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2.• EDI(:AO A'I.'UALIZADA 

i:r ASPECTOS F!SICOS - Area: 254163 km'; 
Capital - area: 154 097 km2; alti tude: 
98 m ; temperatura media em °C das mti
ximas: 32; das minimas: 21. 

i:r POPULA<;AO - 36 935 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demogrti
fica: 1 habitante por 7 quil6metros qua
drados. Capital (cidade) : 10 036 habitan
tes. 

i:r BASE ECONoMICA - Industria extrativa 
(borracha, castanha-do-parti, etc.) ; in
dustria de transformar:ao de couros e pe
les, e de 6leo de copaiba. 

-tr RIQUEZAS MINERAlS - Ouro de aluviao, 
mercurio, diamantes 0 

i:r TRANSPORTES - Estrada de Fer r o Ma
deira-Mamore (rede : 366 km). Rodovias: 
246 km. Veiculos em trtifego: 75 autom6-
veis, 32 caminh6es, 1 6nibus, 11 motoci
cletas e 47 outros veiculos (no interior 
mais cerca de 12 veiculos); 3 empresas 
de navegagao fluvial e 3 aeroportos. 

,':; ASPECTOS URBANOS - 1 742 ligag6es eze
tricas ; 2 cinemas; 2 cine-teatros e 9 ho
teis. 

i:r ASSISTENCIA MEDICA - 24 estabeleci
mentos entre hospitais, clinicas, labora
t6rios e congeneres, com 124 l eitos (em 
2 dos hospitais) e 18 medicos no exercicio 
da profissao. 

-tr ASPECTOS CULTURAIS- 64 unidades es
colares de ensino prim6.rio fundamental 
comum. De ensino nao prim6.rio, mais os 
seguintes curs as: 3 de ginasi al e 2 de 
normal; 3 peri6dicos, 3 livrarias e 1 bi
blioteca com mais de 1 000 volumes . 

i:r OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1955 -
Receita total: 8 373; despesa : 8 724. 

i:r DIVISAO ADMINISTRATIVA - 2 muni
pios: Porto Velho e Guajar6.-Mirim. 



ASPECTOS HISTORICOS 

A REGIAO que constitui hoje o Territ6rio de 
Rondonia era praticamente ignorada pe

lo res to do Pais, ate fins do seculo passado. 
Diversos fat6res vieram contribuir para tor
na-la economicamente util ao Pais, em prin
cipios do seculo atual. 

A Questao do Acre, que se prolongava in
definidamente entre o Brasil e a Bolivia, foi 
encerrada com a intervengao do Barao do Rio 
Branco, consubstanciando-se no Tratado de 
Petr6polis, atraves do qual, por uma de suas 
clausulas, o Brasil se comprometia a cons
truir uma ferrovia na faixa lindeira, como 
compensagao a Nagao vizinha, e por onde ela 
poderia esc oar os seus produtos. 

Surgiu, entao, a Estrada de Ferro Madei
ra-Mamore, com os seus 366 quilometros de 
trilhos assentados na floresta, e que, supera
dos todos os obstaculos, daria nova vida aque
la regiao, para ali atraindo apreciaveis con
tingentes humanos. 

A exploragao da borracha, no apogeu a 
epoca da inauguragao da ferrovia, veio ace
lerar e incentivar o povoamento e conseqi.ien
te desenvolvimento s6cio-economico da regiao. 
Nasciam e cresciam nas extremidades da li
nha ferrea os dois principais centros urba
nos do futuro Territ6rio: Porto Velho, que 
seria a Capital, e Guajara-Mirim. 

Em margo de 1914 o governador do Es
tado do Amazonas marcou os limites do Ter
mo Judiciario de Porto Velho, subordinado a 
Comarca de Humaita, de cujo MuniCipio fa
zia parte. 

No mesmo ano, pela Lei n.0 757, de 2 de 
outubro, foi criado o Municipio de Porto Ve
lho, com sede na povoagao de mesmo nome, 
e pela Lei n.0 1 011, de 7 de setembro de 1919, 
Porto Velho foi elevado a categoria de cidade. 

Durante largo tempo, em virtude da der
rocada da "hevea" e o ruinoso estado da Ma
deira-Mamore, dentre outras circunstancias, 
a regiao foi releg.ada ao abandono e paupe
rismo, desaparecendo assim as perspectivas 
que se lhe desenhavam. 

Para fazer face a critica situagao em que 
se encontravam essa e outras longinquas 
zonas fronteirigas, a Uniao resolveu tamar a si 
o encargo de seu soerguimento, promovendo a 
intensa colonizagao e exploraga.o de suas ri
quezas potenciais. 
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Tornando realidade esse objetivo, o Go
verna Federal sancionou o Decreta-lei n.o 5 812, 
de 13 de dezembro de 1943, que designava 
essas zonas do ambito estadual, colocando-as 
diretamente sob a tutela da Uniao, constitu
indo-se assim os Territ6rios Federais, dentre 
eles o de Rondonia, a esse tempo denomina
do Guapore. 

0 Decreta-lei Federal n.0 5 839, de 21 do 
mesmo mes e ano anteriormente citado, dis
punha sobre a administrac;ao e divisao dos 
novas Territ6rios. 0 de Rondonia, composto 
de 4 municipios - Labrea, Porto Velho, Alto 
Madeira e Guajara-Mirim - formou-se de 
areas desmembradas dos Estados de Mato 
Grosso e Amazonas. 

A escolha da Capital nao foi objeto de 
dificuldades, recaindo naturalmente sobre 
Porto Velho, a mais pr6spera das suas loca
lidades. 

Os limites territoriais sofreram nova re
tificac;ao pelo Decreta-lei n.0 6 550, de 31 de 
maio de 1944, que reduziu a 3 o numero de 
municipios: Porto Velho, Alto Madeira e Gua
jara-Mirim. A divisao administrativa do Ter
rit6rio foi, finalmente, estabelecida pelo De
creto-lei Federal n.o 7 470, de 17 de abril de 
1945, passando o mesmo a compor-se de 
2 municipios apenas Porto Velho e Guajara
-Mirim, situac;ao inalterada ate o presente. 

Os beneficios advindos dessa nova con
figurac;ao politica nao se fizeram esperar, jus
t ificando plenamente a medida adotada e 
traduzindo-se no incremento das atividades 
s6cio-economicas da regiao. 

Em virtude da Lei n.o 2 731, de 17 de fe
vereiro de 1956, o nome do Territ6rio passou 
a ser Rondonia, em homenagem ao Marechal 
Candido Mariano Rondon, que foi o seu des
bravador. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRIT6Rio de Rondonia possui 1 342 lm1 
de fronteira com a Bolivia, extenden

do-se por uma area terrestre de 242 983 km' 
(quase igual a do Estado de Sao Paulo, por 
exemplol, sem aguas interiores. Cerca de 94% 
dessa area e constituida de terras cuja al
titude varia entre 100 a 600 metros. 

No trecho proximo a Porto Velho, onde 
o rio Madeira se torna francamente navega
vel, existe grande planicie, cuja altitude me
dia e de cerca de 100 metros. Na parte nor-
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deste, ha uma encosta onde fica interrom
pida a navega~ao dos rios, pela forma~ao 
de cachoeiras. A chapada dos Parecis esten
de-se em diagonal, constituindo a regiao de 
maior altitude do Territ6rio Ccerca de 600 
metros) . 0 vale do Guapore constitui zona 
tambem baixa, com 200 metros de altitude, 
em media. 

Clima, veget(l(;iio e hidrografia 

D E MODO geral, 0 clima de Rondonia e dO 
tipo equatorial superumido, facilitando 

o desenvolvimento de uma vegeta~ao densa 
- floresta do tipo hilesiano - e uma grande 
ramifica~ao da recte hidrografica. Tern as 
mesmas caracteristicas do da maior parte da 
regiao amaz6nica, constituindo, de certo mo
do, uma transi~ao para o clima do Brasil 
Central, com o aparecimento de curta esta
~ao seca. 

As observa~6es meteorol6gicas realizadas 
na sede do Municipio de Porto Velho, situa
da a 98 metros de altitude, registraram tem
peratura muito regular: a media das maxi
mas foi 32 °C e a das minimas 21 °C; a mini
ma absoluta costuma ser da ordem de 16 °C, no 
mes de julho. Todavia, o clima amaz6nico 
que se observa em Porto Velho, extremamen
te umido, da uma sensa~ao de fr io desagra
davel. Ja no p6sto de meteorologia de Vilhe
na, localizado a 663 metros de altitude, na 
chapada dos Parecis no sui do Territ6rio, a 
media das maximas foi de 30 oc e a das mi
nimas, 11 °C. Nessa localidade, devido a al
titude, a temperatura chega a registrar 0 oc. 

