.006.2051.1544 Fomentar a integração e cooperação internacional 
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PERH/RO PPA Estadual Rondônia 2016-2019 

Diretrizes Programas Código ação Título da ação 

14.000.14.020.2057.1384 Desenvolvimento da infraestrutura urbana 

4.2. Preservação ambiental 

19.000.19.001.1021.2029 Recuperar áreas degradadas 

16.000.16.011.1063.4019 Promover a formação agroecológica 

18.000.18.001.1075.2126 Implementar a qualidade ambiental no Estado 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

19.000.19.001.1202.2012 Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica 

18.000.18.001.1232.1187 Promover os cadastros ambiental rural 

18.000.18.001.1232.1561 Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.001.1235.2847 Promover a gestão das UCs 

17.000.17.034.2023.4021 Executar ações de vigilância ambiental 

4.3. Apoio aos Municípios para a gestão da 

qualidade ambiental do meio urbano e de eventos 

hidrológicos críticos 

13.000.13.001.1128.1575 Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento 

14.000.14.020.1129.1013 Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias 

14.000.14.020.1254.1337 Desenvolver estudos e projetos de obras públicas 

14.000.14.020.1254.1339 Fiscalizar e acompanhar obras 

14.000.14.020.1254.1390 Construção de obras e serviços públicos 

11.000.11.007.2041.2094 Implementar projetos e políticas integradas 

13.000.13.001.2041.1612 Implantar o agua para todos 

14.000.14.020.2057.1384 Desenvolvimento da infraestrutura urbana 

TABELA 12.3 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA/RO 2016-2019 COMPATÍVEIS COM O PERH/RO 

Nome do órgão Nome da unidade Código da ação Título da ação 

Governadoria 

Superintendência de Desenvolvimento do 

Estado de Rondônia 
11.000.11.006.2051.1544 Fomentar a integração e cooperação internacional 

Superintendência Estadual de Assuntos 

Estratégicos 
11.000.11.007.2041.2094 Implementar projetos e políticas integradas 

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 
Instituto Estadual de Educação Rural 

Abaitará 
16.000.16.011.1063.4019 Promover a formação agroecológica 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 
Desenvolvimento e Regeneração Fundiária (SEAGRI) 

Secretaria de Estado de Agricultura 

19.000.19.001.1021.2029 Recuperar áreas degradadas 

19.000.19.001.1202.2012 Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica 

19.000.19.001.2053.2033 Promover a cadeia produtiva da aquicultura 

Secretaria de Estado de Saúde (SESAU) 
Agência estadual de vigilância e saúde 

17.000.17.034.2023.4020 Executar ações de vigilância epidemiológica 

17.000.17.034.2023.4021 Executar ações de vigilância ambiental 

Fundo Estadual de Saúde 17.000.17.012.2068.2882 Administrar atividades e programas estratégicos de saúde 
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Nome do órgão Nome da unidade Código da ação Título da ação 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 
(SEDAM) 

Fundo Especial de Proteção Ambiental 
18.000.18.011.1232.2583 Realizar educação e difusão da preservação ambiental 

18.000.18.011.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental 

18.000.18.001.1015.2096 Formar, qualificar e capacitar recursos humanos 

18.000.18.001.1075.2126 Implementar a qualidade ambiental no Estado 

18.000.18.001.1075.2164 Promover a gestão socioambiental sustentável 

18.000.18.001.1232.1187 Promover os cadastros ambiental rural 

18.000.18.001.1232.1561 Promover atualização do zoneamento econômico-ecológico 

18.000.18.001.1232.2709 Proteger, monitorar e controlar os recursos naturais 

18.000.18.001.1235.2847 Promover a gestão das UCs 

18.000.18.001.2018.1081 Desenvolver a sustentabilidade das comunidades tradicionais 

18.000.18.001.2018.2583 Realizar educação e difusão da preservação ambiental 

Secretaria do Estado de Finanças (SEFIN) 
Departamento Estadual de Estradas, 

Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos 

14.000.14.020.1129.1013 Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias 

14.000.14.020.1254.1337 Desenvolver estudos e projetos de obras públicas 

14.000.14.020.1254.1339 Fiscalizar e acompanhar obras 

14.000.14.020.1254.1390 Construção de obras e serviços públicos 

14.000.14.020.2057.1384 Desenvolvimento da infraestrutura urbana 

Secretaria do Estado do Planejamento, orçamento e 

Gestão (SEPOG) 

Fundação Rondônia de Amparo ao 

Desenvolvimento das Ações Cientificas e 

Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de 

Rondônia 

13.000.13.031.1119.2086 Fomentar ações de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

Secretaria do Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

13.000.13.001.1128.1575 Implantar, melhorar e ampliar os serviços de saúde e saneamento 

13.000.13.001.1128.1592 Fortalecer a tecnologia da informação 

13.000.13.001.2041.1612 Implantar o agua para todos 

13.000.13.001.2041.2077 Apoiar a gestão de convênios 

13.000.13.001.2041.2079 Desenvolver políticas públicas 

13.000.13.001.2050.1193 Aplicar recursos provenientes de convênios 
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TABELA 12.4 - RESUMO DOS VALORES DISPONÍVEIS PELO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL 

PERH/RO Valor disponível pelo planejamento orçamentário governamental 

Diretrizes Programas Projetos 2017 2018 2019 Período 2017-2019 

1. 

1.1 

1.1.1 R$    289.402,10 R$    289.402,10 R$    289.402,10 R$    868.206,29 

1.1.2 R$    156.204,63 R$    156.204,63 R$    156.204,63 R$    468.613,89 

1.1.3 R$    2.988.441,65 R$    2.989.741,65 R$    2.991.241,65 R$    8.969.424,96 

1.2 1.2.1 R$    165.132,10 R$    117.835,43 R$    123.135,43 R$    406.102,96 

1.3 

1.3.1 R$    70.002,10 R$    135.002,10 R$    140.002,10 R$    345.006,29 

1.3.2 R$    488.871,76 R$    761.064,26 R$    811.167,93 R$    2.061.103,96 

1.3.3 R$    7.850.134,97 R$    7.850.134,97 R$    7.850.134,97 R$    23.550.404,91 

1.4 1.4.1 R$    70.002,10 R$    70.002,10 R$    70.002,10 R$    210.006,29 

2. 

2.1 

2.1.1 R$  560.649.304,72 R$  560.710.857,57 R$  560.773.035,02 R$   1.682.133.197,30 

2.1.2 R$    1.456.713,23 R$    1.518.266,08 R$    1.580.443,53 R$    4.555.422,84 

2.1.3 R$    1.456.713,23 R$    1.518.266,08 R$    1.580.443,53 R$    4.555.422,84 

2.2 2.2.1 R$    1.456.713,23 R$    1.518.266,08 R$    1.580.443,53 R$    4.555.422,84 

2.3 2.3.1 R$    1.177.610,36 R$    1.392.533,80 R$    1.473.331,66 R$    4.043.475,82 

2.4 2.4.1 R$    1.011.680,36 R$    1.273.900,46 R$    1.349.398,33 R$    3.634.979,16 

2.5 2.5.1 R$    687.940,70 R$    630.671,63 R$    661.365,83 R$    1.979.978,16 

2.6 2.6.1 R$    592.810,70 R$    582.838,30 R$    608.232,50 R$    1.783.881,49 

2.7 
2.7.1 R$    1.011.680,36 R$    1.273.900,46 R$    1.349.398,33 R$    3.634.979,16 

2.7.2 R$    1.011.680,36 R$    1.273.900,46 R$    1.349.398,33 R$    3.634.979,16 

3. 

3.1 

3.1.1 R$  572.181.065,81 R$  572.182.365,81 R$  572.183.865,81 R$   1.716.547.297,42 

3.1.2 R$     44.906.575,24 R$     45.154.575,74 R$     45.182.075,74 R$    135.243.226,72 

3.1.3 R$  571.238.548,34 R$  571.238.548,34 R$  571.238.548,34 R$   1.713.715.645,01 

3.2 

3.2.1 R$    5.705.207,43 R$    5.766.760,28 R$    5.828.937,73 R$    17.300.905,43 

3.2.2 R$     12.927.351,36 R$     13.068.337,61 R$     13.105.120,86 R$    39.100.809,83 

3.2.3 R$     15.711.499,94 R$     15.773.052,79 R$     15.835.230,24 R$    47.319.782,98 

3.2.4 R$     23.491.632,82 R$     23.553.185,67 R$     23.615.363,12 R$    70.660.181,60 

4. 

4.1 4.1.1 R$     66.176.864,66 R$     69.421.346,86 R$     53.905.326,46 R$    189.503.537,99 

4.2 

4.2.1 R$    4.899.706,82 R$    5.161.926,92 R$    5.237.424,79 R$    15.299.058,53 

4.2.2 R$    592.810,70 R$    582.838,30 R$    608.232,50 R$    1.783.881,49 

4.2.3 R$  606.490.764,55 R$  606.738.765,05 R$  606.766.265,05 R$   1.819.995.794,64 

4.3 

4.3.1 R$    3.666.444,31 R$    3.520.586,51 R$    3.007.757,11 R$    10.194.787,93 

4.3.2 R$    6.049.988,14 R$    5.904.130,34 R$    5.391.300,94 R$    17.345.419,43 

4.3.3 R$    6.013.084,06 R$    5.867.226,26 R$    5.354.396,86 R$    17.234.707,18 

4.3.4 R$    2.076.145,31 R$    2.410.586,51 R$    2.702.757,11 R$    7.189.488,93 
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12.3 FONTES DE FINANCIAMENTO POR ORGANISMOS FINANCEIROS 

Apresenta-se neste capítulo uma coletânea de organismos financeiros nacionais e internacionais 

que possuem linhas de financiamento compatíveis com o PERH/RO.  

As informações dispostas neste capítulo poderão ser utilizadas pelo gestor do PERH/RO para a 

elaboração de projetos de captação de recursos voltados à implementação dos Programas do PERH/RO. 

Para tanto, sugere-se que o gestor incialmente avalie a disponibilidade dos recursos e a adequabilidade 

da fonte do recurso financeiro com o objetivo da ação a ser implantada. A relação de Programas do 

PERH/RO relacionados às fontes de recursos e linhas de financiamento auxiliará estas atividades.  

12.3.1 Organismos Financeiros Nacionais 

A seguir são apresentados os organismos financeiros nacionais considerados neste 

levantamento, cujas linhas de crédito disponíveis e que possuem aderência aos Programas do PERH/RO, 

conforme instituição concedente. Tratam-se de instituições fiadoras de crédito para órgãos 

governamentais, através de suas linhas de crédito específicas ou repasses governamentais feitos por 

bancos públicos. 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

o BNDES Finem

• Caixa Econômica Federal (CEF)

o Gestão de Recursos Hídricos

o Saneamento Ambiental Urbano

o Infraestrutura Hídrica

o Outros Programas da CEF

• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

o Programa Saneamento Para Todos - Setor Público

12.3.2 Organismos Financiadores Internacionais 

Os organismos financeiros internacionais relacionados neste item referem-se a bancos de 

desenvolvimento que atuam no seguimento internacional, multilateral regional e nacional. 

• Banco Mundial (BM)

o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

o Fondo de Multiples Donantes Aquafund

• Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

• KfW Banco de Investimento
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12.4 FUNDOS MONETÁRIOS 

Listam-se, nesta seção, os fundos monetários federais e estaduais que possibilitam a obtenção 

de fontes de recursos financeiros de forma não onerosa. 

• Fundo Nacional do Meio Ambiente

• Fundo Amazônia

• FEDARO

• FEREF

• FEPRAM

• Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (FRH/RO)

13 DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

13.1 DIRETRIZES E PROPOSTAS INICIAIS PARA OS CRITÉRIOS DE OUTORGA DE DIREITO 
DE USO DA ÁGUA 

Nesta etapa do PERH/RO são propostos critérios técnicos para a outorga do direito de uso da 

água, através do traçado das diretrizes gerais para o uso, controle, monitoramento e fiscalização dos 

recursos hídricos. Os critérios e diretrizes de outorga visam o aprimoramento da concessão de outorgas 

de uso dos recursos hídricos e a harmonização dos procedimentos atualmente vigentes nos órgãos 

gestores.  

No âmbito do Estado de Rondônia, a Portaria da SEDAM nº 081/GAB/SEDAM/2017 dispõe 

sobre os procedimentos administrativos e documentação necessária para emissão da outorga de uso dos 

recursos hídricos. De acordo com o referido documento, as águas públicas estaduais somente poderão 

sofrer interferências após emissão da concessão, autorização ou dispensa de outorga. Ainda, dependem 

de outorga os usos e intervenções que alterem o curso natural dos corpos de água ou suas condições 

quantitativas ou qualitativas, tais como: derivações ou captações de água superficial ou aquífero 

subterrâneo para consumo final; lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos; aproveitamentos 

hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, qualidade ou quantidade da água. Por outro lado, 

independem de outorga o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais, bem como as acumulações, as derivações, as captações e os lançamentos considerados 

insignificantes, definidos pela Resolução nº 04/2014 do CRH/RO as vazões de captação máximas 

instantâneas inferiores a 1,0 L/s (CRH/RO, 2014). Os prazos de validade para cada modalidade de 

outorga são: máximo de 05 (cinco) anos para as autorizações e concessões, máximo de 35 (trinta e cinco) 

anos para as obras hidráulicas e máximo de 03 (três) anos para outorgas preventivas.  
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O Estado de Rondônia não possui os critérios de outorga regulamentados. Portanto, cabe ao 

PERH/RO fornecer as recomendações necessárias para auxiliar a SEDAM, como órgão outorgante, na 

análise das alternativas dos critérios e procedimentos mais adequados. Ressalta-se que neste trabalho é 

realizada uma análise macro da situação do Estado de Rondônia, competindo aos Planos de Bacias 

Hidrográficas (PBH) estudos mais aprofundados com vistas a auxiliar na definição dos critérios. 

13.1.1 Critérios de Outorga 

Os principais critérios a serem propostos neste item é o percentual máximo e a vazão de 

referência possíveis de serem adotadas na outorga do direito de uso da água. No âmbito nacional, a ANA 

pratica como limite máximo de outorga para demandas consuntivas o correspondente a 70% da vazão 

de referência Q95%. 

A proposta dos critérios de outorga de direito do uso da água deve prever o atendimento às 

demandas consuntivas atuais e futuras de cada unidade de gestão, com base na disponibilidade hídrica, 

garantindo a manutenção dos corpos hídricos e ecossistemas. Na escala estadual é difícil o conhecimento 

das características regionais de cada bacia hidrográfica e, dado isso, a maior parte dos Estados da 

federação adotam um percentual fixo da vazão de referência a ser outorgável para todas as bacias 

hidrográficas.  Dessa forma, embora o nível de detalhamento de um Plano Estadual não abranja a escala 

das bacias hidrográficas, torna-se um diferencial a análise das características particulares de cada 

unidade de gestão para auxiliar na proposição dos critérios e diretrizes dos instrumentos de gestão. 

O Estado de Rondônia apresenta carência de estações de monitoramento e de dados hidrológicos 

que viabilizem o conhecimento das vazões de referência Q95% nos locais de interesse. Uma forma de 

contornar essa situação, conforme já regulamentado em outros Estados da União, é a utilização da vazão 

instantânea medida nos períodos secos.  

Isto posto, em um primeiro momento, sugere-se que seja utilizada como referência as vazões 

instantâneas medidas no período seco (julho a dezembro). Propõe-se que as medições devam ser 

realizadas sob a responsabilidade dos usuários interessados na outorga e contenham Assinatura de 

Responsabilidade de um técnico capacitado para tal finalidade e registrado no conselho de classe, assim, 

minora-se a manipulação dos resultados. Além disso, propõe-se que sejam realizadas ao menos 3 

medições em um intervalo predeterminado de tempo.  

Destaca-se que tal proposição visa contornar a situação atual do Estado em relação ao 

monitoramento hidrológico, entretanto, deve ser provisória. A utilização das vazões instantâneas 

medidas no período seco pode envolver um risco aos recursos hídricos da região, dado que o 

comportamento hidrológico dos rios varia anualmente, podendo ocorrer a concessão de outorgas de 

captação ou lançamento de efluentes baseadas em medições realizadas em períodos anômalos em 

relação ao histórico da região.  
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De qualquer maneira, o PERH/RO é um objeto de planejamento e gestão dos recursos hídricos 

e deve ser elaborado analisando-se a situação atual e futura, a ser alcançada com a execução dos 

Programas propostos. Um dos programas que o PERH/RO propõe com prioridade alta é a “Ampliação 

e consolidação da rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos do Estado”. Assim, espera-se a longo prazo que a rede de monitoramento apresente

densidade suficiente e possibilite a obtenção das vazões de referência Q95% nos locais de interesse a 

partir das séries históricas, conforme sugerido pela ANA. 

Objetivou-se, portanto, identificar as UHGs que apresentam maiores ou menores necessidades 

restritivas quanto à fração da disponibilidade hídrica a ser outorgada. Nesse sentido, para cada UHG foi 

analisada a situação atual de algumas premissas/fatores que atuam indiretamente nos recursos hídricos. 

São eles: UCs, TIs e densidade de sedes municipais. 

A criação de UCs é uma alternativa adotada em sistemas ambientais e é pertinente a sua 

utilização como ferramenta efetiva de gestão de recursos hídricos por permitirem garantir a conservação 

da biodiversidade, a manutenção dos mananciais hídricos e a integridade ecossistêmica. A conservação 

destas áreas traz benefícios à garantia da disponibilidade hídrica atual e futura quantitativa e 

qualitativamente. 

As TIs, também consideradas nesta etapa do trabalho, apresentam importância social e cultural 

no Estado de Rondônia, sendo necessárias maiores restrições de outorga nessas regiões.  

As maiores demandas hídricas atuais e futuras foram identificadas nas UHGs cuja concentração 

de sedes municipais é maior. Dessa forma, como indicativo das demandas hídricas e da pressão em 

relação aos recursos hídricos, considerou-se a concentração de sedes municipais contidas em cada UHG 

como um dos fatores indicativos de maiores ou menores restrições quanto ao montante a ser outorgado. 

Como critérios iniciais de outorga, considerando-se que não há pressão de nenhum dos fatores 

avaliados, propõe-se a outorga da fração de 70% da Q95%. Essa fração foi adotada visando a 

compatibilização com as referências técnicas utilizadas a nível nacional, podendo ser flexibilizada em 

função das condições locais dos corpos hídricos, tais como qualidade da água e finalidade das outorgas 

já emitidas, com base nos usos prioritários da água. 

Foi elaborado um fluxograma simplificado para determinar o grau de restrição dos critérios de 

outorga de cada UHG (FIGURA 13.1) com base nos fatores avaliados. A definição das UHGs que 

apresentam alta concentração de sedes municipais foi feita através de análise espacial, sendo 

identificadas 5 UHGs: Médio Rio Madeira, Médio Rio Machado, Rio Jaru, Margem Direita do Rio 

Jamari e Alto Rio Guaporé. Essas UHGs apresentam relação de 0,035 sedes municipais para cada 100 

km².  

Nos casos em que as UHGs apresentavam a maior parte da sua área ocupada por UCs e alta 

concentração de sedes municipais, evidencia-se a situação de possível conflito e a necessidade da 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

511 

realização de estudos detalhados capazes de configurar as reais garantias de atendimento às demandas 

atuais e futuras. Para as UHGs que apresentam a maior parte da sua área ocupada por UCs e/ou TIs e 

baixa concentração de sedes, foram propostos critérios mais restritivos, justificados pela importância 

ecológica identificada. Na condição em que as UCs/TIs ocupam porção inferior da área das UHGs e a 

concentração de sedes municipais é baixa, foram mantidos os critérios padrões (70% da Q95%) e, se a 

concentração de sedes é alta, foram propostos critérios menos restritivos. A determinação de critérios 

menos restritivos nestes locais garante os múltiplos usos d’água e podem gerar atrativos para as 

atividades econômicas com benefícios às bacias ou região.  

