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PORTO 
VELHO 

COLECi\0 DE 

MONOGRAFIAS N.o 419 

TERRITORIO DE RONDONIA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 154.136 km'; altitude 
da sede: 98 m; temperaturas na sede municipal, 
em .°C: media das maximas, 33,3; das minimas, 
19,7; precipitac;ao pluviometrica anual: 2. 269,0 
mm. 

POPULACAO - 67.000 habitantes (estimados em 
1.0 £e julho de 1967); densidade demogrcifica : 
43 habitantes par 100 km'. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 53 estabelecimentos 
industriais, 8 de comercio atacadista, 360 vare
jistas e 4 mistos; 6 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 95 unidades escolares de 
ensino primario comum, 9 do ensino media; 1 
biblioteca publica, 1 museu; 3 cinemas, 1 teatro , 
2 radioemissoras ; 5 tipografias , 3 livrarias, 3 
jornais . 

. 4SPECTOS URBANOS - 6.000 predios, 4.100 li
gag6es eletricas, 200 aparelhos telef6nicos; 4 
hoteis, 11 pens6es, 9 restaurantes e 31 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA - 4 hospitais com 269 leitos, 
31 pastas de saude; 16 medicos, 8 dentistas, 10 
enfermeiros; 15 farmacias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Municipal, 
em 31-3-19-67) - 55 autom6veis, 428 caminh6es, 
6 6nious e 830 veiculos nao especificados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 2,0 (renda 
tributaria: 1,0); despesa fixada: 2,0. 
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HIST6RICO 

A SITUAQACO a margem direita do rio Madeira, faci
litando o embarque e desembarque dos navios no 
local em que hoje se encontra Porto Velho, apre
sentava condic;6es favoraveis para o estabelecimento 
de urn porto fluvial. A direc;ao da Madeira-Mamon'i 
Railway Co . , baseada em rela t6rios dos engenheiros 
Carlos Morsing e JUlio Pinkas e do eminente sani
tarista Oswaldo Cruz, entrou em entendimentos com 
o Governo Federal, no sentido de transferir a cons
truc;ao da estac;ao inicial da ferrovia para Porto 
Velho. 0 local ja era preferido pelos ferroviarios da 
Companhia, entao sediada no Municipio de Santo 
Antonio, que para la iam aos domingos e feriados 
pescar ou realizar excurs6es. 

Comec;adas as obras de saneamento do local e a 
construc;ao das instalac;6es necessarias para os ser
vic;os da ferrovia - estac;ao inicial e oficinas respec
tivas - foi encetada, tambem, a remoc;ao do pessoal 
de Santo Antonio para Porto Velho que, assim, 
experimentou considenivel surto populacional. For
mou-se urn nucleo populoso e urn porto fluvial de 
grande movimento, que serviu de base a criac;ao do 
futuro Municipio. 

Parte das terras que constituem Porto Velho 
pertenciam ao Municipio de Humaita, Estado do 
Amazonas, limitrofe do antigo Municipio de Santo 
Antonio do Madeira, Estado de Mato Grosso. 

FORMA(.iiO ADMINISTRATIVO
-JUDICIARIA 

A LEI n.0 741, de 30 de outubro de 1913, criou o 
Termo de Porto Velho, pertencente a Comarca de 
Humaita, ficando o Poder Executivo autorizado a 
trac;ar seus limites, o que foi feito atraves do De
creta n .0 1.063, de 17 de margo de 19140 A instalac;ao 
do Termo ocorreu a 30 de janeiro seguinte. 

A 2 de outubro de 1914, pela Lei no0 757, era 
criado o Municipio, com a mesma denominac;ao -
Porto Velho e sede na povoac;ao ja existente, ficando 
o Poder Executivo autorizado a entrar em acordo 
com o Governo Federal, a Madeira-Mamore Railway 
Co 0 e os proprietarios de terras particulares da lo
calidade, para a fundac;ao da vila, com o aprovei
tamento das obras de saneamento ja existentes, 
realizadas por aquela Companhiao A instalac;ao da 
vila ocorreu a 24 de janeiro de 1915. 

Pela Lei n.0 10 011, de 7 de setembro de 1919, 
foi a vila de Porto Velho elevada a categoria de 
cidade. 