Em geral, ha duas esta~6es, de ac6rdo 
com as chuvas: verao, que e a esta~ao seca, 
e inverno, epoca das chuvas fortes. Em Porto 
Velho chove durante os meses de setembro 
a maio, e em Vilhena a esta~ao seca e mais 
longa, de maio a ag6sto. 

Ocorre urn fen6meno meteorol6gico co
nhecido como "friagem" e sabre o qual ha 
varias explicac;6es; esse fen6meno se faz sen
tir nos meses de maio a setembro, quando so
pram os ventos do quadrante sui e em con
sequencia da elevada umidade. 

Outro elemento meteorol6gico que mere
ce ainda destaque na regiao e 0 "nevoeiro", 
que acarreta grandes dificuldades nas liga~6es 
aereas e fluviais. No periodo das chuvas, 
quando OS temporais sao mais freqi.ientes, OS 
nevoeiros em Porto Velho quase atingem 30 
dias, e em Vilhena, 20. 
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A cobertura vegetal predominante em to
do o Territ6rio e do tipo floresta, com exce
c;ao da zona da chapada dos Parecis e tam
bern, possivelmente, em certos trechos dos Pa
caas Novos. 

No Territ6rio, 91 % da area e coberta por 
densa floresta, enquanto cerca de 9%, de 
campos cerrados . 

Quanto a hidrografia, ha tres importan
tes rios : Madeira, Mamore e Guapore. 0 pri
meiro, urn dos mais extensos dos afluentes da 
margem direita do Amazonas, e facilmente 
navegavel durante alguns meses do ano, ate 
a cidade de Porto Velho. Formado pelo Ma
more e o Beni, tern como afluentes plinci
pais o Guapore, Abuna, Jiparana, Jamari, 
Roosevelt, etc. Tendo grande volume d'agua, 
sofre, entretanto, os efeitos da estiagem, a qual 
acarreta problemas nas ligac;6es de Porto Ve
lho com Manaus, Belem e outros centros. Ape
nas durante 5 meses oferece boas condic;6es 
para a navegac;ao. 

Os rios Jiparana ou Machado e o Jamari 
s6 sao navegaveis nos seus baixos cursos, na 
ocasiao das cheias, por pequenas embarcac;6es 
de 200 a 500 toneladas . 

0 Territ6rio acha-se situado inteiramen
te na Bacia Amazonica e seu potencial hi
draulico esta avaliado em 1 369 882 CV (des
carga de estiagem) o que corresponde a ele
vada percentagem de 40% do potencial de 
toda a Regiao Norte e a de 7% do potencial 
do Pais . 

DIVISAO TERRITORIAL 

N A DIVISAO territorial do Brasil vigente em 
31 de dezembro de 1955, o Territ6rio e 

formado por 2 Municipios: Guajara-Mirim e 
Porto Velho (capital) . 0 primeiro tern 3 dis
tritos: Guajara-Mirim, Pedras Negras e Prin
cipe da Beira; o segundo, 6 distritos: Porto 
Velho, Abuna, Ariquemes, Calama, Jaci Parana 
e Rondonia . 

POVOAMENTO 

E SCASSO e 0 povoamento de Rondonia. Os 
seus 254 163 km2 de area sao ocupados 

apenas por 36 935 habitantes, segundo os re
sultados do Recenseamento de 1.0 de julho 
de 1950. 
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A densidade demogratica situa-se, par
tanto, em nivel extremamente baixo: 1 ha
bitante para cada 7 quilometros quadrados . 

Alem de rala, a populac;ao concentra-se 
em diminuto numero de nucleos, a m argem 
dos trechos navegaveis dos rios e da Estra 
da de Ferro Madeira-Mamore. Como aglome
rac;6es urban as, praticamente, s6 podem ser 
citadas as cidades de Porto Velho - 10 036 
habitantes - e Guajara-Mirim - 2 582 habi
tantes. 

Quanta as vilas, n enhuma ultrapassa a 
400 habitantes. 

A populac;ao esta assim distribuida: 

nas 2 cldades . . . . . . . . . . . . 12 618 !lab. 

1198 

23119 

nas 7 vilas ... . ........ . . 

no qua dro rural .... . 

Assim, 63% da po
pulac;ao esta localizada 
no quadro rural; no 
q11adro urbana locali
za-se 20% da popula
c;ao e no suburbano, 
17 % . 

0 Municipio de 
Porto Velho conta com 
27 244 habitantes, eo de 
Guajara-Mirim, 9 691 

OUAOOO URBAN O ~ 20% 

OUAORO SUBURBANO - I 7 % 
QUADRO RURAL EZZ2J 63% 

pessoas. Na capital concentra-se 37% da po
pulac;ao total do Municipio . 

0 povoamento do Territ6rio tern a sua 
base principal nas atividades extrativas de 
borracha, mas a construc;ao da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamore muito contribuiu, tam
bern, para esse fim. 

OUTROS ASPECTOS 

DEMOGRAFICOS 

C or - Na composic;ao demografica do Ter
rit6rio h a predominancia de pessoas de 

cor pard a: 23 263 h abitantes (63 o/o do total) ; 
de cor branca declararam-se 10 531 h abitan
tes; de cor preta, 2 977; 163 pessoas nao de
clararam a cor e 1 pessoa declarou-se de cor· 
amarela. 
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N acionalidade - Segundo os resultados 
censitarios de 1950, os brasileiros natos 

presentes no Territ6rio eram em numero de 
34 838; 1 997 habitantes eram estrangeiros; 97 
eram brasileiros naturalizados e 3 pessoas 
nao declararam a nacionalidade. 

Dos brasileiros natos, apenas 5 702 nas
ceram na regiao; os demais - 29 136 habi
tantes - distribuem-se, segundo a Unidade 
da Federac;ao de nascimento, da seguinte 
forma: 

Amazonas 
Mato Grosso 
Ceara . . . . . . 

12 026 

6 160 
3 253 

Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 327 
Outras Un!dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 067 

:Esses dados. indiretamente, mostram as 
principais correntes interiores de povoamen
to do Territ6rio: Amazonas e Mato Grosso, 
que contribuiram com 62% dos brasileiros na
tos oriundos das outras Unidades. 

Quanto ao numero de estrangeiros, Ron
donia destaca-se no quadro geral do Pais 
com 5 estrangeiros em 100 habitantes . 

Nao e encontrada percentagem identica 
nas demais Unidades que comp6em a Regiao 
Norte: 

% de estrangeiros s6bre a p opula9ao t otal 

ROND6NIA ..... 
Acre ... 
Amazonas ....... . .. . .. . . ... .. . . 
Rio Branco . . ..... .. . .. . .... . . .... . . . . 
P a r a 
Am apa . ... 

5.4 
0,9 
0,9 

1,0 
0,7 
1,3 

Relat6rios de observadores locais do Ter
rit6rio informam que a construgao da Estra
da de Ferro Madeira-Mamore atraiu muitos 
naturais de Barbados (principalmente), Es
panha e Grecia. Ha tambem portugueses e 
bolivianos. 

R eligiao - Dentre 20 916 habitantes, de
clararam professar a religiao cat6lica 

20 025 pessoas; os protestantes eram em nu
mero de 642; 64 pessoas distribuiam-se entre 
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os espiritas, ortodoxos, ii:raelistas ou mao(ne
tanos; seguiam outras religi6es 27 habitantes 
e 101 nao tinham religiao (nao declararam a 
religiao que adotavam 57 pessoas) . 

C rescimento da popular;;iio - 0 Laborat6-
rio de Estatistica do Conselho Nacional 

de Estatistica calculou o incremento cla popu
lagao do Territ6rio de Rondonia e de outras 
Unidades da Federac;ao entre 1.0 de setembro 
de 1940 e 1.0 de setembro de 1950. Os resul
tados do calculo pod em ser assim resumidos: 

Popula9iio presen te em 1. o - IX -1940 .. 
Popula9iio presente em 1.0-IX-1950 . . 
Incremento absoluto . . . ...... .. .... . 
Incremento percentual 

21 251 

37 283 

16 032 

75,44 

Como o Recenseamento de 1950 foi reali
zado em 1.0 de julho, a populagao presente 
em 1.0 de setembro de 1950 foi estimada com 
base nos censos de 1940 e 1950 . 

