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1. Caderno Econômico: 

 

1.1 Porto Velho, Uma História Forjada por Desbravadores: 
 

O estado de Rondônia1 possui extensão territorial de 237.590,5472 km², divididos 

em 52 municípios e está localizado na região Norte do Brasil. Faz limites com os estados 

do Amazonas ao Norte, Mato Grosso ao Leste, Acre a Oeste e com o país vizinho Bolívia 

ao Sul e a Oeste, como se observa no mapa abaixo. (Vide: Inserção 1) 

 

 

Inserção 1 - Fonte: Revisão do Plano Diretor Participativo de Porto Velho/RO - elaborado pelo IBam a partir do Google Earth 

 

Por sua vez, a capital Porto Velho se localiza na parte oeste da Região Norte do 

Brasil, na área abrangida pela Amazônia Ocidental no Planalto Sul-Amazônico e ao norte 

do estado de Rondônia, uma das parcelas do Planalto Central Brasileiro, situada à 

margem leste do Rio Madeira. (Inserções 2 e 3) 

 

                                                           
1 A origem do nome do estado de Rondônia remota a década de 1940. A região era chamada de Território Federal do 

Guaporé. Em 1956, recebeu o nome de Rondônia, em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), 

militar sertanista e indigenista, responsável pela integração do estado ao restante do país. 

2
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rondônia 

 



 
 

3 

 

 

Inserção 2 - Fonte: wikipedia.org 

 

Com uma população estimada de 

519.561 habitantes (estimativa 

IBGE 2018), é o município mais 

populoso do estado de Rondônia e 

da Região fora do eixo Amazonas-

Pará, sendo o quarto mais populoso 

da Região Norte, atrás apenas de 

Manaus, Belém e Ananindeua/PA. É 

também o mais populoso município 

fronteiriço do Brasil e a única 

capital inserida nesse contexto. 

Além de ser, ao lado de Rio Branco 

e Teresina, a única capital estadual 

que faz fronteira com municípios de 

outro estado. 

Porto Velho é ainda, a única capital estadual que faz fronteira com outro país, no 

caso a Bolívia. Se destacando também por ser a capital brasileira com a maior área 

territorial, estendendo-se por pouco mais de 34 mil km², sendo mais extenso que países 

como Bélgica e Israel. 

 
     Inserção 3 - Fonte: IBGE 
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A cidade foi criada pelos desbravadores contratados durante a construção da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em 4 de julho de 1907, Porto Velho foi fundada e em 

2 de outubro de 1914 foi legalmente criada como um município do estado do Amazonas, 
transformando-se em capital do estado de Rondônia em 1943, quando criou-se o 

Território Federal do Guaporé. 

Desde meados do século XIX, nos primeiros movimentos para a construção de 
uma ferrovia que possibilitasse superar o trecho encachoeirado do rio Madeira (cerca de 

380km) e dar vazão à borracha produzida na Bolívia e na região de Guajará Mirim, a 

localidade escolhida para construção do porto onde o caucho3  seria transbordado para 

os navios seguindo então para a Europa e os EUA, foi Santo Antônio do Madeira, 
província de Mato Grosso. As dificuldades de construção e operação de um porto fluvial, 
em frente aos rochedos da cachoeira de Santo Antônio, fizeram com que construtores e 

armadores utilizassem o pequeno porto amazônico localizado 7 km abaixo, em local 
muito mais favorável. 

Em 15/01/1873, o Imperador Pedro II assinou o Decreto-lei nº 5.024, autorizando 

navios mercantes de todas as nações subirem o Rio Madeira. Em decorrência, foram 
construídas modernas facilidades de atracação em Santo Antônio, que passou a ser 
denominado Porto Novo. O porto velho dos militares continuou a ser usado por sua maior 

segurança, apesar das dificuldades operacionais e da distância até Santo Antônio, ponto 

inicial da EFMM4. Percival Farquar, proprietário da empresa que afinal conseguiu concluir 

a ferrovia em 1912, desde 1907 usava o velho porto para descarregar materiais para a 
obra e, quando decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele (já na província do 

Amazonas), tornou-se o verdadeiro fundador da cidade que, quando foi afinal oficializada 
pela Assembleia do Amazonas, recebendo o nome de Porto Velho. 