FIGURA 13.1 - FLUXOGRAMA PARA PROPOSIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE OUTORGA 

A TABELA 13.1 apresenta a proposta dos critérios de outorga para cada UHG. Os percentuais 

indicados para a vazão de referência Q95% não devem ser considerados como definitivos, mas sim 

flexibilizados, sendo aderido somente após estudos aprofundados com esta finalidade. Em função de 

fornecer amparos técnicos no PERH/RO, a contratada optou por fazer estimativas simplificadas. 

TABELA 13.1 - CRITÉRIOS DE OUTORGA PROPOSTOS POR UHG 

UHG Observação Justificativa 
Critérios de outorga 

propostos 

Alto Rio Madeira Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Margem Esquerda do Rio Madeira Mais restritivo 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e significativa área de UC/TI 
60% Q95% 

Médio Rio Madeira Menos restritivo 
Alta densidade de sedes municipais e baixa de 

UC/TI 
80% Q95% 

Baixo Rio Madeira Mais restritivo 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e significativa área de UC/TI 
60% Q95% 

Alto Rio Machado Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Médio Rio Machado Menos restritivo 
Alta densidade de sedes municipais e baixa de 

UC/TI 
80% Q95% 

Rio Jaru Menos restritivo 
Alta densidade de sedes municipais e baixa de 

UC/TI 
80% Q95% 

Baixo Rio Machado Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Alto Rio Jamari Mais restritivo 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e significativa área de UC/TI 
60% Q95% 

Margem Direita do Rio Jamari Menos restritivo 
Alta densidade de sedes municipais e baixa de 

UC/TI 
80% Q95% 

Margem Esquerda do Rio Jamari Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 
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UHG Observação Justificativa 
Critérios de outorga 

propostos 

Baixo Rio Jamari Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Rio Roosevelt Mais restritivo 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e significativa área de UC/TI 
60% Q95% 

Baixo Rio Guaporé Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Médio Rio Guaporé Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Rios Branco e Colorado Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Alto Rio Guaporé Menos restritivo 
Alta densidade de sedes municipais e baixa de 

UC/TI 
80% Q95% 

Rio Mamoré Mais restritivo 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e significativa área de UC/TI 
60% Q95% 

Rio Abunã Critérios padrões 
Baixa densidade ou ausência de sedes municipais 

e UC/TI 
70% Q95% 

Não foram identificadas UHGs com situação de possíveis conflitos. Essa constatação corrobora 

com o levantado no diagnóstico da dinâmica social do Estado, que identificou que a maior pressão 

antrópica ocorre ao longo da BR-364, onde há maior número de sedes municipais e a ocupação do solo 

prevalecente é a pastagem, apresentando poucas UCs e TIs, ao contrário das demais regiões. 

Conforme apresentado anteriormente, foram levantados déficits hídricos nos municípios de: 

Jaru, Rio Crespo, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Nova União, Cacoal, Espigão 

d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Corumbiara, Cerejeiras. 

A partir do conhecimento da disponibilidade hídrica e das demandas concedidas pela outorga nestes 

locais específicos, será possível o alinhamento das condições reais dos recursos hídricos e assim o 

estabelecimento das limitações quanto à concessão das outorgas nestes rios. Ademais, todos os 

municípios, rios e igarapés que foram levantados pela comunidade local com tal situação estão sendo 

considerados nos Programas específicos do PERH/RO.  

13.1.2 Capacidade Máxima de Regularização das Bacias Hidrográficas 

Quando a disponibilidade hídrica natural não é suficiente para suprir as demandas existentes, há 

a possibilidade da sua maximização através da construção de barragens. As barragens que exercem a 

função de regularização de vazões apresentam a capacidade de acumular a água dos períodos úmidos 

para utilização nos períodos secos. Os reservatórios formados visam atender aos múltiplos usos da água 

(consuntivos e não consuntivos), como o abastecimento humano urbano e rural, irrigação, geração de 

energia, recreação, além da atenuação de cheias e estiagens, dentre outros. 

Teoricamente, a capacidade máxima de regularização de um reservatório é vazão média de 

longo termo (QMLT). A TABELA 13.2 apresenta estes valores para as estações fluviométricas localizadas 

nos rios de domínio do Estado de Rondônia. 
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TABELA 13.2 - CAPACIDADE MÁXIMA DE REGULARIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS 

Código da 

estação 
Rio 

Capacidade máxima de 

regularização (m³/s) 

Capacidade máxima de 

regularização (L/s.km-²) 

15170000 Rio Branco 34,13 24,04 

15430000 Rio Jamari 184,16 22,62 

15431000 Rio Branco 26,01 26,33 

15432000 Rio Massangana 26,67 31,30 

15440000 Rio Jamari 211,48 21,69 

15445000 Rio Preto do Crespo 35,92 32,36 

15450000 Rio Jamari 314,03 23,09 

15459090 Rio Jamari 353,09 24,02 

15550000 Rio Candeias 342,64 26,98 

15552580 Rio Comemoração 84,47 26,15 

15552600 Rio Comemoração 116,45 26,71 

15553500 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 83,07 23,01 

15556010 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 204,32 21,28 

15558000 Rio Apedia ou Pimenta Bueno 226,74 22,45 

15559000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 382,61 23,76 

15560000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 738,43 22,51 

15565000 Rio Jaru 88,90 22,45 

15575000 Rio Machadinho 131,62 28,31 

15580000 Rio Ji-Paraná (ou Machado) 1.453,74 24,15 

15590000 Rio Jacundá 30,95 25,79 

15245000 Rio Pacaás Novos 25,31 24,10 

15246000 Rio Pacaás Novos 77,68 14,18 

15248010 Rio Ouro Preto 86,43 19,69 

No Estado de Rondônia, cuja sazonalidade é bem definida, a regularização de vazões é uma 

técnica adequada para contornar problemas relacionados a disponibilidade hídrica em determinadas 

localizações, propiciando os múltiplos usos da água e a redução dos possíveis conflitos. O uso da água 

associado aos reservatórios deve seguir as mesmas prioridades estabelecidas nos critérios de outorga. 

13.1.3 Prioridades de Uso da Água 

Os critérios de outorga devem preservar os múltiplos usos dos recursos hídricos, visando o 

atendimento das necessidades dos setores usuários de forma equitativa e racional e evitando a geração 

de conflitos. Para isso, são estabelecidos os usos prioritários das águas quando a concessão da outorga 

está limitada à disponibilidade hídrica e aos critérios técnicos propostos. A PNRH, assim como a Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia definem que, em situações de escassez hídrica, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação animal. Nesse sentido, a 

restrição de outorgas emitidas para atendimento aos usuários prioritários deve seguir as diretrizes 

estabelecidas nessas leis.  

A FIGURA 13.2 apresenta a disponibilidade hídrica de um determinado corpo d’água e a 

situação de alerta relacionada. A situação normal está relacionada a uma vazão observada nas diferentes 

épocas do ano acima da vazão de referência para os critérios de outorga, garantindo a disponibilidade 

hídrica para os múltiplos usuários e para a manutenção dos ecossistemas.  
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FIGURA 13.2 - RELAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E SUA SITUAÇÃO 

Quando o percentual máximo da vazão de referência é outorgado em determinada bacia 

hidrográfica, é constituída uma situação de atenção. Embora haja a garantia do atendimento dos 

múltiplos usos previamente autorizados, a vazão nos rios está limitada à vazão remanescente e, portanto, 

abaixo do valor esperado. Ao atingir esta situação a SEDAM, juntamente com a Companhia de Água e 

Esgoto de Rondônia e demais entidades deverão promover campanhas de racionalização do uso da água 

nas áreas atingidas.  

Na circunstância em que tais campanhas não colaborem favorecendo a situação de atenção e as 

vazões permanecem decrescendo, configurar-se-á uma situação restritiva. Neste caso, a 

disponibilidade hídrica não é suficiente para atender aos múltiplos usos outorgados e cabe à SEDAM a 

identificação dos usuários que não são prioritários para restringir a concessão do uso e minimizar os 

impactos provocados. A restrição aos usuários não prioritários deve ser estabelecida juntamente com os 

CBHs para evitar maiores conflitos de interesses. 

A situação crítica é estabelecida quando a vazão permanece decrescendo mesmo com as 

medidas restritivas adotadas e com as campanhas de racionamento. Os prejuízos abrangem o meio 

social, econômico e ambiental e, nesse contexto, os usuários prioritários também sofrem restrições e 

estas tornam-se mais severas aos demais. 

Sugere-se que a definição dos valores numéricos de referência para classificação da situação na 

qual os corpos hídricos se encontram seja estabelecido em estudos detalhados nos planos de bacias 

hidrográficas. 

13.1.4 Fiscalização dos Recursos Hídricos 

Para garantir o efetivo cumprimento das diretrizes propostas nos instrumentos de gestão é 

necessário um programa de fiscalização dos recursos hídricos, a ser realizado pela SEDAM, órgão 

estadual a quem compete a outorga dos corpos d’água de domínio do Estado. Esta ação está 

fundamentada pela Lei nº 9.433/1997 e, em Rondônia pelo Decreto Estadual nº 10.114/2002.  
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Segundo a ANA, a fiscalização pode ser definida como a atividade de controle e monitoramento 

dos usos dos recursos hídricos voltada à garantia dos usos múltiplos da água, possuindo caráter 

repressivo e preventivo, e tendo o dever de fazer com que os usuários de recursos hídricos cumpram a 

legislação.  Além disto, tem como objetivo indireto informar aos usuários os procedimentos necessários 

para a sua regularização por meio da obtenção da outorga do direito de uso da água.  

No Estado de Rondônia, existe a Portaria nº 091/GAB/SEDAM, de 17 de maio de 2010, que 

dispõe sobre procedimentos de fiscalização de recursos hídricos estaduais e estabelece as normas para 

apuração de infrações e penalidades aplicáveis. De acordo com a referida Portaria, a atividade 

fiscalizadora da SEDAM deverá priorizar a orientação aos usuários de recursos hídricos, tendo em vista, 

especialmente, o cumprimento da legislação pertinente ao uso de recursos hídricos e a garantia do 

atendimento dos padrões de segurança das atividades, obras e serviços por parte dos usuários. 

A Portaria nº 091/2010 determina como instrumentos de fiscalização: relatório de vistoria (RV); 

protocolo de compromisso (PC); auto de infração (AI); termo de interdição (TI); termo de apreensão 

(TA); e termo de depósito (TD). Destes, o RV sintetiza a situação da fiscalização realizada, contendo 

informações como o nome, qualificação e endereço do usuário, descrição dos fatos apurados, notificação 

no caso da constatação de infrações, prazo para correção das irregularidades, local e a data da lavratura 

e identificação do fiscal. 

Ainda, são definidas como infrações às normas de utilização dos recursos hídricos: derivar, 

utilizar águas, implantar empreendimentos relacionados com derivação ou utilização de águas 

superficiais ou subterrâneas sem outorga; utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços 

com eles relacionados em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; perfurar ou operar 

poços para extração de água sem a outorga; fraudar as medições do volume da água utilizada ou declarar 

valores diferentes dos medidos; infringir quaisquer das normas estabelecidas em regulamentos ou outros 

atos administrativos; obstar ou dificultar as ações fiscalizadoras; e o não pagamento dos valores devidos 

pelo uso dos recursos hídricos quando estabelecido pelo CBH. 

Por tais infrações, de acordo com a Portaria nº 091/2010 o usuário ficará sujeito às seguintes 

penalidades: advertência por escrito; multa; interdição provisória ou definitiva; caducidade da outorga; 

embargo e/ou demolição; tamponamento de poço; e intervenção administrativa. Os valores das multas 

são baseados na Unidade de Padrão Fiscal/RO (UPF-RO): de 3 UPF a 30 UPF, nas infrações leves; de 

31 UPF a 150 UPF, nas infrações graves; e de 151 UPF a 300 UPF nas infrações gravíssimas. 

Ademais das disposições existentes, cabe ressaltar a importância da adoção de campanhas de 

fiscalização com frequência, para alcançar o objetivo proposto tanto para os usuários já outorgados 

quanto aos novos usuários.  

Além disso, sugere-se como objetos de fiscalização os seguintes empreendimentos/atividades: 
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• Atividades relacionadas com a captação de recursos hídricos superficiais;

• Perfuração e exploração de poços subterrâneos;

• Atividades que utilizam os corpos d’água como receptores de efluentes;

• Atividades que possam provocar erosão ou assoreamento dos corpos d´água;

• Empreendimentos relacionados à piscicultura;

• Obras que provoquem alterações no leito dos corpos hídricos, tais como dragagem, retificação

das margens, desvios, derivação, barramentos e outros;

• Qualquer uso dos recursos hídricos que não possua outorga ou com o prazo de validade vencido.

Quanto aos usuários com a outorga do direito de uso da água dentro do prazo de validade, a

fiscalização deve se dar quanto à compatibilidade entre a finalidade de uso e o volume que está sendo 

retirado com o que consta no Documento de Outorga. Em relação à outorga de diluição de efluentes, 

deve-se fiscalizar se o volume e os parâmetros de qualidade da água estão compatíveis com o concedido. 

Das sete grandes bacias hidrográficas contidas em Rondônia, somente as bacias dos rios 

Machado e Jamari possuem o rio principal de domínio do Estado. As demais apresentam rios principais 

de domínio da União, sendo bacias de gestão compartilhada e obedecendo a legislação do âmbito 

federal. Nesse sentido, é interessante a integração da fiscalização dos recursos hídricos entre os órgãos 

federais, estaduais e municipais.   

Por fim, sugere-se a elaboração de um Manual de Fiscalização para nortear os Agentes 

Fiscalizadores, a serem definidos pela SEDAM, compliando de maneira clara e prática os procedimentos 

a serem seguidos para atender aos aspectos mínimos no âmbito da fiscalização. 

13.2 DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

A disponibilidade hídrica com padrões de qualidade de água adequados às atuais e futuras 

gerações é possibilitada pela elaboração e implementação do enquadramento dos corpos hídricos, de 

modo que é um dos instrumentos da PNRH. O objetivo do enquadramento é assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que estão destinadas, bem como diminuir os custos 

de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes. 

Um dos fatores importantes que devem ser estabelecidos no enquadramento dos corpos hídricos 

são as metas de qualidade da água a serem alcançadas ou mantidas em um segmento de corpo d’água. 

Para isso, é fundamental a utilização de bases técnicas que demonstrem as perspectivas de crescimento 

das demandas hídricas, o comprometimento futuro dos cursos d’água, as restrições de uso e as questões 

sociais, ecológicas e econômicas relacionadas à água, conforme realizado no âmbito dos PERH. Assim, 

a proposição do enquadramento dos corpos hídricos deve ser elaborado com a participação dos setores 

usuários, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, CBHs e ABHs.  
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Além do conhecimento da situação atual e futura dos corpos hídricos, para serem atingidos os 

padrões de qualidade da água, é necessário o estabelecimento de um conjunto de medidas ou ações 

progressivas através do Programa para Efetivação do Enquadramento. Devem ser apresentadas as 

propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, os planos de investimento e os instrumentos de 

compromisso. As metas de qualidade de água estabelecidas devem ser coerentes com o planejamento 

estabelecido, de modo a serem ambiciosas e moderadas simultaneamente, passíveis de serem atingidas 

com os recursos financeiros e técnicos disponíveis, porém visando a melhoria da qualidade da água e 

não o impedimento dos usos múltiplos. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece limites de parâmetros de qualidade da água 

para a classificação das águas doces superficiais em 5 categorias: classe especial; classe 1; classe 2; 

classe 3; e classe 4. A classe especial é destinada aos corpos hídricos que apresentam elevada qualidade, 

sendo indicado o uso somente para a preservação dos ambientes aquáticos e em UCs de proteção 

integral, e para mananciais de abastecimento humano. Os corpos d’água de Classe 1 podem ser 

destinadas a recreação de contato primário, dentre outros, e, na pior situação possível, a Classe 4, que 

pode ser destinada somente a navegação de harmonia paisagística.  

Dessa maneira, sendo conhecidos os usos atuais e previstos, a qualidade da água atual e futura, 

os custos e a viabilidade técnica para cada trecho do rio, é possível enquadrá-lo para a classe de qualidade 

desejada. Conforme a Resolução nº 91, de 05 de novembro de 2008, do CNRH, a elaboração da proposta 

de enquadramento dos cursos d’água superficiais e subterrâneos deve ser executada em conformidade 

com as seguintes etapas (FIGURA 13.3):  

I - Diagnóstico; 

II - Prognóstico; 

III - Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; 

IV - Programa para efetivação do enquadramento. 

Os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos devem aprovar as propostas de enquadramentos 

dos rios estaduais que, segundo a PNRH, deve ser apresentada aos CBHs e elaborada pelas ABHs. No 

âmbito nacional, o CNRH tem a atribuição de aprovar o enquadramento dos corpos d’água. 

Em consonância com a lei nacional, a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 

Rondônia em seu art. 22, atribui às ABHs a competência da execução da proposta de enquadramento 

dos corpos d’águas nas classes de uso preponderantes, a serem apresentadas aos CBH e aprovadas pelo 

CRH/RO. Entretanto, no período de execução do PERH/RO nenhum rio de domínio do Estado 

apresentava proposta de enquadramento consolidada. Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces são consideradas classe 2.  
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FIGURA 13.3 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS PARA SE IMPLANTAR O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA 

Fonte: ANA (2013). 

Após a aprovação do enquadramento, cabe aos órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos 

monitorarem a qualidade das águas, assim como controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas 
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de enquadramento. Esta ação pode ser realizada juntamente com a fiscalização da outorga do direito de 

uso das águas. Uma alternativa pertinente é a elaboração de relatórios técnicos destinados aos CBH e 

CRH acerca da situação na qual os corpos hídricos se encontram em relação as metas progressivas 

estabelecidas, bem como as causas do não atendimento das mesmas, quando adequado.  

O enquadramento é um processo demorado e trabalhoso, que envolve a participação dos 

usuários e do poder público, exigindo um nível de detalhamento que só é alcançável em planos locais 

de bacias hidrográficas. Nesse sentido, cabe ao PERH/RO a proposição de diretrizes gerais para o 

enquadramento visando fornecer subsídios à elaboração das propostas de enquadramento, dado que a 

elaboração das mesmas é competência das ABH.  

Algumas das questões envolvidas no enquadramento estão indicadas e descritas abaixo, com 

base nas diretrizes da Resolução nº 91/2008 do CNRH que trata de procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos de água e a Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece o 

enquadramento dos corpos d’água em classes de uso e conservação. 

13.2.1 Diagnóstico 

13.2.1.1 Seleção dos Rios 

Os aspectos a serem considerados para a seleção dos corpos d’água devem ser estabelecidos em 

conformidade com o órgão gestor de recursos hídricos, o CRH e os CBHs. Além disso, é recomendada 

a realização de consultas públicas nas UHGs para o conhecimento dos aspectos e impactos que atingem 

diretamente a população ribeirinha e usuária da água para a inclusão de outros cursos d’água de interesse 

ao enquadramento que não haviam sido selecionados previamente. Essa ação visa garantir o 

enquadramento de todos os corpos hídricos de importância social, econômica e ambiental em 

determinada UHG. 

Abaixo sugerem-se alguns aspectos a serem considerados na identificação dos cursos d’água 

prioritários a serem enquadrados. Importa destacar que a definição destes aspectos deve ser realizada 

com os órgãos gestores dos recursos hídricos. 