Em 10 anos, a populac;ao aumentou con
sideravelmente: 75,44 %. Em todo o Brasil, 
apenas o Territ6rio do Amapa e o Estado do 
Parana apresentaram aumento populacional 
dessa ordem de grandeza: 75,48 % para o pri
meiro e 73,83 % para o segundo. 

Ainda de acordo com o Laborat6rio de 
Estatistica, do C . N. E . a populac;ao do Ter
rit6rio, estimada para 1.0 de julho de 1956 e 
de 51 751 habitantes (calculada a base da ta
xa media geometrica anual de incremento da 
populac;ao presente aos recenseamentos de 
1940 e 1950 e equivalente a 57,82 par 1 000 
habitantes) . 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

DE AC6Rno com os resultados do Recensea 
mento de 1950, no Territ6rio de Rondonia 

as pessoas presentes de 10 anos e mais dis
tribuiam-se segundo os seguintes ramos de 
a tividades: 
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RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricult.ura , pccu3ria e silvicul t ura . 
1ndUstrias extrat ivus .. 
lnd\Jstr ias de transformacfio ... . 
ComCrcio de mercadorias ...... . 
ComCrcio de im6veis e valorcs mobi li£1rios , crC-

dito, seguros c capitalizaciio. 
Prcstacao de serv i<;:os. 
Transport,es, comunicacCSes e arma1.cnagem . 
ProfissOes Iibera is .. 
Atividades socia is .. 
Administracii.o pUblica , Legislat ive, Justica 
Dcfesa nacional c Seguranca p(iblica . 
Atividades dom6sticas niio rcmuncradas e ativi-

dades escolarcs d isccntcs ... 
Atividadcs nfto compreendidas nos dcmais ra

mos, at ividadcs mal definidas ou niio dccla-
radas . ...... .. . 

CondicOes inat h•as. 

TOTAL . 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulheres 
------

2 632 2 589 4:3 
6 567 6 520 47 

664 661 3 
62·1 587 37 

112 41 1 
I 044 491 553 
I 536 1 497 39 

27 22 5 
316 166 !50 
343 302 41 
416 410 6 

10 406 167 9 239 

138 126 12 
I 927 I 142 785 

26 682 15 721 10 961 

Se desse total forem excluidos os efetivos 
correspondentes aos tres ultimos ramos de 
atividade resultam 14 211 pessoas que repre
sentam, com razoavel aproxima<;ao, o con
tingente das pessoas econ6micamente ativas 
no Territo rio: 

0 
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~ ~ 
~ ~> ~~ 
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w ~w •w u 

g " ~~ o• . ~ 
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0 ;:' .~ ow . 
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0 ramo "industrias extrativas" e o que 
concentra maior numero de pessoas, com 46% 
desse ultimo total. Seguem-se os ramos "agri
cultura, pecuaria e silvicultura" (19%) e 
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"transportes, comunica<;6es e armazenagem" 
(11 %). Observe-se a percentagem elevada 
que cabe a est e ultimo grupo, que reunia, n a 
data do Censo, 1 497 pessoas de mais de 10 
anos, do sexo m asculine e 39 do sexo femi
nine. 

Prende-se est e fa to a importa ncia que a 
Estrada de Ferro Madeira-Mamore assume na 
vida do Territo rio . Nas oficinas e escritorios 
da Estrada trabalha a maior parte das pes
soas que se enquadram nesse ramo de ati
vidade. 

lndz'tstria extrativa 

A ECONOMIA do Territorio e caracterizada, 
de modo geral, pela coleta de produ

tos da floresta, especialmente a borracha e 
a castanha, que constituem elementos de 
maior vulto n a balan<;a comercial da regiiio . 

Citam-se como riquezas de origem mine
ral as seguintes: ouro de aluviiio, mercurio, 
diamante, granito, gipsita, bauxita, crista! de 
rocha e, possivelmente, petroleo n a planicie 
proxima a faixa an dina. 

Os depositos diamantiferos no Distrito de 
Rondonia, descobertos em 1951 , t em atraido 
consideraveis levas de garimpeiros. Ha, tam
hem, importantes jazidas nos rios Jiparan a, 
Jamari e Jaci Parana e seus afluentes. 

A produ<;ao de borrach a constitui, entre 
os produtos de origem vegetal, a principal ri
queza economica de Rondonia. Grande parte 
da popula<;ao se dedica a extragao do "la
tex", quer seja da h evea, do caucho ou mes
mo da balata. :Este tipo de atividade econo
mica nao pode ser realizado durante toclo o 
ano, por causa das fortes chuvas por ocasiao 
clos meses de outubro a m argo; sen do assim,. 
os seringueiros sao obrigados a passar parte
do tempo no seringal, isto e, durante 0 pe 
riodo que denominam de "verao" (abril a se
tembro) ; na epoca do chamado "inverno'" 
procuram outra atividade. 

Segundo o Servi<;o de Estatistica de Pro
du<;ao, sao OS seguintes OS dadOS relatives a 
borracha extraida no Territorio e no Brasil, 
nos ultimos 5 anos: 
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QUANTI DADE (I) VALOR (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Bras il Rond6nia Brasil RondOnia 
--- --- ---

1950 .. . . . . . . . . 27 829 4 896 358 772 83 239 
1951 . ··· · · ·· · 27 677 3 930 48.J 682 78 4.J8 
1952 . . . . . .. ..... .. 30 3'12 5 788 507 542 128 598 
1053 ... 31 873 5 500 658 527 142 308 
1954 . . .. 32 183 5 092 688 021 139 808 

A produgao local de borracha (hevea) 
vem tendo acentuado desenvolvimento, pais, 
um ano ap6s a sua criagao, o Territ6rio fi
gurava com quase 4% da quantidade de bor
racha produzida no Pais; ja em 1954, essa 

D BRASIL 

- RONo6NIA 

195 0 51 52 :53 54 

participagao do Territ6rio elevava-se a 16 %. 
Ainda de ac6rdo com os dados relativos a 
1954, Rondonia ocupa o 4.0 lugar entre as Uni
dades da Federagao que sao as maiores pro
dutoras de borracha: 

Quant1dade (t) 

Acre ....... . .. . ...... . .. . ...... . . . 
Para . . .. .......... ... .. .. ... .. ...... . 
Amazonas .. ....... .. . ........ ..... . . 
RONDONIA .. . .... . . .. ..... ... . ... . . 

10 230 

7 115 
6 996 
5 092 

Como produtor de castanha-do-para, a 
posigao do Territ6rio e mais modesta: 

QUANTI DADE ( I) VALOR (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Brasi l RondOnia Brasi l RondOnia 
- - - ------ - --

1950 . . . . . . . . . . . . 22 636 I 100 98 779 3 058 
1951 . . .. 33 635 1 612 172 232 8 219 
1952 . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 17 601 1 598 96 332 8 073 
1953 .. 30 6121 759 198 956 4 250 
1954 . ... 31 878 1 869 281 188 15 218 
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Em 1954, Rondonia aparece, tambem, em 
4.0 Iugar na produc;ao nacional, mas a sua 
percentagem sabre a quantidade produzida 
em todo o Brasil e pequena (6%): 

Para .. 
Amazonas 

Quantidade ( t) 

13 776 

9 966 

Acre .. .... ... .. .. ...... .. . ... . . .. . . . . 1 869 

1 869 RONDONIA 

0 Territ6rio produz ainda massa randuba, 
madeira de lei, cumaru, assacu, assai, jarina, 
paxiuba, oleo de copaiba e ipecacuanha 
Cpoaia) . 

Relativamente a produtos de origem ani
mal, o pescado constitui importante elemento 
na dieta da populac;ao local. A quantidade 
produzida em 1954 foi de 91 toneladas, no va
lor de pouco mais de 1 milhao de cruzeiros. 
Essa produc;ao e destinada ao consumo local. 

Prodw;iio agricola 

E MBORA ainda se encontre em estado ru
dimentar, a lavoura est i tomando sen

sivel desenvolvimento, se a compararmos com 
a situa<eao existente por ocasiao da cria<;ao 
do Territ6rio. 

:E n as proximidades de Porto Velho, ao 
Iongo do rio Madeira, em rata , a cerca de 23 
qui16metros de Guajari-Mirim, bem como nos 
arrectores desta cidade, e em Candeias, onde 
se encontram os caboclos dedicados aos tra
balhos da lavoura Co Governo Federal criou 
diversos nucleos e colonias agricolas como os 
de "Iata" e do "Candeias", que prestam as
sistencia tecnica e economica aos agriculto
res). 