0 Decreta federal no0 5 0 812, de 13 de setembro 
de 1943, criou varios territ6rios federais, entre estes 
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o do Guapore, que em 1956 passou a denominar-se 
Rondonia. Do Territ6rio Federal passaram a fazer 
parte os Municipios de Porto Velho e Guajara
-Mirim. 

Pelo Decreto-lei n.O 5. 839, de 21 de setembro de 
1943, que dispos sobre administragao dos Territ6rios 
Federais, o Municipio de Porto Velho passou a Ca
pital do Terri t6rio . 

A elevagao do Termo de Porto Velho a categoria 
de Comarca foi determinada pela Lei n.0 900, de 
31 de agosto de 1917, sendo a Comarca extinta e 
mais tarde restabelecida, pela Lei n.0 1.133, de 7 de 
fevereiro de 1922 . 

0 Municipio e atualmente constituido dos dis
tritos de Porto Velho (sede) , Abuna, Ariquemes, 
Calama, Jaci Parana e Rondonia. 

LOCALIZAc;AO DO iHUNIC1PIO 

0 TERRIT6Rro do Municipio de Porto Velho esta situa
do na encosta setentrional do planalto brasileiro, na 
regiao amazonica. 

Porto Velho limita-se com os Municipios de 
Humaita e Labrea, do Estado do Amazonas, Ari
puana, do Estado de Mato Grosso, Rio Branco, do 
Estado do Acre, com o de Guajara-Mirim, e com a 
Bolivia. 

A posigao geografica da cidade e determinada 
pelas seguintes coordenadas: 8° 45' 37" de latitude 
Sul e 63° 54' 48" de longitude W. Gr. A altitude 
da sede municipal e de 98 metros. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MUNiciPio de Porto Velho, com area de 154.136 
km", localiza-se na zona fisiografica do Alto Madeira. 

Suas terras, seguindo a caracteristica geral da 
regiao, sao constituidas de planicies, com poucas 
elevag6es. 0 revestimento vegetal e formado, em 
grande parte, pela floresta equatorial, caracterizada 
por grande numero de especies botanicas. 

0 clima do Municipio e do tipo equatorial su
perumido. Em 1966 sua temperatura apresenta a 
media das maximas de 33,3 .°C e a das minimas 
19,7.°C. Nos meses de maio e junho ocorre o fe
nomeno meteorol6gico conhecido como "friagem", 
provocado pelos ventos do quadrante sui e pela 
elevada umidade. 

Outro fenomeno meteorol6gico que merece des
taque na regiao e o "nevoeiro", que acarreta grandes 



6 

Palacio "Getulio Vargas", sede do Governo do Territorio 

dificuldades nas ligag6es aereas . No periodo das 
chuvas, quando os temporais sao mais frequentes, 
os nevoeiros em Porto Velho atingem quase 30 dias, 
e em Vilhena 20. A precipitagao pluviometrica em 
1966, totalizou 2.269,0 mm. Ha uma estagao meteo
rol6gica em funcionamento. 

A parte de maior relevo, em Porto Velho, e a 
Serra dos Parecis, com cerca de 600 metros de 
altura . 

A bacia hidrografica e constitnida pelo rio Ma
deira, formado pelos rios Mamore e Beni, os rios 
Jiparana, Jamari, Jaci Parana, Abuna (limite com 
a Bolivia) , Candeias e Lago do Cunia. 

0 rio Madeira, meio de ligagao com Manaus, 
Belem e outros centros, e facilmente navegavel, com 
excegao do periodo de j ulho a ou tubro. Os rios 
Jiparana e Jamari s6 sao navegaveis em ·seus baixos 
cursos, na ocasiao das cheias, por embarcag6es de 
200 a 500 toneladas. 

POPULA(.if.O 

Porto Velho, no Censo de 1940, tinha 8.316 ha
bitantes, passando a 27.244 no de 1950 e 50.695 no 
de 1960, marcando acrescimos de 227,6 % e 86,1%, 
respectivamente. 