• Rios mananciais de abastecimento público;

• Rios que cruzam áreas urbanas;

• Rios que cruzam UCs;

• Rios localizados em terras e/ou aldeias indígenas;

• Rios que cruzam florestas estaduais;

• Rios receptores de efluentes (industriais, domésticos, rural, piscicultura, dentre outros);

• Rios com elevada captação concedida pela outorga de direito de uso das águas;

• Rios com altas demandas futuras obtidas do cenário de referência.
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13.2.1.2 Conhecimento dos Usos Preponderantes 

O conhecimento dos usos preponderantes dos cursos d’água selecionados deve ser realizada 

com base no levantamento das demandas hídricas e lançamentos de efluentes, de acordo com os dados 

do Cadastro de Outorga e outras entidades, como companhias de saneamento, relacionado também com 

os usos preponderantes por classes definidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Cabe ressaltar que o enquadramento dos corpos hídricos deve ser definido pelos usos 

preponderantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos, devendo, portanto, ser realizada a 

delimitação dos trechos de rios em função dos usos mais restritivos existentes em cada trecho, dentre os 

usos preponderantes considerados. 

13.2.1.3 Diagnóstico da Qualidade da Água 

Para subsidiar a proposta de enquadramento, é necessário o conhecimento da qualidade da água 

nos rios a serem enquadrados. Caso não haja estações de monitoramento, é necessária a realização de 

campanhas de medição de vazão, coletas e análises da qualidade da água. Essas coletas devem ser 

realizadas em períodos estratégicos que abranjam as diferentes situações hidrológicas das UHG, de 

modo a representar a variação sazonal. 

Os parâmetros para representar a qualidade da água dependem da disponibilidade dos dados das 

estações de monitoramento e dos parâmetros outorgados, podendo ser: OD, DBO, coliforme fecal, 

fósforo total, nitrogênio amoniacal, dentre outros. Além dos parâmetros, podem ser avaliados índices, 

tal como o IQA, calculado pelo produtório ponderado dos seguintes parâmetros indicadores de qualidade 

da água: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 

20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. A qualidade 

da água determinada segundo o valor do IQA varia em uma escala de 0 a 100, para as categorias ótima, 

boa, regular, ruim e péssima. 

13.2.2 Prognóstico 

13.2.2.1 Estabelecimento dos Parâmetros de Qualidade da Água para o Enquadramento 

Conhecidos os padrões de qualidade dos rios atuais e estabelecidas as classes de qualidade 

desejadas, as metas progressivas devem considerar a capacidade de diluição dos corpos hídricos e limitar 

as cargas lançadas superficialmente através dos efluentes. Para isto, o sistema de classes do 

enquadramento, estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, expressa o conjunto de 

parâmetros e valores limitantes para as determinadas classes a qual os cursos d’água devem estar 

enquadrados.  

A quantidade de carga a ser reduzida em determinado rio é comumente uma das metas 

estabelecidas quando se deseja melhorar a sua classe de qualidade. Para a determinação deste valor, é 

calculada a diferença entre a carga pontual estimada através dos usos preponderantes da água e 

respectivos lançamentos, pela carga difusa previstas na bacia hidrográfica, ambos verificados nos 
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cenários futuros, e a carga máxima que pode ser recebida pelos corpos hídricos. Este último aspecto é a 

capacidade máxima de autodepuração dos corpos d’água, considerando-se os parâmetros limites 

estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 (CONAMA 2005; 2011). 

Devem ser definidos parâmetros mínimos para serem monitorados e controlados tanto na 

proposição do enquadramento quanto nas metas intermediárias para alcançá-lo. Em uma situação ideal, 

sugere-se a utilização pelo menos do oxigênio dissolvido (OD) e da demanda bioquímica por oxigênio 

(DBO). Além disso, devem ser consideradas as peculiaridades de cada bacia hidrográfica e UHG, assim 

como dos usos preponderantes das águas, devendo ser agregados parâmetros específicos desde que 

estabelecida sua relação com as metas de enquadramento. 

Cabe ao poder público o monitoramento periódico dos parâmetros selecionados para subsidiar 

as propostas de enquadramento. Nesse sentido, o QUALIÁGUA, conforme descrito anteriormente, visa 

o monitoramento de parâmetros químicos de qualidade da água em determinados locais para subsidiar

as posteriores propostas de enquadramento.  

13.2.2.2 Estabelecimento da vazão de Referência para o Enquadramento 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 não especifica a vazão de referência para os critérios de 

enquadramento. Dessa maneira, a definição deste critério deve ser realizada na esfera da bacia 

hidrográfica, dado que as vazões dos rios são influenciadas pela sazonalidade, e isto afeta diretamente 

na concentração de diluição das cargas. A condição mais crítica é a de estiagem, quando a capacidade 

de diluição das vazões nos rios é limitada pelas vazões baixas.  

Sendo o enquadramento uma meta para o atendimento de uma determinada classe de um rio e 

objetivando-se que esta meta seja alcançada na maior parte do tempo, é pertinente a utilização de vazões 

de permanência, cuja relação se dá com a sua duração no tempo. No contexto das recomendações dos 

critérios para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, e em consonância com 

a sugestão dos critérios de outorga, propõe-se a vazão de referência para o enquadramento, 

minimamente, os critérios apresentados na TABELA 13.3 para cada uma das regiões. Estes valores são 

baseados no método proposto na definição dos critérios de outorga, realizado a partir da análise de cada 

UHG separadamente, visando a proposição de valores compatíveis com a realidade observada.  

TABELA 13.3 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O ENQUADRAMENTO PROPOSTOS 

UHG Vazão de referência para o enquadramento 

Alto Rio Madeira 30% Q95% 

Margem Esquerda do Rio Madeira 40% Q95%  

Médio Rio Madeira 20% Q95%  

Baixo Rio Madeira 40% Q95%  

Alto Rio Machado 30% Q95% 

Médio Rio Machado 20% Q95%  

Rio Jaru 20% Q95%  

Baixo Rio Machado 30% Q95% 

Alto Rio Jamari 40% Q95%  

Margem Direita do Rio Jamari 20% Q95%  

Margem Esquerda do Rio Jamari 30% Q95% 
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UHG Vazão de referência para o enquadramento 

Baixo Rio Jamari 30% Q95% 

Rio Roosevelt 40% Q95%  

Baixo Rio Guaporé 30% Q95% 

Médio Rio Guaporé 30% Q95% 

Rios Branco e Colorado 30% Q95% 

Alto Rio Guaporé 20% Q95%  

Rio Mamoré 40% Q95%  

Rio Abunã 30% Q95% 

Destaca-se que as porcentagens indicadas são sugestões baseadas em estudos simplificados para 

as propostas de enquadramento, sendo o estabelecimento e a utilização destas somente após estudos 

detalhados. Ademais, destaca-se que a utilização da Q95% sazonal, conforme análise realizada, permitiria 

o lançamento de cargas superiores no período chuvoso dada a maior disponibilidade hídrica para a

diluição dos efluentes. 

13.2.2.3 Cenários da Qualidade da Água 

No prognóstico deverão ser realizadas projeções das cargas poluidoras dos recursos hídricos, 

considerando horizontes de curto, médio e longo prazos. 

13.2.3 Proposta de Enquadramento 

Nesta etapa deve-se apresentar a proposta de classe de qualidade da água a ser alcançada ou 

mantida em cada trecho pré-selecionado dos rios. Deve-se elaborar a Matriz de Enquadramento, 

relacionando as seguintes informações: corpos hídricos selecionados; usos preponderantes da água por 

trecho; fontes de poluição; condição atual de qualidade da água; classe atual de enquadramento de 

acordo com a análise de qualidade da água; proposta de enquadramento a ser alcançada e; as metas de 

qualidades da água para atendimento da classe proposta. 

13.2.4 Programa de Efetivação do Enquadramento 

13.2.4.1 Integração do Enquadramento dos Rios de Domínio Estadual e Federal 

Os CBHs, além de agirem diretamente na aprovação das propostas de enquadramento dos corpos 

d’água, atuam na compatibilização destes critérios nos rios de domínio do Estado e da União. Dessa 

maneira enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos dos rios, conforme a Resolução 

CONAMA nº 357/2005, sugere-se a adoção da Classe 2 como referência para a definição das metas 

intermediárias previstas no Programa para Efetivação do Enquadramento. 

13.2.4.2 Monitoramento da Qualidade da Água em Pontos Específicos 

Tanto para a proposição do enquadramento dos corpos hídricos quanto para o controle da 

efetividade das metas estabelecidas, é necessário o monitoramento dos parâmetros mínimos de 

qualidade das águas em determinados locais estratégicos.  
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13.3 COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da Lei nº 9.433/1997 e do 

Decreto Estadual nº 10.114/2002. Um dos objetivos deste instrumento é reconhecer a água como bem 

econômico e demonstrar ao usuário uma indicação do seu real valor, levando-se em consideração o 

volume de água outorgado, a finalidade do uso e a característica dos efluentes lançados. 

Outro objetivo deste instrumento é incentivar a racionalização do uso da água. A agregação de 

um valor econômico referente ao montante de água consumido gera a valorização por parte do usuário 

e o consequente racionamento do recurso. Além disso, este recurso pode ser utilizado para disciplinar a 

localização dos usuários visando a conservação dos recursos hídricos de acordo com as classes definidas 

na proposta de enquadramento, incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes lançados e, 

com destaque, obter recursos financeiros para a execução dos planos e diretrizes contemplados nos 

planos de bacias hidrográficas.  

Assim, o retorno financeiro referente a cobrança pelo uso da água deve ser aplicado na bacia 

hidrográfica em que foram gerados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras 

incluídas nos planos de recursos hídricos. Ademais, é destacado no Decreto Estadual nº 10.114/2002 

que o recurso pode ser utilizado no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo este 

montante limitado em 7,5% do total arrecadado. Dessa maneira, o total arrecadado pela água concedida 

aos usuários em determinada bacia hidrográfica retorna quase que integralmente para investimentos que 

visam a manutenção e melhoria dos corpos hídricos locais.   

A água é um recurso limitado, de domínio público e dotado de valor econômico. Nesse sentido, 

a cobrança pelo uso da água não deve ser atribuída como um imposto ou uma taxa. Trata-se de uma 

retribuição por parte do usuário à sociedade por usar de maneira privativa um recurso de uso comum. 

Esse retorno financeiro garante a independência decisória dos CBHs e, portanto, deve ser implantado 

por bacia hidrográfica a partir das propostas dos respectivos CBHs. 

Estão sujeitos à cobrança, conforme a Lei nº 9.433/1997, os mesmos usuários sujeitos a outorga 

do direito de uso das águas, ou seja, aqueles que necessitem de autorização para: derivação ou captação 

para consumo final e extração de água de aquífero subterrâneo; lançamento de efluentes; aproveitamento 

de potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem a quantidade ou a qualidade da água. No geral, os 

mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos são segregados entre o pagamento pela água 

captada, pagamento pela água consumida, podendo variar conforme o setor de usuário, pagamento pelo 

lançamento de cargas e aproveitamentos hidrelétricos. 

Os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso da água devem ser propostos pelos CBHs 

após discussões com a participação dos CBHs de localidades vizinhas, os usuários dos diversos setores, 

o órgão gestor e os demais interessados. Além disso, a implementação inicia-se efetivamente após
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aprovação destes pelos respectivos Conselhos de Recursos Hídricos nacionais e estaduais, conforme 

domínio da bacia.   

A medida do valor de troca do uso da água por parte do usuário é o preço a ser definido. A 

definição deste preço unitário é uma tarefa complexa e deve considerar fatores sociais, econômicos e 

políticos, sendo discutido no âmbito dos CBHs juntamente com os setores usuários da água, das 

organizações civis e dos poderes públicos. Além disto, deve-se considerar que o estabelecimento deste 

preço deve incentivar a racionalização do uso da água através da mudança do comportamento por parte 

do usuário. A fórmula geral da Cobrança, conforme exposto no 2º Caderno de Capacitação de Recursos 

Hídricos da ANA e reproduzido abaixo, possui 3 principais componentes: o preço unitário "𝑃", dado em 

R$ por m³ de água ou kg de carga lançada; a "𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜", que visa quantificar o uso da água; e o  

"𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒", um componente opcional que visa adaptar os mecanismos a objetivos ou casos 

específicos. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 × 𝑃 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Embora os mecanismos já aprovados não sofram grandes variações de uma bacia hidrográfica 

para outra, tem-se utilizado como referência os mecanismos estabelecidos pelo Comitê PCJ (Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí) para simulações da arrecadação da cobrança pelo uso dos corpos hídricos. 

Tendo em vista que no Estado de Rondônia a cobrança pelo uso da água não está implementada 

em nenhuma bacia hidrográfica, para fornecer diretrizes gerais e uma estimativa do potencial de 

arrecadação global das bacias estaduais e federais contidas no Estado, utilizou-se como referência os 

mecanismos e valores propostos pelo Comitê PCJ (Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 025/05 e 

078/07). Dessa forma, no próximo item apresenta-se tal mecanismo de maneira simplificada. 

13.3.1 Mecanismo de cobrança do Comitê PCJ 

13.3.1.1 Preço Unitário 

A discussão dos preços unitários a serem cobrados são subsidiadas pelos estudos sobre o 

potencial de arrecadação e mediante o impacto em relação aos usuários. O Comitê PCJ adota o Preço 

Unitário Básico (PUB) como o preço de troca do uso das águas. A TABELA 13.4 apresenta os valores 

propostos em 2013 e reajustados para 2016. É estabelecido que o valor mínimo adotado para o 

pagamento anual é de R$ 20. Além disto, são consideradas insignificantes as captações de água 

superficiais que não ultrapassem 5 m³/dia (0,05 L/s). 

TABELA 13.4 - COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO 

Tipo de uso PUB Unidade de medida Valor (R$) 2013 Valor (R$) 2016 

Captação, extração e derivação de 
água bruta 

PUBcap R$/m³ 0,01 0,0127 

Consumo de água bruta PUBcons R$/m³ 0,02 0,0255 

Lançamento de carga orgânica DBO PUBDBO R$/kg 0,1 0,1274 

Transposição de bacia PUBtransp R$/m³ 0,15 0,0191 

Fonte: PCJ (2016). 
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13.3.1.2 Coeficientes Multiplicadores 

Os coeficientes multiplicadores são opcionais e visam adaptar os mecanismos de cobrança às 

particularidades dos usos da água de cada bacia hidrográfica. Estes devem ser definidos nos CBHs, 

juntamente com as câmaras técnicas e os demais usuários. A exemplo, os CBHs podem definir um 

coeficiente que estimule a adoção de tecnologias mais eficientes para a captação e transporte das águas, 

assim como diferenciar o valor do pagamento em função da classe de uso do corpo hídrico, mantendo 

pagamentos maiores em trechos cuja classe de enquadramento exige uma melhor qualidade d’água.  

Além disso, estes coeficientes permitem ponderar o peso econômico e o consumo de água de cada setor 

usuário das bacias hidrográficas, de modo a diferenciar regiões críticas em termos do balanço hídrico.  

Os coeficientes definidos pelo Comitê PCJ estão apresentados no próximo item, juntamente com 

a base de cálculo. 

13.3.1.3 Base de Cálculo: 

Na metodologia apresentada a base de cálculo é dividida basicamente entre: (i) água captada; 

(ii) água consumida; (iii) lançamento de efluentes; (iv) transposição de bacias. A cobrança pela água

para os aproveitamentos hidrelétricos é realizada com base em mecanismos definidos pela ANEEL.  

Estes fatores são balanceados por coeficientes multiplicadores específicos conforme o setor do usuário. 

Em resumo, o mecanismo de cobrança pela água captada e consumida nas bacias do PCJ é dividido 

entre os setores rural e os demais setores. No setor rural, conforme definição pelo Comitê PCJ, enquadra-

se os usuários referentes à irrigação, uso agropecuário, aquicultura e criadores de animais. Dentre os 

demais setores enquadram-se os usos para abastecimento público, indústrias, mineração, dentre outros. 

Pagamento anual pela água captada (exceto setor rural) 

Dado que nem sempre os usuários outorgados utilizam toda a vazão outorgada devido às 

incertezas ao clima, mercado de consumo e crescimento da população, definiu-se que a cobrança deve 

estar vinculada à outorga, porém com uma espécie de “folga”, que é a diferença entre a vazão outorgada 

e a vazão efetivamente utilizada. Como não se constitui de um uso efetivo, justifica-se que o valor da 

cobrança deva ser menor, sendo introduzidos os coeficientes  𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑, conforme:

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = (𝐾𝑜𝑢𝑡 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 × 𝑄𝑚𝑒𝑑) × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = Pagamento pela captação de água (R$/ano)

𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 = Volume de água captado (m³/ano) segundo valores outorgados

𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝 = Preço Unitário Básico para captação superficial (R$/m³)

𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água, sendo igual a 1,0 para

classe 1; 0,9 para classes 2 e 3; 0,7 para classe 4. 

𝐾𝑜𝑢𝑡 = Peso atribuído ao volume anual de captação outorgado;

𝐾𝑚𝑒𝑑 = Peso atribuído ao volume anual de captação medido;

𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = Peso atribuído ao volume anual disponibilizado no corpo d’água;
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𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑  = Volume de água captado segundo a medição (m³/ano)

Os coeficientes 𝐾𝑚𝑒𝑑, 𝐾𝑜𝑢𝑡 variam conforme os valores da relação 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡⁄ .

a. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡⁄   > 0,7; 𝐾𝑜𝑢𝑡= 0,2 e 𝐾𝑚𝑒𝑑= 0,8

b. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡⁄  < 0,7; 𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 1

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = [(0,2 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 0,8 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑

+ 𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 × (0,7 × 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑)] × 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

c. Quanto não existir medição de volumes captados, 𝐾𝑜𝑢𝑡= 1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑= 0

d. 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑢𝑡⁄ > 1; 𝐾𝑜𝑢𝑡= 0 e 𝐾𝑚𝑒𝑑= 1, sendo necessária a retificação da outorga de direito de

uso de recursos hídricos.

Pagamento anual pela água consumida (exceto irrigação) 

A água efetivamente consumida, a exceção da irrigação, é cobrada conforme a equação abaixo: 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑇 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇) × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 × (𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇)⁄

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠= Pagamento pelo consumo de água (R$/ano)

𝑄𝑐𝑎𝑝  = Volume de água captado (m³/ano) em corpos de domínio da União

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇  = Volume de água captado (m³/ano) em corpos de domínio da União, do Estado e captados diretamente em

redes concessionarias dos sistemas de distribuição de água. 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇 = Volume de água lançado total (m³/ano)

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç𝑇= Volume de água consumido (m³/ano)

𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 = Preço Unitário Básico para o consumo (R$/m³)

𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝𝑇⁄ = relação entre o volume anual de água captado em corpos d’água de domínio da União e o volume

anual de água captado total (para ponderar a cobrança pelo consumo entre a União e os Estados) 

Pagamento anual pela água consumida na irrigação 

Para o caso específico da irrigação, que entra no setor rural, é adotado um coeficiente que visa 

ponderar o valor cobrado com base na eficiência do sistema adotado com o coeficiente multiplicador 

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜. Essa ação visa incentivar os usuários a adoção de tecnologias que visem minimizar as perdas 

de água. 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 × 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 × 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠  = Pagamento pelo consumo de água para irrigação (R$/ano)

𝑄𝑐𝑎𝑝 = Volume de água captado (m³/ano)

𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠  = Preço Unitário Básico para o consumo de água (R$/m³)

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = Coeficiente que visa quantificar o volume de água consumido com base nos valores de eficiência

estabelecidos na Resolução ANA nº 707 para cada tecnologia de irrigação, conforme TABELA 13.5. Na ausência 

desta informação, usa-se 0,5.  
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TABELA 13.5 – COEFICIENTE  𝐊𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 PARA PAGAMENTO DO USO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO 

Sistema de Irrigação 𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐

Gotejamento 0,95 

Micro aspersão 0,90 
Pivô central 0,85 

Tubos perfurados 0,85 

Aspersão convencional 0,75 
Sulcos 0,60 

Inundação 0,50 

Pagamento anual pela água captada e consumida no setor rural 

O pagamento pelo uso da água no setor rural foi tratado de maneira diferenciada visando 

incentivar investimentos por parte dos próprios usuários em ações que visem a melhoria da qualidade e 

da quantidade de água e do regime fluvial.  