Entre os produtos mais importantes da 
Iavoura, e cujo volume merece destaque , esti 
a mandioca, cuja produ<;ao, em 1954, atingiu 
2 668 toneladas, no valor de quase 1 milhao 
de cruzeiros . 

Os principais produtos agricolas atingi
ram os seguintes valores, em 1954: 
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PRODUTOS AGRfCOLAS 

Banana .. ........... . 
.Mandioca .. 
F'umo em roJhas. 
Abacax i . . 
Milho . 
Arroz com casca 
Fcijao .. 
Cann-dc-ac{JCar . . 
Outro;; ... 

TOTAL. . 

VALOR DA 

(Cr$ 1 000) 

I 162 
934 
800 
599 
433 
397 
344 
290 
920 

5 879 

PRODUCAO 

% sabre 
o total 

1D,i7 
15,89 
13,61 
10,19 

7,37 
6,76 
5,85 
4,93 

15,63 

100,00 

A soma do valor da produc;ao de todas as 
culturas (5 879 milhares de cruzeiros) nao che
ga a alcanc;ar sequer 4% da produgao de bor
racha n esse mesmo ano ( 139 808 milhares de 
cruzeiros) . 

Alem dos produtos que figuram na t a 
bela, os caboclos plantam ainda abacate, 
amendoim, batata dace, cha da india, laran
ja, limao, tangerina, tomate, melao, melan
cia e manga (incluidos em "ou t ros produtos" ) . 

OUTRAS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

P ecuciria - Nao ha, priHicamente, criac;ao 
de gada no Territ6rio. A carne fresca 

consumida e toda de origem boliviana. En
tretanto , a partir da criagao do Territ6rio 
F ederal, a pecuaria passou a interessar aos 
administradores federais , tendo sido criado 
urn posto p ecuario, chamado "Fazenda Mi
lagres". Alem dessa fazenda, existe ainda em 
Porto Velho urn outro posto agropecuario, de
nominado "Tangues". 

0 Servigo de Estatistica da Produc;ao es
timou a populagao pecuaria do Territ6rio, em 
dezembro de 1954, em 22 420 cabegas, das 
quais 7 870 do gado maior e 14 550 do gado 
menor: 

Bovinos 
:Eqtiinos 
Asininos 
Muares 
Sui nos 
Ovinos 
Ca pri nos 
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6 500 
580 

'lO 

750 
11400 
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P radUI;aa Industrial - Em 1953, a Registra 
Industrial realizado pelo CNE contou, 

no T errit6ria, 10 estabelecimentos de indus
trias de transformagao e 2 de industrias ex
trativas. 

0 pessoal ocupado n esses 12 estabeleci
mentos em 31-XII-1953 era em numero de 
204, dos quais 187 operarios. Foram pagos a 
essas pessoas 3 milh6es de cruzeiros de sa
llirios e vencimentos, sendo despendidos nos 
estabelecimentos quase 4 milh6es com mate
rias primas. 0 valor da produgao atingiu 9 
milh6es de cruzeiros. 

As principais industrias de transforma
gao sao as de produtos alimentares (4 esta
belecimentos) e as de transformagao de mi
nerais nao metalicos (4 estabelecimentos) 
que contribuiram com cerca de 6 milh6es de 
cruzeiros para o valor total da produgao : 

Valor 
(Or$ 1 000) 

Produtos allmentares . . . . . . . . . . . . . . . . 4 158 
Transformal:ii.O de minera ls nao me-

t allcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 812 

Convem assinalar que as apurag6es do 
"Registro Industrial" n ao abrangem a totali
dade dos estabelecimentos existentes e sim 
a pen as os que ocupam 5 ou mais pessoas . 

Fora m abatidos em 1954, aproximadamen
te, 3 055 cabegas de bovinos, 917 de suinos, 34 
de ovinos e 34 de caprinos Cmatadouros mu
nicipais). No mesmo ano, foram preparadas 
cerca de 412 toneladas de carne de bovina, no 
valor de 8 milh6es de cruzeiros, e 13 toneladas 
de toucinho, no valor de 290 milh6es de cru
zeiros. 

Atualmente, ha diversas olarias que fa
bricam tijolos de barro e de cimento e areia . 
A fabricagao de telhas, n as 3 olarias especia
lizadas, e superior a 50 000 unidades mensal
m ente. 

C auras e peles - A indtlstria de couros e 
peles representa, tambem, fonte de r i

queza potencial do Territ6rio. Na verdade, a 
caga e a pesca nao constituem n a regiao, co
mo em outras areas, ocupag6es econ6micas 
especificas . Sao praticadas, de modo geral, 
apenas para subsistencia, existindo esporadi
camente um ou outro que viva dessa a tivi
dade. Os couros e peles constituem, porem, 
o terceiro produto basico da economia de Ron
donia. 
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------ --------

Os dados disponiveis na data de publi
cac;ao desta monografia referem-se ao ano 
de 1951, segundo o Servic;o de Geografia e 
Est a tistica do Terri t6rio: 

COUROS E PELES Quan tidade Va lor 
(kg) (Cr$) 

Ariranha . .. 291 54 715 
Cait itu .. 9 879 682 711 
Capivara. 7 50S 69 305 
Cobra jib6io. 145 6 000 
Cobra sucuriju . ... . . . . . . .. . 134 4 140 
Gado vacum . . ·· ·· · · ·· ···· 102 359 541\ 249 
JacarC. 8 497 177 915 
Lontra . 63 8 353 
Maracaj:'i .. 130 30 088 
Onca ... . l BO 13 322 
Queixada ... 5 010 223 642 
Vcado .. . . .. . . . .... 12 154 3~0 363 
Outras . . 859 21 685 

TOTAL . . 147 207 2 178 488 

Em 1951 o couro de gada vacum era o prin
cipal produto em quantidade . No que se re
fere ao valor, entretanto, cabe a primazia ao 
caititu, cujos 9 879 kg de pele renderam 
682 711 cruzeiros. Nesses totais, convem ob
servar, estao incluidos produtos cuja fonte 
de origem esta fora dos limites politicos do 
Territ6rio (a totalidade do couro de gado va
cum resulta do gada boliviano abatido em 
Rondonia e mesmo algumas peles vieram da 
fronteira boliviana e do Acre) . 

Em 1954, segundo o SEP, foram produzi
dos 49 776 quilos de couro salgado de gado 
vacum, no valor de 223 992 cruzeiros, e 15 994 
quilos de couro seco, no valor de 40 629 cru
zeiros. 

E xtrac;iio de oleos - A produc;ao de 6leo de 
copaiba, em 1954, atingiu 16 toneladas, no 

valor de 396 milhares de cruzeiros. 

ELETRICIDADE 

SEGUNDo o Departamento Nacional da Pro
duc;ao Mineral (Divisao de Aguas) , havia 

no Territ6rio, em 1954, 3 empresas de eletrici
dade, com 4 usinas geradoras tennoeletricas 
(todas fornecedoras), cuja potencia alcan
c;ava 817 kw. 
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TRANSPORT£ 

E STRADAS DE FERRO - Existe Urn sistema de 
transporte bern articulado, que se forma 

pela conjugagao de rios navegav'eis com a 
Estrada de Ferro Madeira-Mamore. Esta es
trada liga a cidade de Porto Velho, no rio 
Madeira, a cidade de Guajara-Mirim, no rio 
Mamore. 0 percurso e coberto normalmente 
em 48 horas, viajando-se de dia . 

A estrada, cuja bitola e de 1 metro, pas
sui 366 km de recte de trafego. Com area t er
restre aproximadamente igual a do Piaui, 
Rondonia tern rede ferroviaria maior que a 
desse Estado e pouco menor que a do Para, 
cuja area e, aproximadamente, 0 quintuplo 
da sua. A principal mercadoria transportada 
e a borracha, cuja receita de fretes repre
senta cerca de 50 % da receita total de fretes 
de t6das as mercadorias . A estrada e, no en
tanto, deficitaria. A receita com mercadorias 
em transito atinge cerca de 50 % da receita 
total: 0 movimento de passageiros e apro
ximadamente, de 20 milhares de pessoas par 
ana, e o de animais, cerca de 4 000 cabegas. 
Em conjunto, o volume de mercadorias trans
portadas aproxima-se de 15 000 toneladas 
anuais . 