De acordo com o ultimo Censo, o Municipio 
compreendia os 6 distritos discriminados a seguir , 
segundo os quadros urbana e rural : 
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POPULAQAO PRESENTE 
LOCALIZAQAO 

Total Urbana Rural 

Municipio ....... ... . . .. . 50 695 22 692 28 003 

Porto Vclho ....... .. . . 31 064 19 293 11 771 

. ·\bunii . . .. ... . 2 801 595 2 206 

.i.riquemes . . .. . . . 3 066 I 849 2 217 

Calama .... ······· . .. 6 541 ; :I 6 307 

Jaci Parana . . ....... .. 
1 411 I 968 

Rondonia ... . . . . ' . 5 812 1 278 4 534 

A populagao do Municipio localizava-se com 
vantagem na zona rural - 55,2%. 

LOCALIZACAO DA POPULACAO 
1960 

C2J ZONA URBANA 17,2% 
ll!llll!i1 ZONA SUBURBANA 27,6% 

m ZONA RURAL 55,2% 

Segundo os grupos de idade a populagao estava 
assim distribuida: 

0 a 9 anos ... . . ...... . ...... . . 
10 a 19 " .......... . .... . .... . . 
20 a 29 . . .... . . . ... . ....... . . 
30 a 39 .... . .... .. . . ........ . 
40 a 49 ........... .. ........ . 
50 a 59 . .... . ..... .... ...... . 
60 a 69 .. . . .... . ....... .. ... . 
70 anos e mais .... . .. . . . ......... . 
Total' ... .. .. . . . .... .. ..... .. .. . . 

' Inclusive idade ignorada 

17 463 
9 798 
9 500 
7 003 
3 988 
1577 

930 
425 

50 695 
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0 Censo apurou, tambem, que das 40.939 pessoas 
de 5 anos e mais, 18.389 eram alfabetizadas, sen do 
que destas 7. 305 eram estudantes. 

Foi estimada, para 1.0 de julho de 1967, a popu
lagao municipal em 77.159 habitantes. A densidade 
demografica, que era no Censo de 1960 de 33 habi
tantes por 100 km", passou para 50. 

M i I ho bit antes 

POPULACAO MUNICIPAL 

1940 1950 1960 1967 

Em Hl66 foram realizados 144 casamentos, regis
trados 1. 657 nascidos vivos e 62 mortos, 275 6bitos 
em geral, sen do 95 de men ores de urn ano. 

INDUSTRIA 

Extrativa Mineral - A produgao de cassiterita 
elevou-se, em 1966, a 2. 035 

toneladas, no valor de NCr$ 6,1 milh6es. Havia 9 
estabelecimentos, onde trabalhavam 2. 028 operarios. 

Industria de Transjormac;;tio- Porto Velho contava, 
em 1966, com 44 es

tabelecimentos, onde trabalhavam 336 operarios. 
0 valor da produgao, naquele exercicio, foi de 
NCr$ 3,1 milh6es, assim distribuidos: 
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I 
VALOR DA 

Ei:lTA- OPER~- PRODUQAO 
CLASSE E BELECI- RIOS El\f 1966 

Gl~NEROS DE MENTOS OCU- N\tmeros INDlTSTRIA EM PADOS C' 

absolutes ;C 

1966 1966 (NCr$ , i)b eo 

1000) Ya lor 
' -- --- - - ---

lndiistrias de trans-
forma~iio (1) .. . 44 336 3 055 100,0 

:.\'linerais nao meta-
licos ... 11 74 2 ~20 76,0 

Madeira .. 4 42 92 3,0 
Borracba (x) 

88 I 109 3,G 
Produtos a limen-

tares ... 22 97 4il !5,4 
Bebidas .. () I (,) ;~ I 0,6 
Editm ial e grMica (, ) 12 l , I 
Diversas . . (·) (,) 10 ; 0,3 

( 1) Os dados omitidos fazem parte dos totals. 

Das indl'!strias de transformagao, a principal 
a tividade se referia as olarias, que ocuparam 60 
operarios e contribuiram com NCr$ 2,3 milh6es para 
o valor total da produgao . Bern distanciado, no ge
nera de produtos alimentares, o beneficiamento do 
cafe. 

/ lGRICULTURA 

As ATIVIDADEs agrarias em Porto Velho permanecem 
em plano secundario. 