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠) × 𝐾𝑡

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = Pagamento pela captação e consumo de água no setor rural (R$/ano)

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 = Pagamento pela captação de água (R$/ano)

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 = Pagamento pelo consumo de água (R$/ano)

𝐾𝑡 = coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água na propriedade rural. Definido

previamente sendo igual a 0,1 para os usuários que não se enquadram dentre os irrigantes.  

Para os usuários de irrigação, o 𝐾𝑡 visa levar em consideração a tecnologia adotada, conforme

TABELA 13.6. Caso não haja esta informação, adota-se 𝐾𝑡 =0,5.

TABELA 13.6 – COEFICIENTE  𝐊𝐭 PARA PAGAMENTO DO USO DA ÁGUA NO SETOR RURAL PARA IRRIGAÇÃO

Sistema de Irrigação 𝑲𝒕

Gotejamento 0,05 

Micro aspersão 0,10 

Pivô central 0,15 
Tubos perfurados 0,15 

Aspersão convencional 0,25 

Sulcos 0,40 
Inundação 0,50 

Pagamento anual pelo lançamento de carga orgânica 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 = 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 × 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂 × 𝐾𝑙𝑎𝑛ç 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × 𝐾𝑃𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂= Pagamento pelo lançamento de carga orgânica (R$/ano)

𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂= Preço Unitário Básico para o lançamento de efluentes (R$/kg)

𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂= Carga de DBO lançada, em kg/ano. 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 =  𝐶𝐷𝐵𝑂 × 𝑄𝑙𝑎𝑛ç 𝐹𝑒𝑑, sendo 𝐶𝐷𝐵𝑂 = Concentração média anual

de DBO lançada em kg/m³ e 𝑄𝑙𝑎𝑛ç 𝐹𝑒𝑑  = Volume anual de água lançado (m³/ano).

𝐾𝑙𝑎𝑛ç 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒= Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo receptor. Definido previamente

como igual a 1, podendo ser revisto nas novas propostas de enquadramento. 

𝐾𝑃𝑅= Coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção (PR) da DBO na estação de tratamento de

efluente,  

Os valores de KPR devem ser apurados por meio de amostragem representativa dos efluentes

bruto e tratado, efetuada pelo usuário, e variam conforme: 

a. PR = 80%: 𝐾𝑃𝑅 = 1

b. 80%<PR<95%: 𝐾𝑃𝑅= (31-0,2.PR) /15
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c. PR>95%: 𝐾𝑃𝑅= 16-0,16.PR

Quando não declarado ou não comprovado pelo usuário o valor de PR superior a 80%, adota-se

KPR= 1.

Aproveitamento de Potencial Hidrelétrico 

O valor cobrado pelo uso da água por aproveitamentos hidrelétricos (VALORPCH) deve seguir a

legislação federal e atos normativos das autoridades competentes. Regulamentado pela ANEEL, a 

Compensação Financeira é um ressarcimento pela ocupação de áreas por usinas hidrelétricas e um 

pagamento pelo uso da água na geração de energia. 

Para os aproveitamentos hidrelétricos com capacidade instalada superior a 30 MW, ou seja, que 

não se enquadram em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), o montante a ser pago corresponde a 

6,75% do valor da energia gerada, de modo que 6% são destinados aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal que são atingidos pelas águas represadas ou que abrigam as instalações das usinas hidrelétricas, 

também, aos órgãos da administração pública da União. O restante (0,75%) é destinado ao Ministério 

do Meio Ambiente.   

A ANEEL, além de ser responsável pelo recolhimento e distribuição do montante arrecadado, é 

responsável por fixar a tarifa utilizada para o cálculo do pagamento pelo uso das águas por 

aproveitamentos hidrelétricos, denominada Tarifa Atualizada de Referência (TAR). A equação abaixo 

apresenta a equação utilizada para o cálculo. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑃𝐶𝐻 = 6,75% × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 × 𝑇𝐴𝑅 

Transposição de água entre bacias 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝐾𝑜𝑢𝑡 × 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 × 𝑄 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑) × 𝑃𝑈𝐵𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 × 𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃= Pagamento pela transposição de água (R$/m³)

𝐾𝑜𝑢𝑡= Peso atribuído ao volume anual de transposição outorgado;

𝐾𝑚𝑒𝑑= Peso atribuído ao volume anual de transposição medido;

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑜𝑢𝑡= Volume anual captado conforme outorga (m³/ano) em rios de domínio da União;

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑= Volume anual captado conforme medição (m³/ano) em rios de domínio da União;

𝑃𝑈𝐵𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝= Preço Unitário Básico para a transposição da bacia;

𝐾𝑐𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒= Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d’água.7

Os coeficientes Kout, Kmed e Kcap classe são os mesmos definidos para o pagamento pela água

captada, considerando Qtransp out = Qcap out e Qtransp med = Qcap med.

Valor TOTAL 

O valor total que cada usuário de recursos hídricos deverá pagar referente à cobrança pelo uso 

da água é calculado de acordo com a seguinte equação:  
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𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑎𝑝 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐷𝐵𝑂 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑃𝐶𝐻 + 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑅𝑈𝑅𝐴𝐿

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃) × 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Pagamento anual pelo uso da água, referente a todos os usuários; 

𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜= Coeficiente que leva em conta o efetivo retorno às Bacias do PCJ dos recursos arrecadados pela cobrança

do uso da água nos rios de domínio da União.  

O coeficiente  Kgestão é definido como 1, podendo ser redefinido como igual a 0 caso não conste

na LDO para o ano subsequente as despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, ou quando houver o descumprimento por parte da ANA do contrato de gestão 

celebrado entre a ANA e a entidade delegatória de funções da ABH.  

13.3.2 Potencial de Arrecadação das Bacias Hidrográficas de Rondônia 

Para a estimativa do potencial de arrecadação através da cobrança pelo uso da água no Estado 

de Rondônia foi aplicado o mecanismo aprovado e implementado nas bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ). A simulação foi realizada visando estimar o montante passível a ser arrecadado 

no ano de 2016. 

Para isso, foram utilizadas as outorgas concedidas entre os anos de 2012 a 2016, partindo do 

princípio que o período de validade mínimo das outorgas é de 5 anos. Os volumes anuais outorgados 

foram extraídos do cadastro dos usuários da água, fornecidos pela SEDAM, para as diferentes 

finalidades de uso.  

Dado que os mecanismos referentes à arrecadação pelo aproveitamento hidrelétrico são regidos 

pela ANEEL e o retorno do montante arrecadado não é destinado diretamente e integralmente aos CBH, 

nesta simulação foram desconsideradas as contribuições deste setor. Da mesma forma, desconsideraram-

se as outorgas referentes ao setor da aquicultura, dada a falta de informações necessárias no cadastro 

dos usuários da água do Estado de Rondônia. Os coeficientes de multiplicação foram definidos conforme 

os mecanismos do Comitê PCJ. 

A TABELA 13.7 apresenta a estimativa da arrecadação passível com a implementação da 

cobrança pelo uso da água em todas as bacias hidrográficas no Estado de Rondônia no ano de 2016. O 

valor total estimado foi de R$ 62.812.551. Deste montante, 92,5% retornariam para os CBHs para a 

aplicação em projetos previstos nos Planos de Bacias Hidrográficas, contribuindo significativamente na 

manutenção e melhoria das bacias hidrográficas cujas outorgas são concedidas. 
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TABELA 13.7 - ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO PASSÍVEL COM A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA EM TODAS AS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE 

RONDÔNIA NO ANO DE 2016 

‘ UHG 
Abastecimento 

público 

Consumo 

humano 

Criação 

animal 

Esgotamento 

sanitário 
Indústria Irrigação 

Processos 

extrativos 
Outras Termoelétrica Total UHG 

Rio Roosevelt 
Rio Roosevelt R$ 138.718 R$ 2.273 R$ 51 - R$ 1.198 R$ 81.770 R$ 7.163 R$ 17.915 - R$ 249.088 

TOTAL R$ 249.088 

Rio Mamoré 
Rio Mamoré R$ 25.095 R$ 279 - R$ 112 R$ 477 - - - - R$ 25.962 

TOTAL R$ 25.962 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira R$ 17.288 R$ 7.391 R$ 337 - - R$ 3.146 R$ 1.294 R$ 1.060 R$ 30.515 

Baixo Rio Madeira - R$ 652 - - - - - - - R$ 652 

Margem Esquerda do Rio Madeira - - - - - - - - - R$ 0 

Médio Rio Madeira R$ 120.455 R$ 110.192 R$ 13.446 R$ 164.983 R$ 30 R$ 162 R$ 49.526 - R$ 458.792 

TOTAL R$ 489.959 

Rio Machado 

Alto Rio Machado R$ 354.287 R$ 6.582 R$ 6.606 - R$ 42.321 R$ 2.259 R$ 31.779 R$ 320.476 - R$ 764.308 

Baixo Rio Machado - R$ 3.383 - - - R$ 56 - - - R$ 3.439 

Médio Rio Machado R$ 29.766.117 R$ 32.792 R$ 55.400 R$ 80.643 R$ 85.190 R$ 36.136 - R$ 89.761 - R$ 30.146.040 

Rio Jaru R$ 120.229 R$ 8.875 - - R$ 14.379 R$ 1.883 - R$ 57 - R$ 145.424 

TOTAL R$ 31.059.211 

Rio Jamari 

Baixo Rio Jamari - R$ 1.567 - - - R$ 1.503 - - - R$ 3.070 

Margem Direita do Rio Jamari R$ 141.127 R$ 1.147.493 R$ 45 - R$ 4.401 R$ 9.343 - R$ 1.677 - R$ 1.304.085 

Margem Esquerda do Rio Jamari R$ 77.642 R$ 43.221 - R$ 12.950 R$ 47.029 R$ 13.183 - R$ 4.421 R$ 198.446 

Alto Rio Jamari - - - - - - - - - - 

TOTAL R$ 1.505.602 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé R$ 262.257 R$ 1.187 R$ 328 - R$ 15.133 R$ 509 - R$ 300 - R$ 279.714 

Baixo Rio Guaporé R$ 65.246 R$ 1.570 - - R$ 26.587 R$ 5.373 - R$ 12.216 R$ 162 R$ 111.154 

Médio Rio Guaporé R$ 12.045 R$ 270 R$ 289 - R$ 318 R$ 2.339.638 - R$ 502 - R$ 2.353.062 

Rios Branco e Colorado - R$ 23 R$ 829 - - R$ 44.790 - R$ 275.736 R$ 26.379.624 R$ 26.701.002 

TOTAL R$ 29.444.933 

Rio Abunã 
Rio Abunã R$ 33.285 R$ 438 - - - R$ 3.438 - R$ 635 - R$ 37.796 

TOTAL R$ 37.796 

TOTAL ESTADO DE RONDÔNIA R$ 62.812.551 
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13.3.2.1 Estimativa da Arrecadação Futura 

Para a previsão do potencial de arrecadação nos horizontes dos anos de 2021, 2026 e 2036, as 

outorgas de captação de água e lançamento de efluentes foram projetadas com base no fator de 

crescimento médio das demandas hídricas do cenário de referência na TABELA 13.8 (Cenário Setorial). 

TABELA 13.8 - PREVISÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO NOS HORIZONTES DOS ANOS DE 2021, 2026 E 2030 

Bacia 

hidrográfica 
UHG 

Arrecadação futura 

passível em 2021 

Arrecadação futura 

passível em 2026 

Arrecadação futura 

passível em 2036 

Rio Roosevelt 
Rio Roosevelt R$ 272.247 R$ 295.494 R$ 351.016 

TOTAL R$ 272.247 R$ 295.494 R$ 351.016 

Rio Mamoré 
Rio Mamoré R$ 30.021 R$ 33.943 R$ 42.934 

TOTAL R$ 30.021 R$ 33.943 R$ 42.934 

Rio Madeira 

Alto Rio Madeira R$ 36.080 R$ 41.957 R$ 56.431 

Baixo Rio Madeira R$ 776 R$ 908 R$ 1.237 

Margem Esquerda do Rio Madeira - - - 

Médio Rio Madeira R$ 546.707 R$ 639.782 R$ 871.333 

TOTAL R$ 583.563 R$ 682.647 R$ 929.002 

Rio Machado 

Alto Rio Machado R$ 836.375 R$ 910.355 R$ 1.089.732 

Baixo Rio Machado R$ 3.939 R$ 4.443 R$ 5.676 

Médio Rio Machado R$ 32.831.367 R$ 35.639.895 R$ 42.414.032 

Rio Jaru R$ 160.030 R$ 174.730 R$ 209.662 

TOTAL R$ 33.831.711 R$ 36.729.422 R$ 43.719.102 

Rio Jamari 

Baixo Rio Jamari R$ 3.593 R$ 4.106 R$ 5.277 

Margem Direita do Rio Jamari R$ 1.430.119 R$ 1.561.014 R$ 1.884.129 

Margem Esquerda do Rio Jamari R$ 230.348 R$ 264.047 R$ 346.253 

Alto Rio Jamari - - - 

TOTAL R$ 1.664.060 R$ 1.829.167 R$ 2.235.660 

Rio Guaporé 

Alto Rio Guaporé R$ 303.435 R$ 325.156 R$ 376.042 

Baixo Rio Guaporé R$ 128.416 R$ 146.407 R$ 190.105 

Médio Rio Guaporé R$ 2.671.197 R$ 2.942.953 R$ 3.567.166 

Rios Branco e Colorado R$ 28.740.064 R$ 31.312.789 R$ 36.804.971 

TOTAL R$ 31.843.112 R$ 34.727.304 R$ 40.938.284 

Rio Abunã 
Rio Abunã R$ 44.978 R$ 52.635 R$ 71.685 

TOTAL R$ 44.978 R$ 52.635 R$ 71.685 

TOTAL ESTADO DE RONDÔNIA R$ 68.269.692 R$ 74.350.612 R$ 88.287.681 

13.3.3 Aquicultura em Rondônia 

No Estado de Rondônia a atividade de aquicultura e piscicultura tem ganhado destaque nas 

concessões de outorga do direito de uso das águas, em especial à aquicultura de tanque escavado. O 

Estado lidera o ranking nacional da produção de peixe nativo de água doce em cativeiro, obtendo um 

crescimento de 680% de 2010 a 2014, sendo tratada como o novo agronegócio na região (RONDÔNIA, 

2015).  
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No cadastro de usuários da água fornecidos pela SEDAM constam volumes anuais de captação 

de água altíssimos para esta atividade. Entretanto, em termos absolutos, somente uma pequena porção é 

efetivamente consumida. Nesse sentido, as divergências técnicas e discussões são recorrentes quanto à 

definição se a aquicultura é um uso basicamente não consuntivo ou não, dado que é necessária uma 

vazão de renovação da água dos tanques. Além disso, deve-se ter ressalvas em relação à qualidade da 

água que retorna aos corpos hídricos devido as alterações físico-químicas. Torna-se consistente que estes 

instrumentos de gestão considerem principalmente a qualidade das águas lançadas aos corpos hídricos 

através de medições de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio (N) e fósforo (P), além de 

outros fatores como a área do espelho d’água, evaporação, precipitação na área e técnicas de manejo. 

A cobrança pelo uso da água é baseada no cadastro dos usuários que possuem concessão para 

outorga. Segundo o Manual de Procedimentos Técnicos da ANA para a concessão de outorga, a 

aquicultura em tanque escavado frequentemente necessita de outorga para captação de água por adução 

e para o lançamento de efluentes, entretanto, comumente é solicitada somente uma destas outorgas. Esta 

realidade é verificada no cadastro dos usuários fornecidos pela SEDAM do Estado de Rondônia.  

O CNARH desenvolvido pela ANA e de obrigatoriedade para todos os usuários públicos e 

privados que captam água, lançam efluentes ou realizam usos não consuntivos da água, apresenta um 

componente específico para atividades de aquicultura em tanque escavado. O objetivo do cadastro é o 

conhecimento da demanda pela água e assim subsidiar informações para a gestão dos recursos hídricos 

de forma compartilhada entre os Estados e a União através da outorga do direito de uso, da cobrança 

pelo uso da água e dos planos de recursos hídricos. 

A planilha referente a este componente específico exige algumas informações de entrada, sendo 

elas listadas abaixo. Com estas informações é possível calcular o volume de renovação, recirculação, 

reenchimento, e de reposição dos tanques, e consequentemente o volume de água necessário anualmente 

para a manutenção dos viveiros.   

• Área total do espelho d’água

• Profundidade média

• Taxa de renovação diária da água

• Número de dias no ano com renovação de água

• Volume que recircular diariamente

• Número de vezes ao ano que o viveiro é esvaziado

• Perda hídrica por evaporação e infiltração

• Entrada adicional de água da chuva

Nesse sentido, para realizar de maneira adequada a cobrança pelo uso da água nas atividades de

aquicultura é necessário primeiramente o cadastro dos usuários com todas as informações necessárias 

para a estimativa do volume de água captado e consumido anualmente. Além disto, para os pedidos de 
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outorga de lançamento de efluentes aos corpos hídricos, é necessário o conhecimento das concentrações 

de fósforo, nitrogênio e DBO. Assim, dado que a cobrança pelo uso da água utiliza como base de cálculo 

as informações provenientes no cadastro dos usuários da outorga, a implementação do instrumento 

torna-se consistente somente com o conhecimento da captação e consumo efetivos da água. 

O Estado de Rondônia, além da expansão já evidenciada nos últimos anos, possui um grande 

potencial para permanecer crescendo economicamente nas atividades de aquicultura. Em vista disso e 

das informações necessárias para a estimativa das águas efetivamente captadas, consumidas e lançadas 

aos corpos hídricos anualmente, é indicado o estudo detalhado para o estabelecimento adequado de 

mecanismos específicos para a cobrança pelo uso da água neste setor. 

14 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERH/RO 

Os arranjos institucionais, para o propósito do PERH/RO, são compreendidos como as regras 

específicas que os agentes estabelecem em suas relações políticas e sociais, capazes de definir a forma 

de coordenação de processos no campo do desenvolvimento sustentável, no caso, especificamente, os 

relacionados aos recursos hídricos do Estado de Rondônia. 

Os arranjos institucionais delimitam a participação de atores habilitados nos processos 

decisórios, bem como os objetos e os objetivos destes; a partir do delineamento dos arranjos é possível 

definir e descrever as formas de relação entre os atores (PIRES; GOMIDE, 2014). Mais além, a análise 

dos arranjos institucionais permite a observação das variáveis centrais que não só definem os atores, 

conforme mencionado anteriormente, mas também efetivam a governança e os processos decisórios.  

O funcionamento de arranjos institucionais pressupõe a existência de três importantes variáveis: 

intersetorialidade, verticalidade e dimensão territorial. A intersetorialidade pode ser definida como a 

articulação de diferentes setores que possibilita a construção de soluções de problemas de forma 

horizontal, ou seja, através da integração – e não justaposição – dos setores é que se alcançam resultados 

sinérgicos em situações complexas (INOJOSA, 1998). A verticalidade, por sua vez, diz respeito à 

maneira como são consideradas as relações federativas – entre Governo Federal, Estadual e municipais 

– em relação à divisão de responsabilidades e de autonomia decisória.