A estrada desempenha papel relevante no 
desenvolvimento economico de todo o vale 
do Rio Madeira, abrangendo zonas de Mato 
Grosso, Bolivia e Acre. As comunica<;6es co
merciais dessa regiao com o litoral eram qua
se impossibilitadas pelas cachoeiras que obs
truiam o curso navegavel do rio Madeira. A 
estrada veio solucionar tal impasse. De ou
tro lado, a ferrovia estabelece a ligagao dos 
rios n a vegaveis da Bolivia com o Madeira, 
possibilitando assim o escoamento de merca
dorias daquele pais, via Atlantica, e facili-

l tando o intercambio comercial dos dais pai
ses. 

A tab ela a seguir, cujos dados foram for
necidos pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Ferro , do Ministerio da Viagao e 
Obras Publicas, permite verificar a quanti
dade e a r eceita do transporte das principais 
mercadorias, efetuado pela E. F . Madeira
-Mamm·e, no Territ6rio, em 1954 e 1955: 
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OUANTIDADE RECEITA 
PRINCIPAlS (I) (Cr$ 1 000) 

MERCADORIAS 

1954 1955 1954 1955 
------------

Borraoha .......... 3 624 2 681 3 380 2 316 
Cast.anha em casca . . . . . . . . . . . . 2 2I3 3 380 297 362 
Ga~ol ina ..... . , ... I i52 I 69I 370 341 
Farinha de mandioca I 229 I 463 141 168 
;}cUcar .. 942 I 107 150 116 
Alcool c aguardcute .. ...... . . . . . . 20I 273 77 109 
Cjuerosene 281 517 44 83 
Oteos .. 350 425 59 62 
Sal.. 834 490 103 55 
Bcbidas gasosas. I83 190 47 52 
Outras .. 4 152 4 012 920 I 085 

TOTAL .. 15 761 16 229 5 588 4 749 

NOTA - Os dados dcsta tabcla dispilem-sc segundo a ordem decres
oentc da reocita em 1955. 

E stradas de rodagem - Em 1954, segundo 
o Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem, Rondonia possuia 246 km de ro
dovias, assim distribuidas: federais - 185 
km; municipais 61 km. 

Segundo a Comissao Executiva de Defe
sa da Borracha, o numero de veiculos em 
tr3.fego era o seguinte em 1953: autom6veis 
(inclusive jipes) - 75 ; caminh6es - 32; 
onibus - 1; motocicletas - 11; outros vei
culos - 47. 

0 plano rodoviario em execu<;ao deter
mina a liga<;ao do Territ6rio a Regiao Cen
tro-Oeste. Porto Velho sera ligada agora por 
estrada de rodagem a Cuiaba. Anteriormen
te, o transporte de passageiros e correspon
dencia entre Cuiaba e Porto Velho ou Gua
jara-Mirim era feito por Sao Paulo e Rio 
de Janeiro, seguindo t6da a Costa do Atlan
tico ate o Amazonas , descendo esse rio ate 
a sua confluencia com o Madeira e dai por 
diante. A dura<;ao media dessa viagem era de 
dois meses. 

N avegar;tio fluvial - 0 principal meio de 
transporte do Territ6rio sao OS rios. Em 

Rondonia ha 6 portos fluviais em utiliza<;ao . 
0 rio Madeira pode ser navegado por em
barca<;6es de grande calado, desde Porto Ve
lho, ponto terminal da navega<;ao no rio Ma
deira, ate a sua foz no rio Amazonas . 

Anualmente entram em Rondonia cerca 
de 283 navios com 18 milhares de toneladas 
Ctonelagem de registro ) . 
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Sao n avegaveis principalmente os seguin
tes rios: Madeira, Jiparana, Jamari, Lago de 
Cuma, Mamon~, Guapore e seus afluentes . 0 
servic;o de n avegac;ao e realizado par 6rgaos 
do Governo do Territ6rio. 

0 
( 

4 

0 
tfl 
tfl 
0 
a: 
t9 

M ovimento maritima - 0 Rio Guapore 
possui 15 portos, 6 dos quais estao loca

liza.dos no Territ6rio de Rondonia . 
Os portos mais importantes sao OS de 

Gu a.jara-Mirim e Porto Velho. 
Segundo o Servic;o de Estatistica Econo

mica e Financeira, nos anos de 1948, 1953 e 
1954 o movimento de navios nesses 2 portos 
foi o seguinte: 

NUMERO DE TONELAGE.M 

NAVIOS DE REGISTRO 
PO RT OS (1 000 I) 

1948 1953 1954 1948 1953 1954 
------ -------------
GuajarA~Mirim .. - 185 136 - 1 l 
Por to Yclho .. 81 140 147 13 16 17 

TOTAL .. 81 325 283 13 17 18 

T rd.fego aereo-comercial - Possui o Ter
rit6rio 3 aeroportos: Guajara-Mirim, 
Porto Velho e Forte do Principe da Bei

ra . 0 numero de pousos em 1954 atingiu 518 . 
0 movimento anual de passageiros embarca
dos e desembarcados aproxima-se de 7 000 
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'pessoas; o de carga desembarcada, 184 tonela
das, o de bagagem desembarcada, 64 toneladas 
e o de correio desembarcado, 5 toneladas . 0 
movimento de carga costuma ser superior ao 
do Estado do Rio de Janeiro. 

A linha de maior trafego e a de Manaus
-Porto Velho. A carga transportada Cdesem
barcada) nessa linha, em 1954, representou 
cerca de 80 % do movimento total de todas as 
linhas. 

VIAS DE COMUNICA(JAO 

S EGUNDO dados das "Campanhas Estatisti
cas" levadas a efeito pelo Conselho Na

cional de Estatistica, o Territ6rio de Rondo
nia conta com 18 agencias do Departamento 
dos Correios e Telegrafos, 16 delas localiza
das no Municipio de Porto Velho . 

Das 18 agencias, 2 encontram-se nas se
des municipais, 6 nas sedes distritais e 10 
em outras localidades. Observa-se assim que 
os servigos de comunicac;6es nao se limitam 
aos distritos-sedes, mas tambem abrangem 
outros di.stritos e povoados . 

Segundo a especie, as agencias distri
buem-se da seguinte maneira: 1 postal, 9 te
legraficas, 6 postais-telegraficas e 2 postais
-teletipicas. Exceto 2 agencias postais-tele
graficas, as demais acham-se situadas no Mu
nicipio de Porto Velho, que tambem possui 
5 estac;6es radio-telegraficas mantidas por ou
tra entidade. 

Rondonia e servido apenas por 1 empresa 
telef6nica, mantida pelo Governo Federal e 
de propriedade da Estrada de Ferro Madei
ra-Mamore. Esta empresa, com sede no Mu
nicipio da Capital , disp6e de cerca de 40 apa 
relhos, todos a servic;o da mesma . 

MOVIMENTO BANCARIO 

0 MOVIMENTO bancario em 1955 assim se 
discriminava: 

Caixa em tnoeda corrente 
Emprestimos em C/ C . .. . 
Ti t ulos d escontados ....... . 
Dep6sitcs a vista e a curta 

prazo .. . . . . . .... . .. . 
Dep6sitos a p razo .... . .. . . 
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(CrS 1 000 ) 

13 008 
109 424 

15 323 

27 078 
2 875 



0 Banco do Brasil efetuou emprestimos, 
para desenvolvimento das atividades economi
cas de Rondonia, em 1955, num total de cerca 
de 12 milh6es de cruzeiros. 0 saldo desses 
emprestimos em 31 de dezembro do mesmo 
ano assim se discriminava: ao comercio, 11 759 
mill:.a res de cruzeiros; e a lavoura, 49 milha
res . 

COMERC/0 

0 TERRIT6Rro mantem intercambio comer
cia! principalmente com Manaus e Be

lem. Atraves do rio Madeira ate a sua foz 
no Amazonas e dai em diante por este rio, 
Rondonia recebe mercadorias importadas de 
outros paises, via Atlantico, bern como ex
porta e importa mercadorias de outras Uni
dades da Federa<;ao. Comunica-se, por vias 
internas, com outras Unidades da Federagao, 
mas apenas para importar mercadorias. 

Para apreciar o comercio do Territ6rio 
convem recorrer aos dados sobre "giro co
mercia! ", ou seja o valor total das vendas 
mercantis, que e calculado a base da arre
cada<;a o do imposto sobre vendas e consig
na<;6es, constituindo a imica exce<;ao de cer
to porte as efetuadas pelos pequenos agri
cultores . Em milh6es de cruzeiros, o giro co
mercia! assim se desenvolveu no Territ6rio e 
no Municipio da Capital: 

HJ·t5 . . 
In IR 
1052 . 
1 ~5:; . 

