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Realização:	
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PROGRAMAÇÃO 

 

07:30 - 08:00: Credenciamento 

08:00 - 08:30: Mesa de abertura 

08:30 – 10:00: Exposição dos resultados do 
PERS 

10:00 - 10:30: Coffee Break 

10:30 - 12:30: Plenária geral com abertura para 
perguntas e proposições ao PERS 

12:30 - 13:00: Encerramento 

 Secretaria de Estado do  
Desenvolvimento Ambiental 

METAS	E	PROGRAMAS	
As metas do PERS foram construıd́as à partir 
das diretrizes estratégicas do PERS. Foram 
de inidos prazos para sua execução ao longo 
do horizonte de validade do plano, que é de 20 
anos.  Todas as metas foram apresentadas em 
o icinas do PERS, oportunidade na qual elas 
foram revisadas pela população, bem como 
validadas pelo Comitê Diretor do PERS. 
Para ajudar no alcance das metas foram 
previstos programas, projetos e ações nas 
diferentes temáticas que envolvem a gestão de 
resıd́uos sólidos. 
 

INVESTIMENTOS	NECESSÁRIOS	

No PERS são estimados os custos para 
implantação dos programas e projetos, bem 
como os custos gerais relacionados a 
implantação de aterros sanitários. Outro ponto 
importante trazido pelo PERS é a indicação 
das fontes de inanciamento para obtenção de 
recursos para a gestão dos resıd́uos sólidos. 
  
SISTEMÁTICA	DE	ACOMPANHAMENTO	E	

PARTICIPAÇÃO	SOCIAL	

O PERS prevê os mecanismos para se realizar 
o monitoramento de sua implantação.  
Parte essencial deste processo é a participação 
social. Ela ocorreu durante o processo de 
elaboração do plano e continuará sendo 
estimulada durante a execução do PERS. Uma 
destas etapas de Participação é o Seminário 
Estadual  de Divulgação do PERS, a ser 
realizado no municıṕio de Porto Velho, no dia 
06 de agosto de 2019, das 8h às 13H, no 
Teatro Guaporé - Anexo ao Teatro Estadual 
Palácio das Artes. 
O seminário tem o objetivo de possibilitar a 
participação da sociedade na concepção do 
plano por meio da sugestão de medidas para a 
gestão dos resıd́uos em Rondônia, sendo sua 
programação apresentada a seguir.  

LOCAL  

Teatro Guaporé - Anexo ao Teatro 
Estadual Palácio das Artes,  locali-
zado na Rua Tabajara nº 148, Bair-
ro Olaria, município de Porto Velho  

DATA  

06 de agosto de 2019 



 O	QUE	É	O	PERS	?	

O  PERS -  Plano Estadual de Resıd́uos Sóli-
dos de Rondônia é um instrumento pre-
visto na Polıt́ica Nacional dos Resıd́uos 
Sólidos (PNRS) (Lei nº 12.305/2010) 

que visa à proteção da saúde pública, à preserva-
ção ambiental e o gerenciamento adequado dos 
resıd́uos sólidos. 
O PERS está sendo elaborado com intuito de integrar, 
organizar e planejar ações envolvendo o Estado de 
Rondônia e seus 52 municıṕios, no que tange os resı-́
duos sólidos do estado  
A elaboração e implementação do PERS/RO permiti-
rá a integração de medidas de manejo dos resıd́uos 
sólidos, iscalização,  educação ambiental e capacita-
ção técnica que devem re letir na melhoria da quali-
dade do meio ambiente e na vida da população ron-
doniense.  
A formulação do  PERS/RO se baseia, sucintamente, 
em três componentes: Diagnóstico da Situação do 
Resıd́uos Sólidos, Planejamento das Ações e Partici-
pação Social. Atualmente, estão em andamento as  
atividades de planejamento das ações e a participa-
ção social, considerando as seguintes etapas de tra-
balho: 	

ESTUDOS	DE	PROSPECÇÃO	E	ESCOLHA	
DO	CENÁRIO	DE	REFERÊNCIA	

Este estudo busca de inir num horizonte de 
longo prazo qual será o cenário econômico 
vigente, uma vez que esse impacta 
diretamente no planejamento e efetividade 
das medidas de gestão a serem previstas no 
plano. Desta 
forma, busca-se 
com base em uma 
perspectiva de 
desenvolvimento 
econômico 
concebida à partir 
de um cenário 
pretérito dimensionar ações de gestão que 
sejam factıv́eis com a realidade regional do 
ponto de vista econômico, polıt́ico e social. 

	

DIRETRIZES	E	ESTRATÉGIAS	PARA	
IMPLENTAÇÃO	DO	PERS	

A formulação da etapa de planejamento do 
PERS tem seu cerne no estabelecimento das 
diretrizes e estratégias para a implementação 
das ações de gestão.  
Em sua concepção são abordados os seguintes 
componentes: marcos orientadores para a 
gestão dos resı́duos; proposição de normativas 
para disposição inal de rejeitos; medidas para 
recuperação de áreas degradas pela disposição 
inadequada de resıd́uos sólidos - os lixões; 
metas para gestão dos resı́duos sólidos; 
programas, projetos e ações de gestão dos 
resıd́uos sólidos; investimentos e fontes de 
inanciamento e sistemática de 

acompanhamento da execução das medidas 
previstas no PERS. 
Como parte do processo de formulação do 
planejamento do PERS serão realizadas três 
O icinas nos municıṕios de Vilhena, Ji-Paraná e 
Porto Velho, conforme programação adiante: 
 

MOBILIZAÇÃO	SOCIAL	E	DIVULGAÇÃO	
Participação social da 
população deve ser 
assegurada durante a 
elaboração do PERS. Essa 
participação ocorre de forma 
quali icada por meio das 
reuniões do Comitê Diretor 

de Resıd́uos Sólidos que 
é formado por 
representantes do poder 
público e sociedade 
organizada, bem como 
pelas o icinas de 
divulgação do PERS. 

ESTUDOS	DE	REGIONALIZAÇÃO	E	
PROPOSIÇÃO	DE	ARRANJOS	

Nestes estudos foram propostos arranjos para 
estruturação da gestão e manejo dos resıd́uos sólidos, 
em especial dos resıd́uos sólidos urbanos. Foram 
propostos arranjos regionais considerando o uso 
compartilhado de estruturas para disposição inal de 
rejeitos, implementação da coleta seletiva, triagem de 
materiais recicláveis,  destinação de resıd́uos de 
construção civil, entre outros. 
No PERS foram previstas três propostas de arranjo 
considerando as peculiaridades regionais. Foram 
levados em conta aspectos sociais, geográ icos, 
econômicos e ambientais para concepção de cada 
proposta que se encontra no plano. 
  
  

Etapa 1  — Mobilização  Social  e           
Divulgação 

Etapa 2 - Estudos  de Regionalização e  
Proposição de arranjos 

Etapa 3 - Estudos de Prospecção e    
Escolha do Cenário de Referência 

Etapa 4 - Diretrizes e estratégias para a           
implementação do PERS/RO 