Por fim, a terceira variável envolve o tratamento da dimensão territorial; dados os resultados 

bastante diferenciados que podem ser obtidos nos municípios a partir da implementação de programas 

ou políticas nacionais, conclui-se que há grande importância de fatores locais a considerar o êxito dos 

investimentos. Assim, sob a ótica da territorialidade, é prevista a necessidade de se mobilizar três 

dimensões da vida social local para a efetivação dos arranjos institucionais, a saber: uma escala de 

planejamento local dos investimentos, uma perspectiva intersetorial capaz de articular interesses e 
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capacidades coerentes com a heterogeneidade das estruturas sociais locais e uma efetiva participação 

das forças sociais nos mecanismos de planejamento e gestão (FAVARETO et al., 2013).

Neste capítulo foram levantadas as iniciativas, programas e projetos governamentais e da 

sociedade civil ligados à legislação, aos investimentos e às ações relacionadas à preservação, gestão das 

disponibilidades ou recuperação da qualidade dos recursos hídricos de Rondônia. Os resultados foram 

vinculados aos Programas e Projetos propostos pelo PERH/RO nos quadros-síntese do item 11.4 

“Quadros-Síntese das Diretrizes, Programas e Projetos”. Uma vez conciliadas as duas instâncias, poder-

se-á traçar uma proposta de ação articulada, bem como regras básicas de relacionamento e definição de 

responsabilidades no acompanhamento do PERH/RO. 

15 PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PERH/RO 

A participação pública visou a consolidação dos resultados do Diagnóstico e Prognóstico dos 

recursos hídricos no Estado, bem como das Diretrizes, Programas e Projetos do PERH/RO, 

incorporando informações importantes de usuários de recursos hídricos, gestores municipais, sociedade 

civil, comunidades tradicionais, técnicos dos órgãos setoriais e demais cidadãos.  

A participação pública se deu mediante o preenchimento de questionários online e a realização 

de 14 eventos públicos regionais. 

15.1 QUESTIONÁRIOS ONLINE 

O objetivo dos questionários de eventos críticos e por segmento social é receber informações 

adicionais e complementares àquelas que não são obtidas diretamente da literatura, principalmente sobre 

problemas locais dentro das bacias hidrográficas, tais como enchentes, desabastecimento e 

comprometimento da qualidade da água, além de buscar estabelecer quem são os stakeholders em cada 

região.  

Os questionários foram divididos em três segmentos/públicos-alvo: i. Principais Usuários da 

Água; ii. Representantes da Sociedade Civil e iii. Poder Público, além de um questionário de abrangência 

geral sobre Eventos Críticos.  

Os questionários de participação pública foram elaborados pela RHA em conjunto com a 

SEDAM e disponibilizados online a partir de 17/03/2017, nos endereços abaixo relacionados através do 

Google Formulários. Adicionalmente, um comunicado de contextualização e solicitação de 

preenchimento dos mesmos foi enviado via e-mail a diversas entidades e atores estratégicos no âmbito 

dos recursos hídricos atuantes no Estado de Rondônia. 
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Questionário para Sociedade Civil:  

https://goo.gl/forms/xbPoOHrs3gRUdxLg1 (link compacto: http://bit.ly/2oP9ov6) 

Questionário para Poder Público: 

 https://goo.gl/forms/8IMZerygYbX3mXog1 (link compacto: http://bit.ly/2nXSV3X) 

Questionário para Usuários da Água: 

https://goo.gl/forms/d3Syww1rw8OzxS4l1 (link compacto: http://bit.ly/2nRhzCt) 

Questionário sobre Eventos Críticos:  

https://goo.gl/forms/FX5or9nXO0wIwLXn2 (link compacto: http://bit.ly/2oVF6nx) 

Das 76 instituições que receberam o e-mail com o pedido de colaboração para o preenchimento 

dos questionários, apenas 20 contribuíram e os resultados foram devidamente considerados. 

15.2 EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

Ao total, foram organizados 14 eventos públicos em diferentes municípios do Estado de 

Rondônia, visando a consolidação e complementação dos resultados do PERH/RO.  

Os municípios onde foram realizados os eventos de participação pública foram selecionados 

previamente pela SEDAM, considerando o contexto geográfico em que estão inseridos em relação à 

área de abrangência das 7 bacias hidrográficas do Estado, sendo eles (TABELA 15.1): 

TABELA 15.1 – MUNICÍPIOS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PÚBLICOS 

Município de realização do 

evento 

Bacia hidrográfica de 

abrangência 
Data da realização do evento 

Número de 

participantes 

Guajará-Mirim Rio Mamoré 24/04/2017 122 

Porto Velho Rio Madeira/ Rio Abunã 25/04/2017, 19/07/2017, 29/08/2017 e 22/11/2017 31, 96, 115 e 94 

Ariquemes Rio Jamari 26/04/2017, 14/07/2017 e 01/09/2017 54, 80 e 111 

São Miguel do Guaporé Rio Guaporé 27/04/2017 e 07/07/2017 53 e 54 

Ji-Paraná Rio Machado 28/04/2017 e 15/08/2017 64 e 103 

Vilhena Rio Roosevelt 29/04/2017 128 

Rolim de Moura Rio Machado 11/08/2017 103 

A divulgação dos eventos públicos foi realizada pela SEDAM, conforme determinado no Termo 

de Referência, mediante disponibilização de banner digital no site da SEDAM

(http://www.sedam.ro.gov.br/), distribuição de flyers, ambos desenvolvidos pela RHA, cartas-convite

enviadas às instituições, via estações de rádio, no site do Governo do Estado e no corpo a corpo com 

ajuda dos técnicos dos Escritórios Regionais (ERGAS) da SEDAM.  

Todos os eventos tiveram duração máxima de 4 horas, das quais aproximadamente 45 minutos 

foram destinados à apresentação dos resultados dos estudos do PERH/RO, pela RHA, e restante do 

tempo foi aberto para debate, perguntas e sugestões do público. Como material de apoio foram 

https://goo.gl/forms/xbPoOHrs3gRUdxLg1
https://goo.gl/forms/8IMZerygYbX3mXog1
https://goo.gl/forms/d3Syww1rw8OzxS4l1
https://goo.gl/forms/FX5or9nXO0wIwLXn2
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distribuídas pastas, canetas, blocos de anotação e folders explicativos do PERH/RO. As apresentações

foram disponibilizadas para download no site da SEDAM.

A participação pública durante os eventos deu-se mediante questionamentos por escrito, 

direcionados à equipe da RHA ou da SEDAM, ou através da fala direta. Ainda, outras contribuições 

foram dadas pessoalmente após o término dos eventos ou enviadas posteriormente por e-mail, as quais

também foram consideradas nesse processo. 

As contribuições advindas dos eventos de participação pública realizados, quando enquadradas 

nos objetivos e escopo do PERH/RO, foram adicionadas ao estudo. Com relação às demais 

contribuições, cabe destacar que algumas já se apresentavam inseridas nas ações e objetivos dos projetos 

do PERH/RO e outras não eram afetas ao PERH/RO, sendo prestados os devidos esclarecimentos aos 

participantes durante os eventos. 

16 RECOMENDAÇÕES PARA OS SETORES USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Visando o uso múltiplo e a qualidade dos recursos hídricos do Estado de Rondônia e com base 

nos programas e projetos propostos, lista-se a seguir as principais recomendações os setores usuários de 

recursos hídricos do Estado de Rondônia. 

Todos os setores: 

• Regularizar a situação de outorga de direito de uso da água e obras hidráulicas;

• Operar a dentro dos limites outorgados de vazão e lançamento de efluentes;

• Promover o uso racional da água.

Abastecimento humano e esgoto doméstico:

• Avaliar periodicamente e efetuar manutenção dos equipamentos de captação, transporte,

distribuição e medição de água;

• Implantar estações de tratamento de água;

• Investir em melhorias nas estações de tratamento de água existentes e aumento da população

atendida;

• Implementar programas de proteção de nascentes, matas ciliares e uso racional da água;

• Implantar estações de tratamento de efluente;

• Realizar estudos de capacidade de diluição do corpo d’água receptor dos efluentes tratados;

• Construir fossas sépticas ou outro tipo de tratamento simplificado onde não for possível a

instalação de rede coletora de efluente;
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Irrigação e dessedentação de animais: 

• Adotar práticas sustentáveis no manejo e conservação dos solos;

• Utilizar de maneira controlada fertilizantes e agrotóxicos e realizar o descarte adequado das

embalagens;

• Realizar inscrição no CAR e regularização ambiental;

• Conservar e recuperar matas ciliares;

• Proteger e conservar áreas de nascentes e de recarga dos aquíferos;

• Implantar sistemas de tratamento de dejetos animais.

Indústria e Mineração:

• Extinguir a atividade garimpeira, através da regularização da atividade como mineração e

seguindo as diretrizes ambientais;

• Implantar tecnologias de reuso e/ou redução do consumo da água na indústria;

• Implantar estações de tratamento de efluente industriais;

• Realizar estudos de capacidade de diluição do corpo d’água receptor dos efluentes tratados.

Piscicultura:

• Buscar auxílio técnico para calcular o volume do tanque de criação e, consequentemente, o

volume de água necessário anualmente para a manutenção dos viveiros, evitando captação

excessiva de água;

• Implantar sistemas de tratamento de efluentes da atividade.

Energia elétrica:

• Implementar de forma efetiva os programas e condicionantes ambientais previstos nos projetos

das usinas hidrelétricas;

• Inserir os empreendimentos hidrelétricos no contexto ambiental, trazendo os órgãos ambientais

e as populações atingidas ao processo de tomada de decisão inicial a respeito da implementação

dos empreendimentos;

• Compatibilizar os aproveitamentos hidrelétricos com os usos múltiplos na bacia hidrográfica

em questão;

• Elaborar estudos integrados considerando o uso múltiplo da água, impactos aos ecossistemas

aquáticos, à qualidade da água e, principalmente, às populações atingidas;

• Investir em monitoramento hidrológico e de qualidade da água;

• Elaborar os Planos de Segurança de Barragens e Relatórios de Segurança de Barragens.

Ainda com relação às recomendações, cabe ressaltar que, apesar de diversos programas e

projetos terem sido apontados anteriormente como prioritários, observa-se, a partir do diagnóstico 
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realizado e principalmente da participação pública, que urge a implantação do sistema de outorgas de 

direito de uso e fiscalização dos recursos hídricos por parte da SEDAM.  

17 REVISÃO DO PERH/RO 

A periodicidade da revisão do PERH/RO deve estar associada a seus horizontes temporais de 

planejamento, definidos como de curto, médio e longo prazo, ou seja, 05 anos, 10 anos e 20 anos, 

respectivamente, em conformidade com as projeções quantitativas e qualitativas elaboradas na etapa de 

Prognóstico. 

Apesar dos marcos temporais fixados, é pertinente que a cada 05 anos seja realizada uma análise 

da implementação do PERH/RO em termos do alcance dos objetivos e metas estabelecidos. Nesse 

sentido, tendo em vista que os projetos possuem, em geral, prazos finais anteriores aos horizontes de 

médio e longo prazo, as metas podem ser avaliadas linearmente dividindo-se as quantidades 

estabelecidas pelo total de anos de duração dos respectivos projetos e acumulando-as pelo número de 

anos decorridos. Conforme mencionado anteriormente, será considerado como marco zero a data de 

aprovação do PERH/RO para a contabilização dos horizontes temporais. 

A revisão do PERH/RO deve contemplar a atualização dos Programas e Projetos e suas 

prioridades para horizontes temporais de curto prazo vindouros, com base nos resultados do 

monitoramento e na observação da dinâmica das UHGs em termos de distanciamento das projeções do 

cenário de referência. Na ocasião da revisão, ainda poderão ser propostas novas iniciativas para enfrentar 

situações críticas tais como a crise hídrica, eventos extremos, mudanças climáticas e suas consequências 

no regime hidrológico. 

18 MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI 

A minuta do anteprojeto de lei do PERH/RO foi apresentada à SEDAM. 

19 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos realizados no PERH/RO foi constatado que as UHGs do Estado de 

Rondônia, através do mosaico de municípios que as compõem, apresentam características ambientais e 

socioeconômicas bastante distintas entre si. A densidade de habitantes é muito mais intensa no eixo que 

acompanha a BR-364, de modo que os cursos hídricos ali localizados estão submetidos às maiores 

pressões.  
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Em Rondônia, os principais impactos que afetam os recursos hídricos estão relacionados a 

atividades antrópicas orientadas ao desenvolvimento econômico, como a expansão da fronteira 

agropecuária, responsável pelo desmatamento dos redutos florestais remanescentes e contaminação do 

solo e corpos d’água locais. A atividade garimpeira na região leste do Estado também é uma fonte de 

poluição hídrica com o lançamento de metais pesados nos corpos d’água. A ocupação e distribuição 

populacional contribuem com impactos significativos sobre os recursos hídricos, principalmente devido 

à inexistência de redes de esgotamento sanitário nos municípios e o descarte do efluente doméstico 

diretamente em corpos d’água. 

Nos estudos de disponibilidade hídrica e de qualidade da água registrou-se a insuficiência de 

dados e informações quantitativas, mais acentuada no caso das águas subterrâneas. A disponibilidade 

hídrica superficial em pontos sem monitoramento e nas exutórias das UHGs foi determinada a partir da 

vazão Q95%, seguindo as diretrizes preconizadas na esfera federal. A avaliação da qualidade da água 

superficial mostra condições bastante distintas regionalmente para os parâmetros disponíveis nas 

estações de monitoramento de qualidade da água. Já a estimativa do potencial poluidor proveniente de 

efluentes domésticos, da pecuária e agricultura possui resultados proporcionais aos quantitativos 

populacionais humano e animal e área cultivada, mais preocupantes para os maiores centros urbanos e 

polos agropecuários. No que tange às águas subterrâneas, o Sistema Aquífero Parecis apresenta a maior 

produtividade. Outros trabalhos científicos consultados neste estudo apontam que as águas subterrâneas 

em zonas urbanas de Rondônia possuem indicativos de contaminação provenientes de efluentes urbanos 

ou agropecuários e comprovam a precariedade das condições sanitárias da água consumida por grande 

parte da população abastecida por poços.  

Sob a ótica do volume de água retirado pelos diferentes usos consuntivos, destaca-se o 

abastecimento animal, que a partir dos anos 2000 passou a representar as maiores retiradas de vazões 

do Estado, aproximadamente 40%, seguido pelo abastecimento humano urbano. A irrigação a partir dos 

anos 2004 passou a apresentar uma tendência contínua de crescimento. O abastecimento humano rural 

apresenta decrescimento ao longo da série histórica.  De modo geral, o município com maiores vazões 

retiradas do Estado de Rondônia no ano de 2016 foi Porto Velho.  Em termos de UHGs, destacam-se as 

do Médio Rio Machado e Margem Esquerda do Rio Jamari.  

Do diagnóstico sobre as disponibilidades e demandas hídricas em Rondônia, pode-se dizer que, 

de modo geral, os recursos hídricos do Estado possuem condições quantitativas de atender 

adequadamente a grande parte das demandas. Entretanto, é imprescindível o desencadeamento efetivo 

de ações de recuperação da qualidade das águas, bem como de maior conhecimento das características 

locais dos recursos hídricos, para seu aproveitamento otimizado e sustentável. Além disso, é importante 

destacar que problemas locais de desabastecimento já existem em alguns municípios do Estado, 

conforme mencionado ao longo do estudo, e devem ser abordados com maior detalhe no âmbito dos 

Planos de Bacias Hidrográficas.  
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Para responder às necessidades levantadas relacionadas aos recursos hídricos do Estado, o 

PERH/RO é composto por 4 grandes diretrizes norteadoras: Desenvolvimento/ fortalecimento legal-

institucional; Consolidação e implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; 

Desenvolvimento tecnológico, capacitação e comunicação; e Conservação da água, solo e ecossistemas. 

As diretrizes norteadoras agregam 16 programas e 32 projetos específicos a serem implementados nos 

diversos municípios do Estado de Rondônia. Para cada projeto ainda foram especificadas as ações, 

benefícios, órgão responsável, UHG e municípios prioritários, indicadores de avaliação, metas, recursos 

necessários, possíveis fontes de recursos, integração com outras entidades e formas de monitoramento. 

O Estado de Rondônia não possui os critérios de outorga regulamentados. Para auxiliar a 

SEDAM, como órgão outorgante, na análise das alternativas dos critérios e procedimentos mais 

adequados, o PERH/RO, propôs como critério inicial a outorga da fração de 70% da Q95%, visando a 

compatibilização com as referências técnicas utilizadas a nível nacional, podendo ser flexibilizada em 

função das condições locais dos corpos hídricos. Dessa maneira, foram apontadas UHGs com 

possibilidade de critérios mais restritivos, nos casos de importância ecológica identificada, e critérios 

menos restritivos, buscando gerar atrativos para as atividades econômicas com benefícios à região. 

Em consonância com a lei nacional, a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 

Rondônia atribui às ABHs a competência da execução da proposta de enquadramento dos corpos 

d’águas nas classes de uso preponderantes, a serem apresentadas aos CBH e aprovadas pelo CRH/RO. 

No período de execução do PERH/RO nenhum rio de domínio do Estado apresentava proposta de 

enquadramento consolidada, devendo as águas doces ser consideradas como classe 2, segundo a 

Resolução CONAMA nº 357/2005. O PERH/RO apresenta diretrizes para a elaboração da proposta de 

enquadramento dos cursos d’água, em conformidade com as legislações estaduais e nacionais vigentes. 

Ainda, o PERH/RO buscou fornecer diretrizes gerais e uma estimativa do potencial de 

arrecadação global a partir da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas contidas no Estado de 

Rondônia, utilizando como referência os mecanismos e valores propostos pelo Comitê PCJ. O valor 

total estimado foi de aproximadamente R$ 63 milhões. Para os horizontes de 2021, 2026 e 2036, os 

valores estimados foram respectivamente de R$ 68 milhões, R$ 74 milhões e R$ 88 milhões. Desses 

montantes, 92,5% retornariam para os CBHs para a aplicação em projetos previstos nos Planos de Bacias 

Hidrográficas. 

Por fim, é importante destacar que todos os resultados do Diagnóstico e Prognóstico dos 

recursos hídricos no Estado de Rondônia, bem como das Diretrizes, Programas e Projetos do PERH/RO 

foram consolidados a partir da participação pública, mediante a disponibilização de questionários em 

ambiente da internet e amplamente divulgados para o público alvo, e a realização de 14 eventos públicos 

regionais, incorporando informações importantes de usuários de recursos hídricos, gestores municipais, 

sociedade civil, comunidades tradicionais, técnicos dos órgãos setoriais e demais cidadãos.  



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

541 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). HidroWeb: Sistemas de informações hidrológicas.

Disponível em: < http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso em: 02 dez. 2016. 

____. Panorama da qualidade das águas subterrâneas no Brasil. Coordenação Geral: João Gilberto

Lotufo Conejo. Coordenação Executiva: Marcelo Pires da Costa, José Luiz Gomes Zoby. Brasília, 2005. 

80 p. 

____. Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos afluentes da margem direita do rio Amazonas
(PERH-MDA): Diagnóstico. 826 p. 2013. Disponível em: 

<http://margemdireita.ana.gov.br/default.asp>. Acesso em:  13 dez. 2016. 

____. Cadernos de Recursos Hídricos: Disponibilidades e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil.

Brasília, 2005. 

____. Cobrança e arrecadação pelo uso da água. Online. Disponível em:  

<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx>. 

Brasília, DF, 2017.  