Em 1967, a produgao agricola alcangou NCr$ 1,1 
milhao, resultantes do cultivo de 3.296 ha: 

I QUANTIDADE VALOR 

AREA I 
PRODUTOS CULTI- Numeros 
AGRiCOLAS VADA Volume :~bsolutos % 

Unidarle (NCr$ s6bre (ba) 
iOOO) o total 

- - - - - - - - -
Mandioca. · ·· · · · ·· 420 t 6 300 315 27,9 
Arroz . . ... .. . . . . . . .. . 2 000 t 1560 260 23,0 
Banana ... · · · · · 200 1000 cachos 320 160 14,2 
Tomate . . .. . . .. 25 t 38 53 4,7 
Laranja .... . .. 35 1 000 frutos 1050 53 4,7 
Cana-de-a~ucar .. 120 t 1 920 48 4,3 
Abacate . . . . 44 1 000 frutos 528 42 3,7 
Mi!bo .. .. . . .. 200 t 120 40 3,5 
Outros ... . 252 -- - 158 14,0 

TOTAL .. .. .. . . . 3 296 - - 1129 100,0 
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Vista aerea da cidade 

Em outros estao incluidos pimenta do reino 
feijao, abacaxi, manga, batata-doce, c6co-da-baia, 
limao, melancia, tangerina e caju. 

Tres agr6nomos prestam assistencia tecnica aos 
agricultores de Porto Velho . Ha urn p6sto agrope
cuario em funcionamento. 

Cadastrados pelo IBRA, ate 31 de m argo de 
1967, existiam 1. 410 im6veis rurais. 

PRODU(.ifO EXTRATIV A VEGETAL 

A coLETA de produtos vegetais constitui a mais 
importante atividade da escassa mao-de-obra dispo
nivel. Ela se concentra, principalmente, em 2 pro
dutos: borracha e castanha-do-para . A hevea, em 
1967, rendeu 1. 695 t e NCr$ 2,4 milh6es, a cas tanh a 
do para, 1.200 t e NCr$ 408,0 milhares. 

A lenha totalizou 67 . 920 metros cubicos e 
NCr$ 135,8 milhares, os dormentes NCr$ 5,5 milha
res e 2. 200 unidades. 

PRODU(L"IO DE PELES SILVESTRES 

A PRonugli.o de peles silvestres, em 1967, apresentou 
os seguintes valores: 



ESPECIES 

Ariranda. 
Veado .... 
Jacare . ... 
Gato do Mato .. 
Porco do Mato . 

TOTAL.. . ...... 

PELES 
(N o) 

377 
10 050 
3 £00 
3 300 

27100 

44 727 

VALOR 
(NCr$) 

11 

49 010 
32 613 
i.2 200 

310 500 
85 S50 

55 0 173 

Porto velho tern a hegemonia da prodU<;:ao do 
Territ6rio. 

PESCA 

A ATIVIDADE pesqueira reunia 247 pescadores maio
res de 18 anos e 6 menores, filiados a Colonia Z-1 
(Tenente Santana), em 19670 

A produ<;ao de pescado, todo de agua dace , foi , 
em 1967, de 290,9 toneladas, no valor de NCr$ 372,1 
milhareso 

A Colonia possuia 70 canoas, 23 agaliotas, 68 
embarca<;6es a motor, 120 redes de arrasto, 21 de 
espera e 1 fabrica de gelo com uma produ<;ao de 
450 toneladas 0 

A pesca nao colonizada se estende par todos os 
rios municipais, constituindo elemento importante 
na dieta da popula<;iio 0 

PECUARIA 

A POPULAgAo pecuaria valia, em 1966, NCr$ 5,9 mi
lh6es e compunha-se de 340249 cabec;as: 

VALOR 

ESPECillS 
QUANTI- Numeros DADE absolutos % 
(cabeyas) (NCr$ s6bre o 

1 000) valor 

Bovinos . ... . . .. .. o . .... . 4 44.5 l 029 17,3 
BUfalos .. . . . . . . . •·o •o • 35 12 0,2 
Eqiiinos .. .. . ... ... •o• . . .. . 630 189 3,2 
Asininos .. ... . ... 80 20 0,3 
i\Iuares .. •o • O .... . .. 11 600 2 900 48,8 
Sulnos . . . . . . . . . .. . ... ... . . . 14 879 1 681 28,3 
Ovinos . . . . . . . . . . . O• . .. . 1 480 74 1 2 
Capriuos .. .. · ··· · · · .. .. ... 1 100 38 0,7 

TOTAL . . . . . . . . 34 249 5 943 100,0 

0 gado vacum existente, em reduzido numero, 
se destina a cria<;iio e produ c:;ao de leite; as rac;as 
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Catedral do Sagrado Cora~iio de Jesus 

mais comuns sao gir e nelore, em cruzamento com 
o gado comum, o chamado "pe duro". 