105-1. 
1955 . . . 

ANOS 

GIRO COMERCIAL 
(Cr$ 1 000 000) 

Territ6rio 
de 

Rondon ia 

30 
31 

167 
159 
168 
290 

Mu11i cip io 
de 

Pilrto Velho 

21 
21 
f-3 
82 
9S 

177 

0 giro comercial verificado no Munici
pio da Capital registra, como se ve, eleva
das percentagens sobre o do Territ6rio (em 
to do os anos, m ais de 50 o/o ) . 

C omercio exterior - Em 1955, o Territ6-
rio importou 25 toneladas de mercado

rias, no valor de 145 milhares de cruzeiros . 
Rondonia nao exporta para o exterior . 
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C omercio de cabotagem - Segundo o Ser
vi<;o de Geografia e Estatistica de Ron

donia, em 1954, o volume fisico da importa
<;ao atingiu 11 215 toneladas, no valor de 125 
milh6es de cruzeiros: 

CLASSES DE MERCADORIAS Peso 
(I) 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

-------------1------ ----
Anim:ds vi \'os . . 
MatCrias-priiil.:ls . .. 
Generos a\ imcntirios c bebidas . 
Manufaturas . 

TOTAL .. 

12 
5 089 
4 233 
1 881 

11 215 

301 
21 083 
~5 117 
68 552 

125 053 

Em rela<;ao ao valor, os produtos manu
faturados contribuem com 55 % do total. 

CUSTO DA VIDA 

A DISTANCIA em que se encontra do litoral, 
a dificuldade e morosidade de trans

porte e o insuficiente desenvolvimento agri 
cola do Territ6rio sao fatores adversos que 
trazem para a Capital de Rondonia conse
qi.i€mcias graves, principalmente o alto custo 
da alimenta<;ao. E o que revelam os numeros 
indices calculados pelo Servi<;o de Estatistica 
da Previdencia e Trabalho (indices geometri
cos ponderados) : 

1948 ... 
1949 .. 

ANOS 

1950. . . .. . .. . .. . .. ... .. . 
1951 .. 
1952. . . . ... . .. .• . . .. . ... . . 
1953 . . 
1954 .. 
1955 .. 
1956 (1 ) 

(I ) Mi>dia mensa! do 1.0 quadrimest re de 1956. 

NUmeros indices 
(media do Brasil 
om 1948 = 100) 

137 
149 
158 
181 
209 
229 
288 
343 
342 

Em 1956, como se ve, a eleva<;ao do custo 
de vida em Porto Velho foi de 243 % em re
la<;ao a media do Brasil em 1948. 
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PREDIOS EXISTENTES 

Os PREDios existentes nas sedes municipais 
eram em numero de 3 947, em 1954, se

gundo o levantamento feito pelo Servigo de 
Estatistica da Educagao e Cultura; desse to
tal, 2 722 localizavam-se em Porto Velho. Se
gundo o tipo de construgao adotada, os pre
dios apresentavam a seguinte especificagao: 

Especlflca<;iio 

Alvenarla ... .. .. ....... . 

Madeira .. . ..... . ....... . 

Outros tlpos . . . .. •. .•... 

T6das a s 
cidades 

744 

841 

2 362 

Capital 

579 

786 

1 357 

Predominam os predios exclusivamente 
residenciais: 3 359 nas cidades do Territ6rio 
e 2 284 na Capital. 

MELHORAMENTOS URBANOS 

I luminw;ao publica - No Territ6rio ha 17 
localidades servidas por iluminagao ele

trica (entre elas, as cidades de Porto Velho 
e Guajara-Mirim). Contam as 2 cidades com 
46 logradouros iluminados e 975 focos ou com
bustores . Quanto a iluminagao domiciliar, ha 
46 logradouros servidos nas 2 cidades com 
1 742 ligagoes. 

A bastecimento d'agua - 0 servigo de abas
tecimento d'agua estende-se a 4 locali

dades do Territ6rio (as 2 cidades, 1 vila e 1 
povoado) . 

Os mananciais captados nas cidades eram 
tres. 

E sgotos sanitarios - Apenas Porto Velho 
e a vila de Abuna, pertencente ao Mu

nicipio de Porto Velho, sao dotadas de esgo
tos sani tarios. 

0 servigo, explorado pelo Governo Fe
deral, e do tipo separador absoluto. Sua re
de, que possuia uma extensao de 5 690 me
tros, serve a 10 logradouros e esgota 180 pre
dios . 
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SAUDE 

A zoNA de explorar;ao de seringueiras es
tende-se principalmente as margens do 

Guapore; no tempo das chuvas, imensas areas 
ficam cobertas de agua. Sobrevem, depois, 
as febres palustres que atacam a popula<;ao 
daquelas zonas marginais. Em outros tre
chos, o escoamento das aguas pluviais que 
descem de terrenos mais elevados torna-se 
dificil, formando-se entao focos de infec<;ao 
palustre. 

Nas sedes municipais o indice de salu
bridade e born . Na cidade de Porto Velho, 
por exemplo, as casas sao em geral rodeadas 
com varandas revestidas de telas de arame, 
que evitam a invasao de mosquitos transmis
sores de impaludismo e febre amarela. 

Muito tern feito o Governo Federal no 
sentido de proporcionar uma assistencia me
dica de acordo com as reais n ecessidades da 
populagao . Para tal, foi criada a Divisao de 
Saude, que informou existirem, no Territ6-
rio 24 unidades sanitarias em funcionamento 
no 1.0 semestre de 1953 ; 2 hospitais, o "Sao 
Jose", com 100 leitos e localizado em Porto 
Velho, e o "Perpetuo Socorro", com 24 leitos, 
em Guajara-Mirim. Existem ainda o educan
dario "Belisario Pena", com 50 leitos para fi
lhos sadios de leprosos (mantido pela Socie
dade Guaporense de Assistencia aos Lazaros 
e de Defesa contra a Lepra), 2 dispensaries 
(um de leprosos e outro de tuberculoses), um 
posto de puericultura e 18 sub-postos de me
dica<;ao espalhados por Rondonia . 

Alem das mencionadas unidades sanita
rias, conta a popula<;ao com o auxilio de pos
tos itinerantes . Com exce<;ao do Educanda
rio "Belisario Pena", as demais unidades sao 
mantidas pelo Governo do Territ6rio 0 

0 pessoal medico e para-medico lotado 
nestas unidades, de acordo ainda com a Di
visao de Saude, e de 78 (dos quais, 18 me
dicos) 0 

ALGUNS ASPECTOS CULTURAIS 

lnstrw:;iio publica 

Os RESULTADos do Recenseamento Geral de 
1950 revelam a situa<;ao do Territ6rio de 

Rondonia quanta ao nivel de instru<;ao geral 
(pessoas presentes de 10 e mais) : 
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ESPECIFICA({AO 

Raiy•m ler c cscrevcr. 
Nao sabcm lcr c rsc rcver .. 
Sem clec·laracii.o . . 

TOTAL .. 

N:Jmero 

13 108 
13 477 

97 

26 682 

% sabre 
o total 

49,13 
50,51 
0,36 

100,00 

A alfabetiza c;ao era ainda baixa : apenas 
49 % das pessoas presen tes de 10 anos e mais 
sabiam ler e escrever . 

0 Recen seamento de 1950 mostra ainda 
que eram alfabetizadas 81 o/o das pessoas de 
10 anos e mais, presentes no quadro urbana, 
57 % das presentes no quadro suburbano e 
37% tambem das presentes no quadro rural. 

Ensino 

S EGUNDo o Servico de Esta tistica da Edu
cac;ao e Cultura, h avia em Rondonia , no 

fim do 1.0 mes letivo de 1955, 60 unidades 
escola res de en sino primario fundamen tal co
mum man tidas pelo governo, com 3 504 alu
n os . 0 corpo docente totalizava 112 profes
sores . Conta ainda o Territ6rio com 4 unida 
des escola res dessa modalidade de ensino, 
mantidas par particulares, nas quais r egiam 
classes 24 professores Cmais 8 a uxiliares) ; a lu
n os matriculados, 945 . No mesmo ana , h avia 
5 escolas de ensino pre-primario infantil, com 
16 professores e 549 alunos ma triculados. 