____. Delega competência para deferimento de pedidos de outorga preventiva e de direito e uso de 
recursos hídricos, e dá outras providências. Resolução nº 542, ,3 de novembro de 2004.

____. Enquadramento - Bases Conceituais. Portal da qualidade das águas. Disponível em:

<http://portalpnqa.ana.gov.br/enquadramento-bases-conceituais.aspx>. Acesso em: 07 de jun.2017. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Sistemas de Informações Geográficas 
do Setor Elétrico (Sigel): Disponível em: < http://sigel.aneel.gov.br/>. Acesso em:  25 maio 2017.

ALMEIDA, F. M. O Estado de arte da Educação Ambiental em Rondônia/Brasil. Revista Científica 
Internacional Inter Science Place, ano 2, n. 7, maio/junho de 2009. Disponível em:

<www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/download/72/71>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

ALMEIDA, I. K.; SOBRINHO, T. A.; SANTOS, B. B.; STEFFEN, J. L.; BACCHI, C. G. V. Métodos 

estatísticos na determinação da vazão de referência. Comunicata Scientiae. Piaui, vol. 5, n. 1, p. 11-17,

2014. 

AMARAL, N. Processos migratórios em Rondônia e sua influência na língua e na cultura. Linha d’Água,

n 25 (1), p. 87-107, 2012. 

ANJOS, R. S. Quilombolas: tradições e cultura da resistência. São Paulo: Aori Comunicações, 2006.

AQUINO, T. V. Os Kaxarari. Relatório de avaliação. CPI-Acre, 1985. 

ARANDA, A. Diamantes de Sangue na Amazônia. Amazônia Real, 20 de dezembro de 2015. Disponível

em: <http://amazoniareal.com.br/diamantes-de-sangue-na-amazonia/>. Acesso em: 13 jan. 2017. 

ARRUTI, J. M. P. A. Mocambo: antropologia e história do processo de formação quilombola. São Paulo,

Bauru: Edusc, 2006. 370p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS 

(ABRELPE). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014. São Paulo, 2015. 120 p.

http://margemdireita.ana.gov.br/default.asp


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

542 

BAHIA, Ma A. da S. Caracterização biogeoquímica de águas subterrâneas da zona urbana de Porto 
Velho - RO. 1997. 129 p. Dissertação (Mestrado em Geoquímica). Centro de Geociências, Universidade

Federal do Pará, Belém, 1997. 

BAHIA, R. B. C. Evolução tectonossedimentar da bacia dos Parecis - Amazônia. Ouro Preto: UFOP,

2007. 149 p. (Contribuição às ciências da terra. Série D, v. 18, n. 26). Originalmente apresentada como 

tese de Doutorado ao Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto – UFOP. 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF). Empréstimos. Disponível em:

<https://www.caf.com/pt/sobre-caf/o-que-fazemos/produtos-e-servicos/emprestimos/>. Acesso em: 27 

de junho de 2017. 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD). 

Sustainable Investment Products - Focus on the Environment. Disponível em: 

<http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/sustainable_products.html>. Acesso em: 27 de jun.2017. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). Fondo de Multiples Donantes 
Aqua. Disponível em: <http://www.iadb.org/aboutus/trustfunds/Fund.cfm?Fund=MAF&lang=es>.

Acesso em: 27 de jun. 2017. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Finem - 
Desenvolvimento integrado dos municípios. Disponível em: < 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi>. Acessado 

em: 27 de jun.2017. 

________. Finem – Estados, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em:

<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-estados>. 

Acessado em: 27 de jun.2017. 

________. Finem - Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade. Disponível em:

<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente>. 

Acessado em: 27 de jun.2017. 

________. Finem - Saneamento ambiental e recursos hídricos. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-

ambiental-recursos-hidricos>. Acesso em: 27 de jun.2017. 

________. Fundo Amazônia. Disponível em:  

<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt >. Acesso em: 27 de jun.2017. 

BANK AUS VERANTWORTUNG (KfW). Promotional loan. Disponível em: <https://www.kfw-

entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Tasks-and-goals/Unsere-

Finanzprodukte/>. Acesso em: 27 de jun.2017. 

BARROS, C. G. D.; ROSA, A. L. D.; SILVA, J. L. S.; OLIVEIRA, G. A.; TEIXEIRA, L. G.; 

SAMPAIO, R. B. S. Superfície potenciométrica e possíveis fontes de contaminação do aquífero Parecis 

no município de Vilhena – RO, BR. Revista Monografias Ambientais - REMOA v. 15, n.1, jan-abr.

2016, p.74-84. 

BRAGA, A. O. A fonologia segmental e aspectos morfonológicos da língua makurap (tupi). Campinas:

Unicamp, 1992. 76 p. (Dissertação de Mestrado). 

BRAGA, A. et al. Línguas Entrelaçadas: Uma Situação Sui Generis de Línguas em Contato. PAPIA

21(2), p. 221-230, 2011. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

543 

BRASIL. Lei n. 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos cria 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº

7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,

09 jan. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso em: 05

jan. 2017.

______. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 

a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 02 ago. 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm >. Acesso em: 05 jan. 2017. 

______. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/doc/snuc.pdf>. Acesso em: 05 de jan. 2017. 

______. Lei nº 9.394, de 20 de setembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

1996. Legislação Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 

Acesso em: 20 jan.2017. 

______. Lei nº 13.249, de 13 de Janeiro de 2016. Institui o Plano Plurianual da União para o Período de 

2016 a 2019. Brasília, DF, 2016. 

_______. Resolução nº 26 do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 de dezembro de 2011. Disponível em: 

<https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/2013_20151002_104044.pdf>. Acesso 

em: 07 jan.  2017. 

_______. Presidência da República. Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1988. 

Disponível em: <http//www.presidencia.gov.br/legislacao/constituição>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

_______. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 

9.394, 1996. Disponível em: <http//www.portal.mec.gov.br/arquivos/pdf>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

______. Projeto Brasil das Águas. Disponível em: <http://brasildasaguas.com.br/>. Acesso em: 28 dez.

2016. 

______. Portal da Transparência. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso

em: 21 fev. 2017. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário. Disponível em:

< http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/abastecimento-

agua-esgoto-sanitario/Paginas/default.aspx >. Acesso em: 27 de jun.2017. 

____. Infraestrutura Hídrica: mais saúde e conforto para a população por meio de obras de irrigação 
e abastecimento hídrico. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-

uniao/meio-ambienteSaneamento/infraestruturahidrica/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 27 de 

jun.2017. 

____. Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal (FSA). Disponível em:

<http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/fundo-socio-ambiental/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 

27 de jun.2017. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

544 

____. Gestão de Recursos Hídricos: Auxiliando a Gestão de Recursos Hídricos. Disponível em: 

<http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/gestao-de-

recursos-hidricos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 27 de jun. 2017. 

 

____. Prevenção e Resposta a Desastres Naturais. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-

publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/prevencao-resposta-desastres-

naturais/Paginas/default.aspx >. Acesso em: 27 de jun.2017. 

 

____. Resíduos Sólidos Urbanos. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-

uniao/meio-ambiente-saneamento/residuos-solidos-urbanos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 27 de 

jun. de 2017. 

 

____. Saneamento Ambiental Urbano: O apoio para preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade 
de vida da população. Disponível em: < http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-

ambiente-saneamento/saneamento-ambiental-urbano/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 27 de jun. de 

2017. 

 

____. Serviços Urbanos de Água e Esgoto. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-

publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/servicos-urbanos-agua-

esgoto/Paginas/default.aspx >. Acesso em: 27 de jun.2017. 

 

____. Sistema de Drenagem Urbana Sustentável. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-

publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/drenagem-urbana-sustentavel/sistema-

drenagem-urbana-sustentavel/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 27 de jun.2017. 

 

CAJAZEIRAS, C. C. de A.; PEREIRA, L. A. da C.: CAVALCANTE, A. S. A. Aspectos 

Hidrogeológicos, Capítulo 6. In. Geodiversidade do Estado de Rondônia. Org. Amílcar Adamy. 

MME/SGM, CPRM, 2010, pp. 95-104. 

 

CAJAZEIRAS, C. C. A.; PEREIRA, L. A. C.; OLIVEIRA E. M.; BARBOSA F. R.; MOURÃO M. A. 

A.; CAVALCANTE I. N. Implantação Do Monitoramento No Sistema Aquífero Parecis, Em 

Vilhena/RO e Adjacências. XVII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVIII Encontro 
Nacional de Perfuradores de Poços. Bonito, 2012.  

 

CAMARGO, A. M. M. A universidade na região amazônica: um estudo sobre a interiorização da 
UFPA. Dissertação (Mestrado em Educação). Belém: Universidade Federal do Pará, 1997. 

 

CAMPOS, J. C. V.; CALLEGARO, P. R.; SCANDOLARA, J. E. Diagnóstico preliminar da qualidade 

da água subterrânea através da condutividade elétrica e pH – municípios de Campo Novo e Buritis, 

Estado de Rondônia, Brasil. XXI Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, 2000. 

 

CAMPOS, J. C. V. A problemática dos recursos hídricos subterrâneos na Amazônia na visão do Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM. I Simpósio de Hidrogeologia do Sudeste. Petrópolis, Rio de Janeiro, 2003, 

pp. 133-141.  

 

CAMPOS, J. C. V. Contaminação das �guas subterr�neas na cidade de Mirante da Serra – RO, 

disponível em: <www.cprm.gov.br/publique/media/contami_serra_ro.pdf>. Acesso em 02 mar. 2017. 

 

CAPISTRANO, I. Taxa de desemprego em Rondônia é menor que a média nacional, diz IBGE. Portal 
G1, Globo, publicado online em 20/05/2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/05/taxa-de-desemprego-em-rondonia-e-menor-que-

media-nacional-diz-ibge.html>. Acesso em: 07 fev. 2017. 

 

CARDOSO, F. B. F.; ALMEIDA, L.; GONÇALVES, M. V. C.; OLIVEIRA. F. R.; NASCIMENTO, F. 

S. N.; FERREIRA, A. N. P.; GASPAR, M. T. P. Mapa das áreas aflorantes dos aquíferos e sistemas 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

545 

aquíferos do Brasil. XVII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVIII Encontro Nacional de 
Perfuradores de Poços. Bonito, 2012.  

 

CASPAR, F. A aculturação dos Tupari. In: SCHADEN, E. Leituras de etnologia brasileira. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1976. p. 486-515. 

 

CATHEAU, G. Os Wari’: subsistência, saúde e educação. In: RICARDO, C. A. (Ed.). Povos Indígenas 
no Brasil: 1991/1995. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996. p. 559-61. 

 

___________. Puruborá: mais um povo ressurgido em Rondônia. Porantim, ano 23, no. 241, 2001. 

 

CAVALCANTE, F. R. C.; CHAVES, C. A. P.; BARATTA, C. S.; UCHOA, M. R. Águas Subterrâneas 

Potencialmente Impactadas por Nitrato (NO3-) na Área Urbana da Fronteira antes e depois da Enchente: 

Um Estudo da Geografia da Saúde. IV Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão 
Territorial. Goiânia, 2014. 

 

CIEARO. Regimento Interno. Porto Velho, 2006. 

 

CLUBE DA PESACARIA. Locais de Pesca. Disponível em: 

<http://www.clubedapescaria.com.br/locais-de-pesca-com-mais-pontos/pesqueiro>. Acesso em: 18 

dez. 2016. 

 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA DE RONDÔNIA (CPT-RO). Comunidade quilombola de 

Rondônia atingida pelo Parque Estadual Corumbiara. Observatório Quilombola, 15 de agosto de 2011. 

Disponível em: <http://www.koinonia.org.br/oq/noticias-detalhes.asp?cod=11222#>. Acesso em 13 

fev. 2017. 

 

COMITÊS PCJ. Deliberação conjunta dos Comitês PCJ nº 078/07, de 05/10/2007. Aprova propostas de 
revisão dos mecanismos e de ratificação dos valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
de domínio da União nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e das outras 
providências.  Piracicaba, São Paulo, 2007. 

 

____________. Deliberação conjunta dos Comitês PCJ nº 025/05, de 21/10/2005. Estabelece 
mecanismos e sugere os valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias 
hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e das outras providências. Disponível em:  

<http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/DelibCBHPCJ_025-2005.pdf>. Piracicaba, São Paulo, 

2005. 

 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Povo Miqueleno faz assembleia sob ameaça. 

Portal de Notícias do CIMI, 02 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-

br/index.php?system=news&action=read&id=1597>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providencias. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 27 dez. 2016. 

 

COSTA, A. M. R. Senhores da memória: uma história do Nambiquara do cerrado. UNICEN 

Publicações/UNESCO, Cuiabá, MT, 2002. 

 

________________. O Patrimônio Material dos Nambiquara do Cerrado. Mato Grosso: REMP, 2009. 

 

http://www.clubedapescaria.com.br/locais-de-pesca-com-mais-pontos/pesqueiro
http://www.agenciapcj.org.br/docs/cobranca/DelibCBHPCJ_025-2005.pdf


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

546 

COSTA, G. B.; CAMPOS, H. A. Práticas Tradicionais em Reservas Extrativistas no Estado de 

Rondônia. Rio Grande do Sul: UNISC. VI Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 
2013. 

 

COSTA, M. M.; AMORIM, I. A.; EDUARDO, L. M.; LAUTHARTE, L. C.; BASTOS, W. R. 

Diagnóstico da qualidade de água no entorno de um cemitério em Jaci-Paraná́ (RO). III Congresso 
Brasileiro de Gestão Ambiental. Goiânia, 2012. 

 

CRUZ, T. A. Um estudo comparado das relações ambientais de mulheres da floresta do Vale do 
Guaporé (Brasil) e do Mayombe (Angola), 1980-2010. Tese (Doutorado em História). Florianópolis: 

UFSC, 2012. 

 

CUNHA, L. A. O público e o privado na educação superior brasileira: fronteira em movimento? In:  

TRINDADE, H. (org.). Universidade em ruínas na república dos professores. Petrópolis: Vozes/Rio 

Grande do Sul: CIPEDES, 1999.  

 

CUNHA, S. R. P. O xadrez da terra: um estudo da colonização de Rondônia. 1985. 154f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Socioambientais) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade 

Federal do Pará, Belém, 1985. 

 

CUNHA, T. Em busca da “vida de índio”: notas sobre as reivindicações étnicas dos Cassupá em Porto 

Velho. In: IV Reunião equatorial de antropologia e XIII reunião de antropólogos do norte nordeste, 

2013. Disponível em: 

<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402020215_ARQUIVO_EliaquimTdaCunhaABA2

014mudancassociaispensadaspelogrupoCassupaemRondonia.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2017. 

 

CURI, M.V. Mineração em Terras Indígenas: Caso Terra Indígena Roosevelt. Nov. 2005. Dissertação 

(Mestrado) em Geociências, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas (SP), 206f. 

Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000375632>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

 

DANTAS, M. E.; ADAMY, A. Compartimentação Geomorfológica. Capítulo 3 in. Geodiversidade do 
Estado de Rondônia. Org. Amílcar Adamy. MME/SGM, CPRM, 2010, pp. 95-104. 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SUS (DATASUS).  Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde 2016. Disponível em: 

<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=06>. Acesso em: 30 dez. 2016. 

 

_________.. Taxa de Mortalidade Específica por Causas Externas – 2010. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/c09.def>. Acesso em: 29 jan. 2017. 

 

_________. Índice de Gini da renda domiciliar per capita. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/b09.htm>. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT). Mapa 
Multimodal 2013. Disponível em: <http://dnit.gov.br/download/mapas-multimodais/mapas-

multimodais/ro.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

 

ECOPORÉ. Disponível em: <www.ecopore.org.br>. Acesso em: 12 fev. 2017. 

 

ELETROBRÁS. Diretrizes para projetos de PCH. Estudos Básicos – Estudos Economidos Energéticos. 

1987. 

 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXPANSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 

(EMATER-RO). Piscicultura. Disponível em: 

<http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/?s=piscicultura>. Acesso em 12 dez. 2016. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=06
http://dnit.gov.br/download/mapas-multimodais/mapas-multimodais/ro.pdf
http://dnit.gov.br/download/mapas-multimodais/mapas-multimodais/ro.pdf
http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/?s=piscicultura


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

547 

____________. PROATER 2017 – Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Rondônia: 

EMATER 2016. Disponível em:< http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/wp-

content/uploads/2016/06/PROATER-2017.pdf >. Acesso em: 05 de jul.2017. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Recursos florestais não 
madeireiros. Experiências e novos rumos em Rondônia. Porto Velho, RO: EMBRAPA, novembro, 

2006. 

 

FAVARETO, A. et al. A dimensão territorial do desenvolvimento brasileiro recente (2000-2010). 
Relatório de Pesquisa. Projeto Coesão Territorial para o Desenvolvimento. UFABC/Cebrap/Rimisp, 

2013. 

 

FERRAZ, L. Comunidade Quilombola de Laranjeiras. Blogspot, 12 de maio de 2011. Disponível em: 

<http://comunidadesquilombolas-quilombos.blogspot.com.br/2011/05/na-localidade-de-laranjeiras-

um-povoado.html>. Acesso em: 14 fev. 2017. 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE RONDÔNIA (FETAGRO). 

Disponível em: <www.fetagro.org.br>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (FIERO). Disponível em: 

<www.fiero.org.br>. Acesso em: 2 jan. 2017. 

 

FREITAS, L.O. Ensaio inicial dobre pobreza e desigualdade social: indicações políticas para a política 

de assistência social. IN: Revista de Políticas Públicas/UFMA. São Luís, EDUFMA, v.8, n.2, 2004. 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. ÍNDIOS NO BRASIL (FUNAI). Terras Indígenas. Disponível 

em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em 26 dez. 2016. 

 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). Programa Saneamento para Todos 
(Setor Público). Disponível em: <http://www.fgts.gov.br/programa_saneamentosetorpub.asp>. Acesso 

em: 27 de jun.2017. 

 

GABAS JÚNIOR, N. Estudo fonológico da língua Karo (Arara de Rondônia). Campinas: Unicamp, 

1989. (Dissertação de Mestrado). 

 

GABAS JÚNIOR, N., et al. História dos Arara no tempo do contato com os brancos: May yamat 

kana'xet peg xawero ma'i kanay 'mam. Belém: MPEG, 2002. 54 p. 

 

GALUCIO, A. V. Estratégias de relativização na língua Sakurabiat (Mekens). Trabalho apresentado no 

III Congresso Internacional da Abralin, Rio de Janeiro, RJ, 13-15 de março de 2003. 

 

GOMES, F. D. Mocambos e Quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. São Paulo: 

Editora Claro Enigma, 2015. 340p. 

 

GOVEIA, G. R. T. Estudo da vulnerabilidade à erosão do solo na Comunidade Remanescente 
Quilombola de Santo Antônio do Guaporé/RO - Aplicação de técnicas de geoprocessamento. Porto 

Velho: UNIR, 2012. 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE. Plano Estadual de Recursos Hídricos. Rio Branco, AC, 2012. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável - PEDS. 

Porto Velho, 2015. 

 

_________. Plano de Desenvolvimento Integrado de Fronteira. Porto Velho, 2016. 

 

http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/wp-content/uploads/2016/06/PROATER-2017.pdf
http://www.emater.ro.gov.br/ematerro/wp-content/uploads/2016/06/PROATER-2017.pdf


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

548 

_________. Notícias. Secretaria de Agricultura expõe ações público privadas na cadeia produtiva do

pescado. Disponível em: <http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/11/144259/>. Acesso em: 12 dez. 2016. 

_________. Plano Estratégico 2016-2020. Porto Velho: GER, 2016. 74p. p. Disponível em:

<http://www.rondonia.ro.gov.br/portal/plano-estrategico/>. Acesso em: 16 fev. 2017. 