0 abastecimento de carne ao Municipio recebe 
suprimento de Mato Grosso e da Bolivia. 

COMERCIO E BANCOS 

PoRTO VELHO possuia 8 estabelecimentos atacadistas, 
360 varejistas e 4 mistos, em 1967. Existem no Mu
nicipio 6 agencias bancarias. 

As contas bancarias apresentavam, em 31 de 
dezembro de 1967, os seguintes saldos: 

CONTAS 

Caixa, em moeda corrente ..... 
Emprestimos em contas cor

SALDOS 
(NCr$) 
542 720 

rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 501 302 
Titulos descontados . . . . . . . . . . . . . 5 657 050 
Dep6si tos a vista e a curto 

prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 743 216 
Depositos a prazo . . . . . . . . . . . . . . 142 041 

Os seus produtos - borracha, castanha, copaiba, 
madeiras de lei, cassiterita (minerio de estanho) , 
peles e couros- sao exportados principalmente para 
o Sul do Pais. 

PORTO 

0 PRINCIPAL acostamento do Municipio e 0 de Porto 
Velho, no rio Madeira, com 4 ancoradouros, profun
didade media de 4 a 9 metros. Disp6e de tres ar
mazens, com capacidade de cerca de 22 mil m' e 3 
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Sede da Estrada de Ferro Madeira Mamore 

guindastes. E fiscalizado par uma Agencia da Ca
pitania dos Portos . . 

Situado estrategicamente no inicio da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamore, recebe das zonas pro
dutoras toda a borracha e castanha-do-para para 
serem exportadas para Manaus e Belem e distribui 
as mercadorias importadas desses centros. Par
tanto, tem todas as condig6es para desenvolvimentoo 

0 movimento do porto do rio Madeira, em 1966, 
foi de 127 navios, que transportaram 3 0 439 passa
geiros e 20 0 590 toneladas de carga 0 

Alem desse acostamento existem diversos outros 
menores, espalhados pelos rios que servem de vias 
de transporte ao Municipio 0 

TRA N SPORTES 

Terrestres - E o Municipio servido pelas rodovias 
federais BR-364, que o liga a Cuia

ba, BR-319 (em construgao), que fara a comunicagao 
com o Estado do Amazonas, e BR-236, que liga o 
distrito de Abuna ao Municipio de Rio Branco (AC) . 

Rodovias municipais fazem a ligagao com as 
localidades de Milagres (4 km), Tanques (4 km) , 
Santo Antonio (8 km) , Rio das Gargas (Antiga Areia 
Branca; 23 km), Belmonte (15 km), Treze de Se
tembro e Dois de Novembro (20 km). 

Gasta-se ate Brasilia-DF, de rodovia, 12 dias de 
viagem . 

A Estrada de Ferro Madeira-Mamore, num per
curso coberto em 48 horas, viajando-se s6 de dia, 
liga Porto Velho, no rio Madeira, a cidade de Gua
jara-Mirim, no rio Mamore 0 
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A M 

BO LIVI A 

CO NVENC 5 E S : J/ 11 

LI MITE INTERNA CIONAL ............ ,_., 

LIMITE INTERtSTAOfJAL -· -·-
R OOOVIA FEDERAL 

FE fl flO V IA 

CAMPO OE POUSO ""!'" 

GROSSO 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 31 
de mar<;o de 1967, 55 autom6veis, 428 caminh6es, 6 
onibus e 830 outros veiculos . 

Fluvial - Acha-se em construcao um porto fluvial 
sobre o rio Madeira : 

A sede municipal comunica-se com Rio Branco, 
AC, via Manaus (4.486 km) e Humaita, AM (291 
km ) . 

Aer eo - Porto Velho disp6e do Aeroporto Salga
do Filho e de 16 campos de pouso . :E ser

vido pela Cruzeiro do Sui, Paraense e VASP. 