 

Inserção 4: Porto Velho em 1910. Acervo do Museu Paulista. 

                                                           
3

 Árvore nativa da floresta amazónica, Castilloa ulei que atinge mais de 35 m, com madeira própria para pasta de papel, 

látex de que se faz borracha. 
4

 EFMM – Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 
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Após a conclusão da obra da EFMM em 1912 e a retirada dos operários, a 

população local era de cerca de 1.000 habitantes. Então, o maior de todos os bairros era 
onde moravam os barbadianos - Barbadoes Town - construído em área de concessão da 
ferrovia. As moradias abrigavam principalmente trabalhadores negros oriundos das Ilhas 

Britânicas do Caribe, genericamente denominados barbadianos. Ali residiam, pois, 
vieram com suas famílias, e nas residências construídas pela ferrovia para os 

trabalhadores só podiam morar solteiros. Era privilégio dos dirigentes morar com as 
famílias. Com o tempo passou a abrigar moradores das mais de duas dezenas de 
nacionalidades de trabalhadores na construção da EFMM. As frágeis e quase insalubres 

aglomerações, associadas às construções da Madeira-Mamoré foram a origem da cidade 
de Porto Velho, criada em 02 de outubro de 1914. 

Muitos operários, migrantes e imigrantes moravam em bairros de casas de 

madeira e palha, construídas fora da área de concessão da ferrovia. Assim, Porto Velho 
nasceu das instalações portuárias, ferroviárias e residenciais da Madeira-Mamoré 
Railway. 

A área não industrial das obras tinha uma concepção urbana bem estruturada, 
onde moravam os funcionários mais qualificados da empresa, onde estavam os 
armazéns de produtos diversos. De modo que, nos primórdios haviam como duas 

cidades: a área de concessão da ferrovia e a área pública. Duas pequenas povoações, 
com aspectos muito distintos. Eram separadas por uma linha fronteiriça denominada 

Avenida Divisória, a atual Avenida Presidente Dutra. Na área da railway predominavam 
os idiomas inglês e espanhol, usados inclusive nas ordens de serviço, avisos e 
correspondência da Companhia. Apenas nos atos oficiais, e pelos brasileiros era usada a 

língua portuguesa. Cada uma dessas povoações tinha comércio, segurança e, quase, leis 
próprias. Com vantagens para os ferroviários, face a realidade econômica das duas 

comunidades. Até mesmo uma espécie de força de segurança operava na área de 

concessão da empresa, independente da força policial do estado do Amazonas.5 

 

                                                           
5

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho?veaction=edit&section=2 
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Inserção 5: Estação inicial da Ferrovia Madeira-Mamoré, anos 1910. Arquivo Nacional. 

 

1.2. Economia em Destaque – PIB, IDH e Coeficientes de 

Expectativa de Vida e de Mortalidade: 

 

1.2.1. Conjuntura Econômica Mundial e Brasileira: 

Após vários anos de instabilidade e baixo crescimento, a economia mundial 
encontra-se em um período de expansão sincronizada dos principais países, associada a 

taxas de inflação ainda bastante baixas. Até mesmo os fortes desequilíbrios em conta 
corrente no balanço de pagamentos, que caracterizaram o período anterior à eclosão da 
crise financeira internacional, parecem ter ficado para trás. Não obstante esse contexto 

favorável, 2018 ficará marcado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China que 
alcançou um novo patamar em setembro, quando o presidente Donald Trump anunciou 

a imposição de tarifas sobre US$ 200 bilhões de produtos importados da China6. Com 

essa nova escalada, já é possível esperar efeitos negativos bastante significativos sobre 

o comércio internacional. Em primeiro lugar, porque boa parte dos produtos exportados 
pela China para os Estados Unidos contém parcela bastante elevada de insumos 
produzidos em diversos outros países, que também serão afetados indiretamente. 