_________. Plano de Desenvolvimento Integrado de Fronteira Agrícola. Porto Velho: GER, 2016.

151p. p. Disponível em: 

<http://www.sepog.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/FRONTEIRA%20PDIF%20final%20out_%202

012%20MINIST%C3%89RIO.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

_________. Plano Estadual de Educação – 2014 a 2024. Porto Velho: SEDUC, 2014. Disponível em:

<http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/downloads/5592_2014_pee_seduc.fee_ro_(plano_estadual_

de_educacao_de_rondonia_de_2014_a_2024).pdf>. Acesso em: 07 jan. 2017. 

_________. Constituição (1989). Constituição do Estado de Rondônia. Porto Velho, 28 de setembro de 

1989. 

_________. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Conselho Estadual de 
Política Agrícola para Florestas Plantadas. Disponível em: 

<http://www.sedam.ro.gov.br/conselhos/consepaf>. Acesso em: 15 já. 2017. 

_________. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Conselho Estadual de 
Política Ambiental. Disponível em: <http://www.sedam.ro.gov.br/conselhos/consepa>. Acesso em: 15

fev. 2017. 

_________. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.sedam.ro.gov.br/#conselhos/crh>. Acesso em: 15 fev.

2017. 

_________. Secretaria de Estado de Educação de Rondônia (SEDUC). Plano Estadual de Educação de 
Rondônia – 2014 a 2024. Porto Velho: SEDUC/RO, 2014.

_________. Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), Orçamento e Gestão. Perfil do Estado

de Rondônia. Porto Velho: SEPLAN-RO, 2016. Disponível em: 

<http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/GODR/PerfildoEstado/GOVERNO%20DO%20

ESTADO%20DE%20ROND%C3%94NIA%20perfil%202016.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

_________. Perfil dos Municípios. Porto Velho: SEPLAN-RO, 2016. Disponível em:

<http://www.seplan.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/19>. Acesso em 02 fev. 2017. 

_________. Decreto n. 10.144, de 20 de setembro de 2002. Regulamenta a Lei Complementar nº 255, 

de 25 de janeiro de 2002, que “Institui a Política, cria o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos 

Hídricos do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Diário Oficial Executivo [de] Rondônia,

Porto Velho, RO, 24 set. 2002. Disponível em: 

<ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/DEC10114.doc>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

_________. Lei Complementar n. 255, de 25 de janeiro de 2002. Institui a Política, cria o Sistema de 

Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e dá outras providências. Diário 
Oficial Executivo [de] Rondônia, Porto Velho, RO, 26 jan. 2002. Disponível em:

<http://progestao.ana.gov.br/panorama-dos-Estados/ro/lei-no-255-02_ro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 

2016. 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/11/144259/


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

549 

_________. Lei Complementar n. 233, de 06 de junho de 2000. Dispõe sobre o Zoneamento 

Socioeconômico - Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE e dá outras providências. Diário Oficial 
Executivo [de] Rondônia, Porto Velho, RO, 4 jul. 2016.

_________. Lei n. 3.971, de 28 de Dezembro de 2016. "Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II, de 
que trata o artigo 3, da Lei 3.647, de 6 de novembro de 2015 - Plano Plurianual para o período de 
2016-2019. Porto Velho, RO, 2016.

_________. Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Disponível em: 

<http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/LC255-PL.pdf>. Acessado em: 27 de jun.2017. 

_________. Piscicultura. Reportagem. 2015. Disponível em: 

<http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-lider-nacional-em-producao-de-peixe-nativo-de-agua-

doce-em-cativeiro/>. 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR (GEPES). Boletim Anual –
Parciais das Pesquisas Ano Base 2012. Porto Velho: UNIR, março de 2013. Disponível em: 

<http://www.observatoriogepes.unir.br/menus_arquivos/1080_boletim2012_gepes_rascunho.pdf>. 

Acesso em: 04 fev. 2017. 

GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO (GTA). O fim da floresta? A devastação das Unidades de

Conservação e Terras Indígenas no Estado de Rondônia. Regional Rondônia. Junho de 2008. 

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (IMPD). Disponível em: <https://www.impd.org.br/>. 

Acesso em: 3 fev. 2017. 

INBRAC/REDEVIDA. Disponível em: <http://redevida.com.br/tag/inbrac >. Acesso em: 8 fev. 2017. 

INOJOSA, R. M. Intersetorialidade e um novo paradigma organizacional. Revista de Administração

Pública, 32(2), pp.35-48, 1998. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produto Interno Bruto por 
Município 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios

/2012/default.shtm>. Acesso em: 30 dez. 2016. 

_____. Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.

_____. Banco de Dados: Cidades@. Ferramenta virtual. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em:

<http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/home-cidades>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

_____. Censo Demográfico 1950/2000. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/tabela01.shtm>. Acesso 

em 19 dez. 2016. 

_____. Censo Demográfico – 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

_____. Divisão regional do Brasil em mesorregiões e microrregiões geográficas. Rio de Janeiro: IBGE,

1990. 

_____. Migração e Deslocamento. In: Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

_____. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

_____. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-lider-nacional-em-producao-de-peixe-nativo-de-agua-doce-em-cativeiro/
http://www.rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-lider-nacional-em-producao-de-peixe-nativo-de-agua-doce-em-cativeiro/


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

550 

_____. Sinopses Estatísticas, 2000 a 2012. Disponível em: <http//www.portal.inep.gov.br/basica-censo-

escolar>. Acesso em: 02 fev.2017. 

 

_____. Séries Históricas e Estatísticas. 2016. Disponível em: 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/default.aspx>. Acesso em: 23 jan. 2017. 

 

_____. As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil, 2012, Tabela 7. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2010/default_fundacoes_xls_nova_2010

.shtm>. Acesso em: 12 fev. 2017.  

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO). ICMBio 
define cota para abates de jacarés. ICMBio, 13 de outubro de 2016. Disponível em: 

<https://uc.socioambiental.org/noticia/icmbio-define-cota-para-abates-de-jacares>. Acesso em: 10 de 

jan. 2017. 

 

_______. Perguntas e Respostas sobre Reserva Particular do Patrimônio Natural. Brasília: ICMBio, 

setembro de 2012. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/downloads/perguntaserespostasrppn.pd

f>. Acesso em: 10 jan. 2017.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). Certidões 

Expedidas às Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQS). Atualizada até a Portaria nº 84, de 

8 de junho de 2015. Brasília: INCRA, 2015. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/quilombolas/comunidades-

certificadas/comunidades_certificadas_08-06-15.pdf>. Acesso em 11 fev. 2017. 

 

_____. Em Rondônia a Comunidade Quilombola Santa Fé avança na titulação de suas terras. 

Rondônia: Assessoria de Comunicação Social do Incra/RO, 2014. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/noticias/em-rondonia-comunidade-quilombola-santa-fe-avanca-na-titulacao-

de-suas-terras>. Acesso em: 12/ fev. 2017. 

 

_____. Quadro Atual da Política de Regularização de Territórios Quilombolas no INCRA – Andamento 

dos Processos. Brasília: INCRA, 2016. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/tree/info/file/8797>. 

Acesso em: 11 fev. 2017. 

 

_____. Territórios Quilombolas. Processos Abertos por Região. Brasília: INCRA, 2016. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>. Acesso em: 

11 fev. 2017. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

(INEP). IDEB – Resultados e Metas. 2015. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/>. Acesso em: 03 

fev. 2017. 

 

_____. Indicadores Educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-

educacionais>. Último acesso em: 04 fev. 2017. 

 

_____. Sinopse Estatística da Educação Básica 2015. Brasília: INEP, 2016. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. Acesso em: 03 fev. 

2017. 

 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Terras Indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://terrasindigenas.org.br/>. Acesso em 30 dez. 2016. 

 

_____. Unidades de Conservação no Brasil. Disponível em: 

<https://uc.socioambiental.org/uc/pesquisa/uf/RO>. Acesso em: 16 fev. 2017. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

551 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Saúde e Saneamento Básico nos 15 Maiores Municípios do Estado de 
Rondônia. Fortaleza: [s.n.], 2016. 164p. p. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-

e-saude-nas-15-maiores-cidades-de-rondonia>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

JACOBI, P. Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118,

março/2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em:16 jan. 2017. 

KANINDÉ. Diagnóstico Etnoambiental e Participativo e Plano de Gestão da Terra Indígena Igarapé 
Lourdes. Associação de Defesa Etnoambiental, Kanindé, Rondônia, 2006.

_________. Disponível em: <www.kaninde.org.br>. Acesso em: 14 fev. 2017. 

KUROVSKI, A. Anfitriões Guerreiros: um estudo sobre rivalidades e generosidade nos Kagwahiva 
Parintintin. (Dissertação de mestrado). Curitiba: PPGAS/UFPR, 2005.

LAUREANO, J. J.; RAMOS, C. F.; NASCIMENTO, E. L.; ROSA, A. L. D.; GOMES, J. P. O.; 

FERREIRAR, R. F.; MENDONÇA, A. P.; OLIVEIRA, G. A.; BASTOS, W. R. Qualidade da água 

subterrânea: estudo de caso de Presidente Médici – RO. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.

Brasília, 2015. 

LAUTHARTTE, L. C.; HOLANDA, I. B.; LUZ, C. C.; VIANA, B. D. B.; YAMASHITA, M.; 

BASTOS, W. R. Avaliação da qualidade de águas subterrâneas de poços amazônicos no distrito de Jaci-

Paraná́ / RO. XII Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia. Porto de Galinhas, 2012.

LIMA, M. L. A. Águas subterrâneas potencialmente impactadas por nitrato (NO3-) na área urbana da 
cidade de Porto Velho: Um estudo de Geografia da Saúde. (Mestrado em Geografia). Universidade

Federal de Rondônia. Porto Velho, 2008. 76p. 

LÚCIO, C. F. Sobre algumas formas de classificação social: etnografia sobre os Karitiana de Rondônia
(Tupi-Arakem). Campinas: Unicamp, 1996. (Dissertação de Mestrado). 

MACEDO, J. M.; RODRIGUES, B. H. S.; BRAGA, D. J. N.; MARCANTE, B.; MOURA, T. N.; 

MOURA, B. N.; SANTOS, D. G.; MATOS N. B.; TABORDA, R. L. M.   Avaliação microbiológica da 

água consumida por moradores do entorno do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho 

Calama. South Amer. Journ. of Basic Education, Tech, and Technol. v.2, n. 2, 2015.

MACIEL, M. N. A Construção de uma identidade: História Oral com os Cassupá. Porto Velho: UNIR.

2000. (Monografia). 

MALDI, D. Populações indígenas e a ocupação histórica de Rondônia. Cuiabá: UFMT, 1984.

(Monografia Curso de Especialização). 

__________. O complexo cultural do Marico: sociedades indígenas dos rios Branco, Colorado e 

Mequens, afluentes do Médio Guaporé. Boletim do MPEG, Série Antropologia, Belém: MPEG, v. 7, n.

2, p. 209-69, dez. 1991.  

MARENGO, J. A.; SCHAEFFER, R.; PINTO, H.S.; ZEE, D.M.W. Mudanças climáticas e eventos 
extremos no Brasil. Rio de Janeiro: FBDS, 2009.

MARTAROLE, M. M. R. Áreas com potencial de alagamento em parte do entorno da cidade de Porto 

Velho/RO. Mestrado (dissertação). Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho. P. 44-65. 2012. 

MARTINS, E. Amazônia, a última fronteira. Rio de Janeiro: Codecri, 1981.



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

552 

MEIRELES, D. Populações indígenas e a ocupação histórica de Rondônia. Cuiabá: UFMT, 1983

(Dissertação de mestrado). 

MELO JUNIOR, H. R.; SILVA, M. L. A.; MELO, M. B. C.; SILVA, R. F. Avaliação da Qualidade das 

Águas Subterrâneas em uma Zona Urbana da Amazônia Brasileira: Estudo de caso do bairro Eletronorte, 

Porto Velho (RO). In: Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, 14, 2006, Curitiba: Anais. Curitiba:

ABAS, 2006. p. 1-20.  

MELO JUNIOR, H. R.; COSTI, A. C. Z. Avaliação da contaminação das águas subterrâneas por 

hidrocarbonetos provenientes de posto de abastecimento de combustível na Vila Tupi, Porto Velho 

(RO). XIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, Cuiabá, 2004.

MINDLIN, B. Os Suruí de Rondônia. São Paulo: PUC-SP, 1984. 246 p. (Tese de Doutorado).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Instituição de Curso Superior e Cursos Cadastrados.

Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 30 dez. 2016. 

_____. Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior. Disponível em:

<http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 06 fev. 2017. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Macrozoneamento da Amazônia Legal: Estratégias de

transição para a sustentabilidade. 2010. 

_____. Plano Amazônia Sustentável: Diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia

Brasileira. 2008. 

_____. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>. Acesso em: 06 jan. 2017. 

_____. Carta da Terra. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/quem-%C3%A9-quem/item/8071-

carta-da-terra>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

_____. Fundo Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/apoio-a-

projetos/fundo-nacional-do-meio-ambiente/como-obter-recursos>. Acesso em: 27 de jun.2017. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (MPOG). Plano 
Plurianual 2016-2019. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-

plurianua>. Acesso em: 05 de jul.2017. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Plano Hidroviário Estratégico: Relatório de Diagnóstico e

Avaliação. Brasília, 2013. 

MONTEIRO, L. R. Cultura e Territorialidade Quilombola nas Comunidades de Forte Príncipe da 
Beira & de Santa Fé. Porto Velho: UNIR, 2013. (Dissertação de Mestrado). Disponível em:

<http://ri.unir.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/538/Lucineide%20R.%20Monteiro_Cultura

%20e%20territorialidade.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

MORAIS, P. R. C. Mapa Hidrogeológico do Estado de Rondônia: texto explicativo, escala 1:1.000.000.

Porto Velho: CPRM, 1998. 32p. Programa Recursos Hídricos.  

MOREIRA, D. A. Processo de interiorização da Universidade Federal de Rondônia, na cidade de 
Guajará-Mirim, no período de 1982 a 1999. Dissertação (Mestrado em História da Educação). São

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. 

http://emec.mec.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianua
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianua


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

553 

MORTON, F. I. Operational estimatives of areal evapotranspiration and their significance to the science 

and practice of hydrology. Journal of Hydrology, v.66, p.1-76, 1983.

MOSER, L. Os Karitiana no processo de desenvolvimento de Rondônia nas décadas de 1950 a 1990.

Recife: UFPE, 1997 (Dissertação de Mestrado). 

MULER, R. A. S.; SILVA FILHO, E. P. Bio-f�sico-qu�mica da água de poços cacimba do centro urbano 
de Ouro Preto do Oeste - RO: Uma análise espacial. DOI: 10.4025/bolgeogr.v33i2.21108 89

NAGHETTINI, M., PINTO, E.J.A. Hidrologia Estatística. CPRM, Belo Horizonte, Brasil. 552p. 2007. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas. 2013. Disponível

em: 

<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/MANUALDEProcedimentosTecnicoseAdministrativosde

OUTORGAdeDireitodeUsodeRecursosHidricosdaANA.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2016. 

OLIVEIRA, A. E. Ocupação Humana. In: SALATI, E. et al. Amazônia: desenvolvimento, integração e

ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

OLMOS, F. et al. As Unidades de conservação de Rondônia. PNUD, PLANAFLORO - Governo de

Rondônia, 1999. 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). Série de Vazões Naturais Diárias 
Mensais. Disponível em:<http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx>. Acesso em: 02 dez.

2016. 

PARAGUASSU, M. Comissão da Amazônia aprova cessão de uso de terras da União na Estação 

Ecológica Estadual Serra dos Três Irmãos. Amazônia da Gente, 21 de setembro de 2011. Disponível em:

<http://www.amazoniadagente.com.br/comissao-da-amazonia-aprova-cessao-de-uso-de-terras-da-

uniao-na-estacao-ecologica-estadual-serra-dos-tres-irmaos/>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

PEREIRA, L. A. da C. et al. Aspectos hidrogeológicos do aquífero Parecis Vilhena-RO. In: Congresso 
Brasileiro de Geologia, 45, 2010, Belém. Anais. Belém: SBG-Núcleo Norte, 2010. p. 441.

PEREIRA, L.A. da C.; CAJAZEIRAS, C. C. de A. Caracterização dos Principais Aquíferos da Região 

Sudoeste da Amazônia Ocidental. XVII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVIII Encontro 
Nacional de Perfuradores de Poços. 2010.

PEREIRA, L. A. C.; CAJAZEIRAS, C. C. A.; PAULA, T. L. F.; FREITAS, M. A.; MELO JUNIOR, 

H. R.; SOUZA, R. R.; DINIZ, J. A. O.; MOURÃO, M. A.; MONTEIRO, A. B.; RODRIGUES, D.;

AGUIAR, C. J. B.; GALVÃO, M. J. T. G.; BOMFIM, L. F. C. Síntese da Hidrogeologia da Bacia dos

Parecis. XVIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Belo Horizonte, 2014.

PIRES, N. N. Estudo da gramática da língua Jeoromitxí (Jabutí) – aspectos sintáticos das cláusulas

matrizes. Campinas: Unicamp, 1992. (Dissertação de Mestrado). 

PRATES, L. S. O artesanato das tribos Pakaá Novos, Makurap e Tupari. São Paulo: USP, 1983. 149

p. (Dissertação de Mestrado).

PLANS, J. I. Invasores devastam Reserva Extrativista Angelim, em Machadinho d’ Oeste em Rondônia.

Porto Velho: CPT, 29 de agosto de 2016. Disponível em: 

<https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/articulacao-cpt-s-da-amazonia/3435-

invasores-devastam-reserva-extrativista-angelim-em-machadinho-d’-oeste-rondonia>. Acesso em 12 

jan. 2017. 

http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

554 

PRICE, P. D. The present situation of the Nambiquara. Sep. American Anthropologist, 1969, 71 (4):688-

693. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas do 
Desenvolvimento Humano e Condições de Vida: Indicadores Brasileiros. Brasília: PNUD/IPEA/FJP,

2013. 

_____. Relatório sobre o desenvolvimento humano no Brasil. Brasília: PNUD/IPEA, 1996.

PROJETO DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA DIVERSIDADE 

BIOLÓGICA BRASILEIRA (PROBIO). Uso e Cobertura da Terra no Bioma Amazônico. Brasília:

Ministério do Meio Ambiente, 2004. 

PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZÔNIA (PNCSA). Quilombolas do Forte 
Príncipe da Beira-Vale do Guaporé – Costa Marques, RO. Manaus: UEA Edições, 2014. Disponível

em: 

<https://www.academia.edu/12748200/Quilombolas_do_Forte_Pr%C3%ADncipe_da_Beira_Vale_do

_Guapor%C3%A9>. Acesso em: 12 fev. 2017. 

QUADROS, M. L. do E. S.; RIZZOTTO, G. J. (Org.). Geologia e Recursos Minerais do Estado de 
Rondônia: texto explicativo do mapa geológico e de recursos minerais do Estado de Rondônia, escala

1:1.000.000. Porto Velho: CPRM, 2007. 116 p. il. Programa Geologia do Brasil.  

RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA. Estudo de Estimativa de Demandas e Usos Consuntivos da 
Água Para o País. Realização: Agência Nacional de Águas. Curitiba, 2014.

RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA. Estudos de Análise de Consistência de Dados 
Fluviométricos de Estações de Monitoramento da ANA em Operação. Curitiba, 2015.

RIO TERRA. Disponível em: <www.rioterra.org.br>. Acesso em: 18 fev. 2017. 