0 en sino secundario (ciclo ginasiall era 
ministr ado, em 1955, em 3 escolas - 1 man
tida pelo Governo Federal e 2 outras por par
t iculares. Lecionavam n essas unidades esco
lares 25 professores e a m atricula, no inicio 
do ana letivo, ascendia a 253 alunos . 

0 ensino normal conta, no eiclo peda 
g6gico, com 2 unidades escolares - uma fe
deral e outra particular. Ensinavam aos 31 
alun os m atriculados nos cursos pedag6gicos 
16 professores . 

Bibliotecas e liVl·arias 

H AVIA em 1955, em Rondonia , a penas uma 
biblioteca, a "Raimundo de Morais", em 

Porto Velho, com mais de 1 000 volumes. :E 
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man tid a pelo Governo do Territ6rio. Tres as 
livrarias: 2 em Porto Velho e 1 em Guajara
-Mirim. 

Diversoes pu.blicas 

C ONTAVAM-SE em 1955, 4 casas de espeta
culos, entre cinemas e cine-teatros. Dois 

estabelecimentos localizavam-se na Capital. 

lmprensa peri6dica 

T RES os peri6dicos existentes no Territ6rio 
em 1955. Do is eram os diaries, que apre

sentavam tiragens medias: de 1000 exampla
res, um deles, e o outro de 500. Um outro pe
ri6dico, publicado em portugues e castelha
no, era semanal, cada edigao com 1 000 exem
plares, em media. 

Associar;;oes esportiva.s e culturais 

R ONDONIA contava em 1955 com 12 associa
<;6es esportivas e 1 cultural-cientifica . 

Reunioes cultura.is 

F ORAM realizadas no Territ6rio, em 1955, 
4 conferencias, todas em Porto Velho . 

Radiodifusao 

RONDONIA tinha em 1955 uma estagao ra 
diotransmissora: a Radiodifusora do 

Guapore 

M eios de hospeda.gem 

0 TERRIT6Rro contava com 9 hoteis. Na Ca
pital, 6; destes, o mais novo - Hotel Ge

miniano, pertencente a particular e inaugura
do em 1950 - localiza-se no Distrito de Abuna. 
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Apenas 1 hotel tern capacidade para alojar 
mais de 20 h6spedes, o Guajara Hotel, instalado 
em 1949, de propriedade do Governo do Terri
t6rio. 

FINAN<;AS MUNICIPAlS 

OS DADOS relatiVOS as financ;as dOS munici
pios no Territ6rio, no decenio 1946/1955, 

r evelam, de modo geral, situac;ao favoravel, 
como se depreende da t abela a seguir, onde 
apenas o ano de 1947 apresenta "deficit" anor
mal de 752 milhares de cruzeiros (dados do 
Conselho Tecnico de Economia e Financ;as ) : 

FINANCAS DOS MUNICiPIOS 

ANOS Receita arrecedada Despesa realizada 
Saldo C+l 

indices indices 
ou 

(Cr$ 1 000) 
1946=100 

(Cr$ 1 000) 
1946 = 100 

deficit (- ) 

---------- - ---

1946 . ··· ··· · ·· 3 295 100 3 392 100 - 97 

19·17 .. 3 667 Ill 4 419 130 - 752 

194 8 .. .. 3 465 105 3 36 1 99 + 104 

1949 . .... .... . 4 098 124 3 779 Ill + 319 

1950 . .. ... . .. 4 405 137 4 4-Jl 131 - 36 

1951 . 4 873 148 4 556 134 + 317 

1952 (1 ) .. 4 972 151 4 972 IH -
1953 (1) .. 8 064 245 7 242 214 + 822 

!954 (I ) ······ 9 028 27-1 9 028 266 -
1955 (1) .. 8 373 254 8 724 257 - 351 

(I ) Dados do orc;amcnt.o. 

As melhores condic;6es financeiras de 
Rondonia mais se evidenciam se se fizer seu 
confronto com os demais Territ6rios, com ex
clusao do Acre (dados da inesma fonte ) : 

NILH0ES DE 
CRUZEIROS 

10 o OAOOS 00 
OR!;AMENTO 

' 
"'' I 

.d ' 

' I 

oL-L-~~~-L-L-L~-4-

Ic;HG 48 00 
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FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Rece ita arrecadada Dospesa real izada 

Outros Outros 
Rondonia TerritOries RondOnia TerritOries 

(1) (1) ------------
1946 . ..... . . 3 295 2 143 3 392 l 920 
1947 . 3 667 1 842 4 419 I 779 
1048 '' ' .1' ·· ·· ···· .. ... . 3 465 3 398 3 361 3 524 
1949 . ........... .. . .j 098 3 360 3 i79 3 345 
1950 .. ····· ·· ··· ·· · .. . 4 405 3 847 4 4,11 3 438 
1951 .... .. 4 873 3 747 4 556 3 756 
1952 (2) .......... .. . 4 972 4 931 4972 5 086 
1953 (2). ..... ..... .. 8 0(\-1 6 976 7 242 6 813 
1954 (2) .. 9 028 7 874 9 028 7 711 
1955 (2) .... .. 83i3 10 424 8 724 10 424 

(1) Considerados os Territ.Orios do Rio Branco c do Amap[t. 
(2) Dados do or~amcuto. 

As receitas e as despesas on;adas para 
Porto Velho no qtiinqtienio 1951/ 55 foram as 
seguintes: 

ANOS 

1951 ... . 
1952 .............. . . 
1953 . 
1954 
1955 

DIVERSOS ASPECTOS 

DO TERRITORIO 

Receita Despesa 

(Cr$ 1 000) 

3 103 
3 105 
5 115 
5 617 
4 750 

3 103 
3 103 
4 615 
5 617 
5 101 

P oRTo Velho, com 10 036 habitantes (Censo 
de 1950), e uma cidade de aspecto moder

no, com porto mecanico, bans edificios, ruas 
amplas e instalag6es de luz, agua, telefone e 
esgoto. Divide-se em cidade alta, ·que e 0 bair
ro residencial do "Caiari", e cidade baixa, bair
ro comercial. Tern sede na Capital a Associa
gao Comercial de Rondonia. o "Rotary Club", 
os consulados do Peru, Bali via e Portugal, e a 
E. F. Madeira-Mamore, correios e telegrafos, 
agencias do Banco do Brasil e do Banco de 
Credito da Borracha, servigos de empresas 
aereas,. a 3.a Companhia Independente de 
Fronteira e a 2.a Companhia Rodoviaria, Ser
vigos de Navegagao do Madeira e de Navega
gao da Amazonia e Administragao do Por:to 
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do Para (SNAPP), e a Cooperativa Central 
dos Seringalistas de Rondonia . 

Depois de Belem e Manaus, Rondonia e 
urn dos maiores centros economicos da pla
nicie. Est a condic;ao privilegiada deve-se em 
grande part e a situac;ao geografica, que lhe 
permite estabelecer intercambio comercial en
tre as zonas produtoras da Bolivia e do Bra
sil . 

Existe ainda hoje no Territ6rio. a margem 
direita do rio Guapore, o Forte do Principe 
da Beira, construc;ao do Seculo XVIII, cuja 
r est aurac;ao foi devida a equipe dirigida pelo 
Marechal Candido Mariano Rondon . A pedra 
fundamental desse forte, concluido em agos
to de 1783, foi lanc;ada por Luis de Albuquer
que de Melo Pereira e Caceres, em 1776 . :E 
tida como a melhor fortificac;ao de fronteira 
do Brasil, e sua construc;ao constituiu, n a epo
ca, obra gigantesca. De uma descric;ao de R. 
Courteville pode-se ter uma ideia da obra ori
ginal, cujas muralhas t ern dez metros de al
tura: "Quadrado de 110,50 metros de lado, 
com quatro baluartes "a la Vaukan", de 59 
metros por 48, t endo por nomes os de Nossa 
Senhora da Conceic;ao, Santo AntOnio e San
ta Barbara". 

Quanto a manifestac;6es folcl6ricas, o Ter
rit6rio apresenta apenas a festa do "boi-bum
ba", cujo fio tematico e o mesmo do resto do 
Pais embora aparec;am figurantes e epis6dios 
ligeiramente modificados . Alem da figura 
principal - o boi, artisticamente enfeitado -, 
ha os indios, o Pai Francisco, Catarina e os 
vaqueiros. 