0 tempo media gasto de Porto Velho ate Gua-
1ara-Mirim e de 1 hora e 15 minutos; ate Rio Branco, 
1 hora e 20 minutos; ate Brasilia, DF, via Manaus, 
8 horas e 25 minutos . 

Esta em constru<;ao, no lugar denominado Tan
ques, um aeroporto de grandes proporc;6es. 

INSTRU(AO 

SEGUNDO os dados definitivos do Censo Demografico 
de 1960, 45 % das 40.939 pessoas de 5 anos e mais , 
em Porto Velho, sabiam ler e escrever . 
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0 Censo Escolar de 1964 revelou que 77,2% das 
criangas de 7 a 14 anos freqtientam escolas, sendo 
que nas areas urbana e suburbana o indice e de 
82,4% e na rural de 52,6%. A escolaridade muni
cipal esta acima da do Territ6rio de Rondonia 
(76,2%) e da do Pais (66,1%). 

CRIANQAS RECENSEADAS 

LOCALIZAQAO De 7 a 14 anos 

De Oa 14anos 
Freqiientam Total escola 

Porto Velho .. 5 456 7 063 14 721 

Areas m·bana e suburbana 4 815 5 845 12 260 

Area rural. 641 1 218 2 461 

Havia 215 professores regentes de classe e 30 
nao regentes (estes do sexo feminine, na zona ur
bana) . Dos regentes de classe, 85 eram normalistas 
(77 do sexo feminine, 1 na zona rural) ; 130 nao 
normalistas (106 do sexo feminine, 16 na zona 
rural) . 

Emino Primario 

P6R'I'O VELHO possuia, em 31 de margo de 1967, 95 
unidades escolares de ensino primano comum, com 
338 professores e 7 . 650 alunos matriculados no 
inicio do ana letivo. 

Escola Normal 
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Ensino Media 

0 ENSINO media, em 1967, era ministrado em 9 uni
dades escolares: 5 do secundario, 1 do comercial, 
1 do industrial e 2 do normal. Contavam, naquela 
data, com 105 professores. 0 n'umero de alunos era 
de 896, dos quais 524 no secundario, 148 no comercial, 
42 no industrial e 182 no normal. 

SAO DE 

CONTAVA o Municipio, em 1967, com 4 estabelecimen
tos hospitalares, com o total de 269 leitos: 1 hospital 
geral, 1 maternidade, 1 leprosaria e 1 abrigo para 
tuberculosos. Pertencem, todos, ao Govern a do Ter
rit6rio, que mantem, ainda, 1 posto de puericultura 
e 28 postos de saude. 0 DNERu man tern 1 posto 
de saude e a Campanha de Erradicac;ao da Malaria, 
urn outro. 

A populac;ao disp6e dos servic;os de 16 medicos, 
8 dentistas, 10 enfermeiros. Ha 15 farmacias e dro
garias em funcionamento . 

FINAN(AS POBLICAS 

A ARREl:JADAg~o federal, em 1966, foi de NCr$ 811,2 
milhares e a municipal de NCr$ 1,2 milhao, tendo 
a despesa municipal alcanc;ado NCr$ 989,5 milhares. 

0 orc;amento municipal, para 1967, previa receita 
de NCr$ 2,0 milh6es, sendo NCr$ 1,0 milhao de renda 
tributaria, e fixava igual despesa . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

PoRTo VELHO, sede do Governo do Territ6rio, com 
porto fluvial, e cidade moderna, com pouco mais de 
50 anos. E dividida em duas zonas - parte baixa e 
parte alta - e esta situada a margem direita do 
Madeira. 

Cidade de aspecto agradavel, arborizada, com 
o advento da extrac;ao de cassiterita cresceu de 
importancia, sendo considerada a "Capital Brasileira 
do Minerio de Estanho". 

Possui, aproximadamente, 6 mil predios, servic;o 
de abastecimento de agua e rede de esgotos, ad
ministrados pela Prefeitura, mas pertencentes ao 
Govern a do Territ6rio. A rede de esgotos possui 
5,8 km e 550 m de emissarios, servindo a 10 logra
douros. 0 numero de predios esgotados e de 195 
pela rede e 802 par fossas. A extensao das linhas 
distribuidoras da recte de abastecimento de agua e 
de 14,0 km e abastecem a 1.325 predios em 37 logra
douros plublicos. Os 3 reservat6rios tern capacidade 
para 1. 442 m". Ha 1,6 km de linhas adutoras. 