RISSO, L. C. Paisagem, Cultura e Desenvolvimento Sustentável: Um estudo da Comunidade Indígena 
Apurinã na Amazônia Brasileira. São Paulo: Unesp, 2005. (Tese de Doutorado).

RIT TV. Disponível em: <http://www.rittv.com.br/>. Acesso em: 7 jan. 2017. 

ROCHA, M. Rondônia discute a construção do Programa de Educação Ambiental e Agricultura 
Familiar durante oficina em Porto Velho. Porto Velho: Governo do Estado, 15 de março de 2016.

Disponível em: <http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/03/107640/>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

ROCHA, S. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata? Rio de Janeiro: Editora FGV, 2ª ed., 2005.

RODRIGUES, A. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Loyola,

1986. 

______________. Endangered Languages in Brazil. Delta, vol. 30. São Paulo 2014. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/0102-445078233462133543>. Acesso em 10 jan. 2017. 

RODRIGUES, E. R. D.; HOLANDA, I. B. B.; CARVALHO, D. P.; BERNARDI, J. V. E.; 

MANZATTO, A. G.; BASTOS, W. R. Distribuição espacial da qualidade da água subterrânea na área 

urbana da cidade de Porto Velho. ScientiaAmazonia, v. 3, n.3, 97-105, 2014.

RODRIGUES, E. R. D.; SANTOS, J. P.; MARTINS, A. S.; BASTOS, W. R.; CARVALHO, D. P.; 

HOLANDA, I. B. B.; ALMEIDA, R.; NASCIMENTO E. L. Avaliação espacial da qualidade da água 
subterrânea na área urbana de Porto Velho - Rondônia – BRASIL. Disponível em:

<https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/download/23388/15478>. Acesso em: 02 

mar. 2017. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

555 

RONDÔNIA RURAL. Turismo e Lazer. Disponível em: <http://www.rondoniarural.com/guia-

comercial-categorias.php?cat=42>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

ROSA FILHO, E. F.; HINDI, E. C.; MANTOVANI, L. E.; BITTENCOURT, A. V. L. Aquíferos do 
Estado do Paraná. Curitiba, 2011. 200 p.

SANTANA, V. O. Reservas extrativistas estaduais de Rondônia: uma história em construção. Marília,

SP: Universidade Estadual Paulista, 2007. Faculdade de Filosofia e Ciências. (Dissertação de Mestrado). 

SANTOS, D. Cultura. Brasil Indígena, Ano III, no. 5, dezembro/janeiro 2007. Brasília, DF: Funai, pag.

14-17. 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS (SAHOP). Glossário de 
términos sobre asentamientos humanos. México, DF: SAHOP, 1978. 175 p.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (SEDAM). Atlas 
Geoambiental de Rondônia. Porto Velho, 2002.

_________. Norteadores Metodológicos para Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado de Rondônia. Porto Velho, 2016.

_________. Boletim Climatológico de Rondônia - Ano de 2010.  Porto Velho/RO: SEDAM, 2012.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - v12.- Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012. 

_________. Licenças ambientais de operação e instalação. Porto Velho, 2016.

_________. Cadastro de Outorgas. Porto Velho, 2016.

______. Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Disponível em:

<http://www.sedam.ro.gov.br/images/PDF/Download/colmam/LEIS/Lei_547-1993_-_SEDAR.pdf>. 

Acesso em: 27 de jun.2017. 

______. Fundo Especial de Proteção Ambiental (FEPRAM/RO). Disponível em: 

<http://www.sedam.ro.gov.br/images/PDF/Download/colmam/LEIS/Lei_547-1993_-_SEDAR.pdf>. 

Acesso em: 27 de jun.2017. 

______. Fundo Especial de Reposição Florestal (FEREF). Disponível em: 

<http://www.sedam.ro.gov.br/images/PDF/Download/colmam/LEIS/Lei_547-1993_-_SEDAR.pdf>. 

Acesso em: 27 de jun.2017. 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). CPRM– 05/2012, Ação Emergencial para 
Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa.

______. CPRM – 08/2015, Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a 
Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa.

______. Mapa geodiversidade do Brasil: escala 1:2.500.000. Legenda expandida. Sistema de

Informações Geográficas (SIG). Brasília, 2006. 

______. Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Disponível em

<http://siagasweb.cprm. gov.br/layout/>. Acesso em: 21 nov. 2016.  

______. Mapa de domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil. Sistema de Informações

Geográficas (SIG), escala 1:2.500.000. Rio de Janeiro: CPRM, 2007. 1 CD-ROM. 

http://www.rondoniarural.com/guia-comercial-categorias.php?cat=42
http://www.rondoniarural.com/guia-comercial-categorias.php?cat=42


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

556 

______. Zoneamento Ecológico-Econômico Brasil-Bolívia: Eixo Rio Abunã – Vale do Guaporé. 2000. 

 

______. Projeto Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas: Relatório diagnóstico 

Sistema Aquífero Parecis no Estado de Rondônia, Bacia Sedimentar dos Parecis/Cláudio Cesar de 

Aguiar Cajazeiras, Maria Antonieta Alcântara Mourão, Coord. Belo Horizonte: 2012.  

 

SILVA, A. C. Estudo da contaminação do lençol freático através da integração de técnicas 
geoquímicas e geofísicas em Ji-Paran�́, RO. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista, Inst. 

De Geociências - Rio Claro, 2008. 

 

SILVA, A. C.; DOURADO J. C.; KRUSCHE, A. V.; GOMES, B. M. Impacto físico-químico da 

deposição de esgotos em fossas sobre as águas de aquífero freático em Ji- Paraná- RO. Revista de 
Estudos Ambientais (Online) v.11, n. 2, p. 101-112, jul./dez. 2009  

 

SILVA, A. M. F. Documento técnico contendo a sistematização e análise dos resultados da 2ª oficina 
de construção do Plano Político Pedagógico e o detalhamento da Estrutura de Gestão do PEAAF no 
Estado de Rondônia. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, abril de 2016. Disponível em: 

<http://www.sedam.ro.gov.br/images//2016/abril/coordenadorias/ceam/peaaf/PEAAF-Relatrio-final--

Rondnia-1.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

 

SILVA, T. M. G. da. Caracterização do Sistema Aquífero Parecis na Região Centro-oeste do Estado 
de Mato Grosso: subsídios para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 2013. 98 p. Dissertação 

(Mestrado em Hidrogeologia e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 

Brasília, 2013.  

 

SISINO, C.; MOREIRA, J. Avaliação da contaminação e poluição ambiental na área de influência do 

aterro controlado do Morro do Céu, Niterói, Brasil. Caderno Saúde Pública 1996; p. 12-23.  

 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS). Diagnóstico dos 
serviços de água e esgotos. Site institucional, 2014. Disponível em <http:\\www.snis.gov.br>. Acesso 

em dez. 2016. 

 

_____. Série Histórica. Disponível em: <http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 31 dez. 

2016. 

 

SOARES PINTO, N. Do poder do sangue e da chicha: os Wajuru do Guaporé (Rondônia). Paraná: 

UFPR, 2009. (Dissertação de Mestrado). 

 

SOUZA, E. L. Síntese da hidrogeologia nas bacia sedimentares do Amazonas e do Solimões: Sistemas 

Aquíferos Içá-Solimões e Alter do Chão - Revista IGC - v13 - N1. iBooks. 

 

SOUZA, E. L.; GALVÃO, P. H. F.; PINHEIRO, C. S. S.; BAESSA, M. P. M.; DEMÉTRIO, J. G. A. 

D.; BRITO, W. R. R. Síntese da Hidrogeologia nas Bacias do Amazonas e do Solimões: Sistemas 

Aquíferos Içá-Solimões e Alter do Chão. Geol. USP. Ser. Cient. São Paulo, 2013. vol. 13, n.1. 

 

SOUZA, M. M. O et. al. O processo de formação do território rondoniense revisitado: da colônia ao 

golpe de 64. In: ACTA Geográfica, Boa Vista, v. 4, n. 8, p.143-160, jul./dez. 2010. 

 

SOUZA, R. M. Crescimento econômico e desigualdade na distribuição de renda no Brasil dos anos 
1970 a 2007. Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2009.  

 

SOUZA, V. A. (Des)ordem na fronteira: ocupação militar e conflitos sociais na bacia do Madeira-

Mamoré (30/40). 2002. 177f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Ciências e Letras da 

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Assis, 2002. 

http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/


PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

 

557 

SPANGER, U. O desafio na medição do desenvolvimento humano – o caso do IDH. Brasília: IX 
Encontro Nacional da Ecoeco, 2011.  

 

TEIXEIRA, C. C. Seringueiros e Colonos em Rondônia. São Paulo, EDUC/FAPESP, 1999. 

 

TEIXEIRA, M. A. D. O rio e os tempos: reflexões sobre a colonização e as questões ambientais do Vale 

da Madeira entre os séculos XVII e XVI. Revista Saber Científico, n. 1, vol. 2, 2008. 

 

________________. Campesinato negro de Santo Antônio do Guaporé, identidade, territorialidade e 
sustentabilidade. Belém: UFPA, 2004.  

 

________________. Quilombo de Jesus. Vale do Rio São Miguel/Rondônia. Aspectos da ocupação 

territorial. Porto Velho: Saber Científico 1 (1): 1-26, jan./jun. 2008. 

 

________________. Quilombolas de Santo Antônio do Guaporé: conflitos nas relações 
socioambientais em área de reserva ecológica. Porto Velho: UNIR, 2006. 

 

THENÓRIO, I. Ataque à Funai coloca em risco último sobrevivente de povo indígena. Globo Amazônia, 

São Paulo, 02 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Amazonia/0,,MUL139965916052,00ATAQUE+A+FUNAI+COLOCA+EM+RI

SCO+ULTIMO+SOBREVIVENTE+DE+POVO+INDIGENA.html>. Acesso em: 04 jan. 2017. 

 

TUCCI, C. E. M. Regionalização de vazões. Editora da Universidade. UFRGS. 1ª edição. Porto Alegre, 

2002. 

 

TV APARECIDA. Disponível em: <http://www.a12.com/tv-aparecida>. Acesso em: 6 fev. 2017. 

 

VALADÃO, V. Os índios ilhados do Igarapé Omerê. In: RICARDO, C. A. Povos Indígenas no Brasil: 
1991-1995. Instituto Socioambiental, 1996. 

 

VALVERDE, O. (Coord.). A organização do espaço na faixa da Transamazônica. Volume 1: Sudoeste 

Amazônico, Rondônia e regiões vizinhas. Rio de Janeiro. Ministério da Agricultura e Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária. 1979.  

 

VANDER VELDEN, F. O cheiro doentio do contato: doença, história e degradação ambiental entre os 

Karitiana na Amazônia Ocidental. Mediações: Revista de Ciências Sociais 17, nº 1: 85-117. 2012. 

 

___________________. O retorno das onças: os Puruborá e os desdobramentos recentes da diversidade 

étnica e cultural em Rondônia. Trabalho apresentado no IV Encontro internacional sobre Línguas e 
Culturas Tupí, Ji-Paraná/RO, 2013. 

 

VANUCHI, V. C. F.; SOUZA, F. A.; RIBEIRO, L.; SOUZA, A. S. H.; SANTOS, R. R.; BAPTISTA, 

J. A. A.; ZAN, R. A. Análise físico-química e microbiológica de águas oriundas das principais lagoas e 

poços do Garimpo Bom Futuro – Ariquemes/RO. 54 Congresso Brasileiro de Química. Natal, 2014. 

 

VANZELLA, M.; FAUSTINO, E.; JESUS, M. A.; MENEGUETTI, D. U. O.; ZAN, R. A. Avaliação da 

qualidade de águas de poços rasos ou comuns da cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil. Revista 
Científica FAEMA, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 65-78. (2015). ISSN 2179-4200. Disponível em: 

<http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/190>. Acesso em: 02 mar. 

2017. 

 

VASCO, A. N do. Monitoramento, Análise e Modelagem da Qualidade da Água na Sub-bacia do Rio 
Poxim. São Cristóvão, 2011. Dissertação (Mestrado em Agrossistemas) – Universidade Federal de 

Sergipe. 

 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

558 

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia – Micro e Macro. 6ª Edição. Canadá: AtlasBooks, 2015.

VILAÇA, A. M. N. O canibalismo funerário Pakaa-Nova: uma nova etnografia. In: VIVEIROS DE 

CASTRO, E.; CUNHA, M. C. (Orgs.). Amazônia: etnologia e história indígena. São Paulo: USP-NHII;

Fapesp, 1993. p. 285-310. (Estudos). 

VON SPERLING, M. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. 3. ed. Belo

Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 

2005. 

ZAN, R. J.; VIEIRA, F. G.; BAVARESCO, M. F.; MENEGUETTI, D. U. D. Avaliação da qualidade 

de águas minerais comercializadas nas cidades do vale do Jamari, Amazônia Ocidental, Rondônia – 

Brasil. Rev. Saúde Públ. Santa Cat., Florianópolis, v. 6, n. 4, p. 19-26, out./dez. 2013.

ZUFFO, C. E. Gestão Integrada das Águas em Rondônia. Tese (Doutorado). Programa de Pós-

Graduação em Geologia e Geoquímica, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, 2010. 

186 p.  

____________. Análise da lei de recursos hídricos de Rondônia. Trabalho de conclusão de curso

(Especialização em Gestão Hídrica e Ambiental). Belém: Universidade Federal do Pará, 2010. 



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

559 

APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Dados recebidos para elaboração do PERH/RO



PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - PERH/RO 

560 

APÊNDICE 1 - DADOS RECEBIDOS PARA ELABORAÇÃO DO PERH/RO 

De modo a subsidiar a elaboração dos produtos do PERH/RO foi solicitada à SEDAM, mediante 

o Ofício RHA SEDAM 01_2016 de 21/11/2016, uma relação de dados e informações estaduais e

municipais. Apresenta-se a seguir a relação dos dados recebidos. 

Nome do arquivo Descrição 

Produto 01 (14NOV2016) Norteadores Metodológicos para Elaboração do P.E.R.H-RO 

ZEE_BR_Bolívia Zoneamento Ecológico-Econômico Brasil-Bolívia: 

26.11 PLANO DE DES. EST. SUS. DE ROND Plano Est. de Des. Sust.de Rond.2015-2030 

ZSEERO 2ª APROXIMAÇÃO Lei de Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia 

MAPA COMITES_04_07_2016 Mapa dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Rondônia 

1_Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia (cdr) 

2_Uso do Solo Uso do solo 

3_Comitês de Bacia Comitês de bacia 

4_Áreas irrigadas Áreas irrigadas 

5_Área de pecuária Links 

6_Área de agricultura Links 

7_Área de aquicultura Links 

8_Áreas degradadas Links 

9_Outorgas de uso da água Relação de outorgas de uso da água emitidas (2010-2016) 

10_Pontos de Captação superficial Relação de outorgas de uso da água 

11_Pontos de Captação subterrânea Relação de outorgas subterrâneas 

12_Dados de monitoramento da qualidade da 
água superficial 

Dados de monitoramento de qualidade da água superficial 

13_Dados de monitoramento da qualidade da 

água subterrânea 
- 

14_Mananciais de abastecimento público - 

15_Pontos de Lançamento de Efluentes 

Domésticos 
- 

16_Poços  Poços SIAGAS 

17_Pontos de Abastecimento Industrial - 

18_Pontos de Efluentes Industriais - 

19_Abastecimento Público - 

20_Esgoto doméstico Diagnóstico dos Serviços de Pesquisa Água e Pesquisa Esgotos – 2014 (SNIS) 

21_Turismo e Lazer Mapa geológico 

22_Planos Municipais PEDES, PDIF, Plano Diretor dos Municipais 

23_ZSEE última atualização Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 

24_Distribuição dos Recursos Hídricos no 
Estado 

Distribuição dos Recursos Hídricos no Estado 

25_Áreas urbanas Áreas urbanas 

26_Sistema Viário Estradas, malha viária, rodovias, sistema de transporte 

27_Hidrografia Bacias hidrográficas, drenagem, hidrografia 

28_Hidrovias - 

29_Áreas sujeitas a cheias e inundações 
Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a 
Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa (CPRM) 

30_Geologia Geologia 

31-Geomorfologia Geomorfologia 

32_Pedologia Pedologia 

33_Aptidão agrícola - 

34_Áreas protegidas Terras Indígenas 

35_Mapa de declividades SRTM 

36_Mapa Hiposométrico Hipsometria, hipsografia 

37_Mapa topográfico com curvas de nível Planimetria e Limites 

38_Localidades (vilas, distritos) - 

39_Altimetria Altimetria 

40_Ottobacias - 

41_Aproveitamentos hidrelétricos Aproveitamentos Hidrelétricos 

42_Lagos e reservatórios Reservatórios UHE 

43_Hidrogeologia Hidrogeologia, Poços SIAGAS 
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Nome do arquivo Descrição 

44_Unidades aquíferas - 

45_Mineração Mineração (DNPM), Cavernas (ICMBio) 

46_Processos erosivos Processos erosivos 

47_Aterros e lixões Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2014 (SNIS) 

48_Resíduos de Serviço de Saúde - 

49_Resíduos Sólidos Industriais Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2014 (SNIS) 

50_Destinação de embalagens de agrotóxicos - 

51_Estações hidroclimatológicas Vazão 

Qualidade de Água Sedimentos Chuva 
CPRM-REPO 

52_Limites municipais Limites municipais 

53_Distritos Industriais Distritos industriais 

54_Limites Estaduais2015 Limites Estaduais no ano de 2015 

55_Base cartográfica Base cartográfica (shapefile) 

56_Imagem Alta Resolução Imagem Alta Resolução 

57_Base de Dados SEDAM RO Base de dados do SEDAM 

58_BC250 IBGE Base Cartográfica Contínua do Brasil – 1:250000 

59_Geodiversidades do Estado de Rondônia Geodiversidades do Estado de Rondônia 

60_Limites Estaduais 2015 Limites Estaduais  

61_Mancha Urbana Mancha Urbana 

62_Metadados ANA Metadados ANA 

63_Municípios Municípios Amazônia, Municípios SDE 

64_Relação de Outorgas Relação de Outorgas 

65_SIG IBAMA SIG IBAMA 

66_SIPAM sde SIPAM 

ANA 
Bacias Hidrográficas, Cadernos de Capacitação, PMDA, Domínio Corpos Hídricos 

Superficiais RO 

CPRM Geologia, hidrogeologia, hidrologia, Mineração, Áreas de Risco 

DNPM Projeto RADAM Brasil (Folha Porto Velho) 

ICMBio Cavernas do Brasil 

SIPAM 
Drenagem, Estados, Imagens, Mara rodoviária, Mancha urbana, Municípios, PROAE, 

Rodovias, Terras Indígenas e Unidades de Conservação 
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MAPAS 

MAPA 1 – Unidades Hidrográficas de Gestão 

MAPA 2 – Estações Fluviométricas, Vazões Máximas e Disponibilidade Hídrica Superficial 

MAPA 3 – Qualidade da Água 

MAPA 4 – Domínios Hidrogeológicos 

MAPA 5 – Zonas de Ordenamento Territorial – ZEE/RO 

MAPA 6 – Vazões de Usos Consuntivos da Água vs. Vazões Outorgadas 

MAPA 7 – Usos Não Consuntivos da Água 

MAPA 8 – Disponibilidade Hídrica Superficial e Demandas Hídricas 

MAPA 9 – Demandas Hídricas Cenário Inercial  

MAPA 10 – Qualidade da Água Cenário Inercial 

MAPA 11 – Demandas Hídricas Cenário Incremental  

MAPA 12 – Qualidade da Água Cenário Incremental 

MAPA 13 – Demandas Hídricas Cenário Setorial 

MAPA 14 – Qualidade da Água Cenário Setorial 
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