0 governo do Territ6rio mantem urn Ser
vic;o de Geografia e Estatistica, como 6rgao 
integrante do sistema estatistico brasileiro. E 
o Conselho Nacional de Estatistica tern em 
Rondonia uma Inspetoria Regional de Estatis
tica Municipal . 
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EST A publicariio faz parte da serie de mo-
nog-rafias organizada pela Direto-ria de 

Documentariio e Divulgariio do Conselho 
Nacional de Estatistica _ A nota introdu
t6ria, sob1·e aspectos da evoluriio hist6rica 
do Tenit6rio, corresponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequada siste
matiza{:iio, elementos esparsos em diferentes 
documentos _ Oc01-rem, em alguns casas, diver
gencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa 
natureza, niio sendo raros os equivocos e erro.1 
nas pr6prias fontes de pesquisa. P01· isso, o 
CNE acolheria com o maior interesse qual
quer colaborariio, especialmente de historia
dores e ge6grafos, a fim de que se possa di
vulgar de futuro, sem 1·eceio de controversias, 
0 escorro hist6rico e geogrdfico dos munid
pios bmsileiros _ 
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PVBLICAt;OES A VENDA NO CONSELHO 
NACJONAL DE ESTA 11STICA 

Estattsttca Gem! e aplicada - CROXTON e COWDEN 500,00 
Metodos estatisticos aplicados d economia e aos 

neg6cios - MILLs .••••••..•.•••...•••••••••• • 

lntroducao d teoria da estatistica - YuLE e KEN-
DALL .. . ..................................... . . 

Anuario Estatistico do Brasil - 1955 .......... . 
Teoria dos Levantamentos por Amostragem -

WILLIAM 0. MADOW .................... . .. . . . 

Pontos de E.qtatistica - LAURO SODRt VIVEIROS DE 
CASTRO .... • .•.••...••• . • .. ••••. . •• • • •.••••• 

Exerctcios de Estatistica - Idem .........•.... 
Anuario Estatistico do Brasil ·- 1953 e 1954 . •• • 
Anuario Estattstico do Brasil - 1952 ......... . 
Curso elementar de estatistica aplicada <i admt-

nistracao - GIORGIO MORTARA • •• •••. • •.• •. •• 

Grdficos - Construcao e empr~go - ARKIN e 
COLTON . .. .. ••. .• • •••••••.••• ••• ••• ••• .•••• • 

Brazil up to date ....•.... • · .•................... 
Divisao Territorial do Brasil - 1.•-VII-1955 . ... 
Estat!stica do comerclo exterior do Brasil (Janeiro 

a junho de 1953) ........................... . 
Idem (Janeiro a setembro de 1953) ... . ...•..... 
Idem ·(janeiro a dezem bro de 1953) ........... . 
Idem (janeiro a mar<; a de 1954) ...............• 
Idem (janeiro a . junho de 1954) ............... . 
Idem (Janeirn a set em bro de 1954) ............ . 
Idem (Ja:nelro a marva de 1955) ............. .. . 
Idem (Janeiro a _Junho de 1955) .. ...... ........ · 
Idem (janeiro a setembro de 1955) ...•....••.•. 
Idem (Janeiro a dezembro de 1955) .......... . 
Censos Demogrdficos e econ6mtcos - Parana .. 
Mapa do Brasil, escala 1:5 000 000 - 1954 .... .. . 
Censo agricola - Sao Paulo ......... . . .. ....... . 
Brazilian Commodity Nomenclature .......... . . 
Monografia hist6rica do Munfcfpio de Campinas 
Cadastro Industrial de Sao Paulo .. ... ... ..... . 
Censo Demografico - Sao Paulo e Minas Gerais 
F6rmulas emptricas - T . R. RUNNING .• •. ..•.•• 

Tecntca da chefia e do comando - CELSO DE 
MAGALHA~S ••.•• ••••••••••• •. •.•• • •••• ••••• • •• 

Nomenclatura Brasileira de Mercadortas . ..... . 
tndice altabt!tico da Nomenclatura Bra.sileira de 

M ercadorias .. : •...........•........ .. . . .... .. 
Censo Demograftco - Dlstrlto Federal, Bahia, 

Rio Gra.nde do Sui, Rio de Janeiro, Pernam-

230.00 

200,00 
150.00 

120,00 

120.~0 

120.00 
100,00 
80.00 

80,00 

80,00 
80,00 
70.00 

70 ,00 
70 ,00 
60,00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60,00 
60.00 
60.00 
60.00 
50.00 
50,00 
50.00 
50,00 
40,00 
40.00 

40,00 
30,00 

20,00 

buco, Esplrlto Santo, Alagoas, Sa nta Catarina 20.00 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira de Estatistica (asslnatura 
anual) . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . 80.00 

Revista Brasileira dos Muntctpios (Idem) . . . . . . 80,00 
Boletim estatistico (Idem) . . . . .. . .. . .. . . .. .... .. 40.00 

Vendas pelo reemb6lso postal ou mediante remessa 
do numerarlo correspondente, em cheque. vale postal ()U 
com valor declarado, a favor do Conselho Naclonal de 
Estatlstlca (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de Ja
neiro, DF) . Os funclonarlos do sistema estatlstlco, os 
profess6res e alunos de cucsos oflclals de estatlstlca e 
os s6clos qultes da Socledade Brasllelra de Estatlstl~a 
tern dlrelto a urn desconto de 50%, exceto para o 
An uarlo Esta tlstico. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretano-Geral: Luis de Abreu Moreira 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

1 - Ilheus. 2 - Itabuna. 3 - Terrlt6rio do Guapore. 
4 - Territorio do Rio Branco. 5 - Pelotas. 6 - Cam
pos. 7 - Sorocaba. 8 - Nova lgua~:u. 9 - Campinas. 
10 - Campina Grande. 11 - Marilla. 12 - Ribeirio 
Preto. 13 - Botucatu. 14 - Cachoeiro de ltapemirim. 
15 - Aracaju. 16 - Bento Gon~lves. 17 - Sio Gon
o;alo. lR - Alagoinhas. 19 - Macei6. 20 - Paranagua. 
21 - Jaguarao. 22 - Baje. 23 - Diamantina. 24 -
Vit6ria da Conquista. 25 - Itaporanga, 26 - ltajaf. 
27 - Cac;apava. 28 - Petropolls. 29 - Nova Friburgo. 
30 - Pao de Ao;ucar. 31 - Lajes. 32 - Parnaiba. 
33 - Passo Fundo. 34 - Murlae. 35 - Terrltorio do 
Amapi. 36 - Piracicaba. 37 - .Jcquie. 38 - Porta
legre. 39 - Maracana. 40 - Montes Claros. 41 -
Londrlna. 42 - Penedo. 43 - Ponta Grossa. 44 - Ba
talha. 45 - Manaus. 46 - Carolina. 47 - Aracati. 
48 - Uberlandia. 49 - Salvador. 50 - Chapeco. 51 -
Ceara-Mirim. 52 - Picos. 53 - Laguna. 54 - Abae
tetuba. 55 - Sao Miguel do Tapuio. 56 - Bauru. 
57 - Sao Jose do Cal~do. SR - Itabaiana (PB). 
59 - Santo Angelo. 60 - Blumenau. 61 - Anapolis. 
62 - Juiz de Fora. 63 - Quipapa. 64 - Campo 
Grande. 65 - Florianopolis. 66 - Mutuipe. 67 -
Guarapari. 68 - Ipira. 69 - Afonso Claudio. 70 -
Sao Jose dos Pinhais. 71 - Cameta. 72 - Araras. 
73 - Sao Bernardo do Campo. 74 - Aquidauana. 
75 - Guimaraes. 76 - Lagarto. 77 - Catalan. 78 -
Colatina. - 79 - Franca. 80 - Anadia. 81 - Lorena. 
82 - Uberaba. 83 - Mococa. 84 - Baturite. 85 -
Pesqueira. 86 - Sao Caetano do Sui. 87 - Porto Calvo. 
88 - Itabaiana (SE). 89 - Alegrete. 90 - Feira de 
Santana. 91 - · Resende. 92 - Crato. 93 - Cabaceiras. 
94 - Angra dos R eis. 95 - Sao Luis. 96 - Barbacena. 
97 - Cachoeira. 98 - Quixada. 99 - Santa Vit6rla 
do Palmar. 100 - Sao Joao Del Rei. 

Acabou-se dr irnprimir, no SeTvi(O Grdjico 
do IBG E, aos quinze dias do rnfs de Setembro de mil 
novecentos e cinqiienta r seis. 