17 

0 fornecimento de energia ell~trica, que pertence 
ao Servi<;o de Abastecimento de Agua, Luz e For<;a 
do Territ6rio de Rondonia, e dirigido por urn depar
tamento da Prefeitura local. :E termeletrica, de 
corrente alternada, freqiiencia de 50/60 ciclos. 0 
numero de ligag6es eletricas e de 4 .100, e alguns 
logradouros sao iluminados com lampadas de mer
curia. 

Em 1965, foram feitas 4 inscrig6es de hipotecas 
convencionais, no valor de NCr$ 118,6 milhares; 84 
de transcrig6es de im6veis, no valor de NCr$ 170,0 
milhares, sendo 38 por compra e venda (NCr$ 124,8 
milhares) . 

As constru<;oes civis licenciadas no mesmo ano 
montaram a 32 predios e a area de piso a 3. 023 me
tros quadrados; no 1.0 semestre de 1966, a 25 e 
2.649 m', respectivamente. 

A biblioteca publica "Raimundo de Morais", 
pertencente ao Governo do Territ6rio, possui acervo 
superior a 2. 730 volumes. 0 Museu Rondon guarda 
grande cole<;ao de amostras das principais riquezas 
da regiao . 

Ha tres cinemas e o Instituto "Maria Auxi
liadora" possui 1 teatro de uso privativo. Circulam 
3 j ornais e funcionam 5 tipografias e 3 livrarias. 

A Sociedade de Cultura Radio Caiari opera em 
ondas medias, tropicais e freqiiencia modulada, nas 
freqiiencias de 1. 170 e 4 . 955 kc/s e 106,1 megaciclos, 
respectivamente . Radio Difusora de Guapore, pre
fixo ZYY -20, freqiiencia de 4. 785 kc/s, funciona 
desde 1952. Operam tam bern em Porto Velho diver
sos radio-amadores. 

Ha 5 clubes desportivo-recreativos, totalizando 
559 s6cios . 

Entre os festejos religiosos mais populares, des
tacam-se os dedicados a Nossa Senhora de Nazare, 
padroeira do Territ6rio, no mes de outubro, a pro
cissao fluvial de Sao Pedro, a 29 de junho, e em 
julho a procissao de Sao Crist6vao, patrocinada 
pelos motoristas, constando de desfile de autom6veis 
pelas ruas da cidade. Quanto ao folclore, destacam
se: o ''boi-bumba", as quadrilhas de Sao Joao; 
festejos de Santa Barbara e sao Benedito, baseados 
no ritual afro-brasileiro; e os desfiles de bois e 
quadrilhas, na epoca junina. Entre as festas civicas 
cita-se a data da instala<;ao do Territ6rio, come
morada no dia 13 de setembro. 

0 Municipio de Porto Velho conta com a agencia 
do Departamento dos Correios e Telegrafos, Servigos 
Radio Telegrafico e Telefonico do Governo do Ter
rit6rio, Companhia Radio Internacional, estag6es de 
Radios da VASP, Cruzeiro do Sul e FAB, Companhia 
Telefonica Rondonense, com 200 aparelhos insta
lados, e Servi<;o Radio Telegratico da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamore. 
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Entre os estabelecimentos de prestagao de ser
vigos existentes no Municipio, citam-se 4 hoteis, 
11 pens6es, 9 restaurantes, 5 barbearias, 4 sal6es de 
cabeleireiros para senhoras e 31 bares 0 

Ha no exercicio da profissao 9 advogados, 5 
engenheiros e 4 veterinarios 0 Existem 4 sindica tos 
em funcionamento 0 

5 sao as instituig6es que prestam assistencia 
social: Sociedade Guaporense de Defesa Contra a 
Lepra, Sociedade de Assistencia ao Tuberculoso 
Pobre, a Legiao Brasileira de Assistencia, Obra do 

. Bergo e a Sociedade Sao Vicente de Paula 0 

Nao possui representagao politica 0 As eleig6es 
sao de ambito geral para escolha de 1 deputado que 
representa o Territ6rioo Ate 20 de dezembro de 1966 
estavam inscritos 100434 eleitoreso 
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