                                                           
6 Brasília – A trégua de 90 dias na guerra comercial entre Estados Unidos e China, acertada em jantar na noite de 

sábado, (01/12/2018) em uma reunião dos dois líderes mais poderosos do mundo, o americano Donald Trump e o chinês 
Xi Jinping, após meses de uma amarga batalha comercial, não terá efeitos imediatos no comércio do Brasil com os dois 
países, mas algo que deve ser visto como um fator positivo para o desempenho da economia mundial. A avaliação foi 
feita, nesta segunda-feira, por Abrão Neto, secretário de Comércio Exterior do Ministério de Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/tregua-entre-china-eua-nao-tera-efeito-imediato-nas-
exportacoes-brasileiras 
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Segundo, porque essas tarifas provocarão uma elevação dos preços dos produtos 
afetados no mercado doméstico norte-americano, com redução do consumo. 

Os índices amplos de preços de commodities do Banco Mundial, até agosto, 
mostram um movimento recente de queda nos preços de produtos agrícolas, minérios e 

metais. A queda nas commodities ligadas à energia, no entanto, não capta o movimento 
de alta do preço do petróleo ocorrido em setembro, e que o levou a mais de US$ 
80/barril. Os dados recentes de atividade econômica seguem mostrando uma economia 

aquecida nos Estados Unidos, recuperação do crescimento no Japão e desaceleração na 
Área do Euro (AE). Na China, os sinais recentes também apontam para uma certa 

desaceleração, principalmente dos investimentos, movimento que pode estar 
relacionado ao esforço da política econômica no sentido de reduzir o excesso de 

endividamento acumulado nos últimos dez anos.7 

A desaceleração da economia brasileira, que contribui com mais de um terço do 
PIB da América Latina e do Caribe, é um dos entraves para o crescimento da região, 

aponta o Banco Mundial em relatório divulgado recentemente. 

A instituição reduziu suas expectativas para o PIB do Brasil de 2,4% neste ano 

para 1,2% e de 2,5% em 2019 para 2,2%. No acumulado em 2018, a economia brasileira 
avançou 1,1%, segundo o IBGE. 

Em relatório, o Banco Mundial ressalta que o Banco Central brasileiro cortou sua 

estimativa de crescimento em 2018 para 1,6%, ante 2,6% após um movimento de 
caminhoneiros paralisar grandes setores da economia do país. Em setembro, a 

autoridade monetária brasileira promoveu novo corte na projeção do PIB no ano, para 
1,4%. 

Segundo Carlos Vegh, Economista-Chefe do Banco Mundial para a América Latina 
e o Caribe, o Banco sempre esteve disposto a trabalhar com o governo brasileiro. Ele 
ressalta que o governo eleito precisará fazer um ajuste fiscal importante e amplo. 

“O governo brasileiro gasta 12% do PIB em pensões, enquanto países 
comparáveis, como Chile e Peru, gastam 2%”, afirmou. 

Além do ritmo econômico fraco no Brasil, a piora generalizada no cenário global, 
a crise macroeconômica na Argentina e a contínua deterioração da situação na Venezuela 
fecham o quadro que levou à redução da expectativa de crescimento do bloco América 

Latina-Caribe para 0,6% em 2018 e 1,6% em 2019 – em abril, as previsões eram de 
1,8% e 2,0%, respectivamente. 

O documento observa que, após uma desaceleração de seis anos, a América Latina 
e o Caribe haviam crescido 1,1% em 2017 e esperava-se, até abril deste ano, um avanço 
das taxas ainda mais elevadas nos anos subsequentes. “Infelizmente, nos últimos seis 

                                                           
7 Fonte: http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2018/10/05/economia-mundial-11/ por Paulo Mansur 

Levy 
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meses, a região encontrou alguns solavancos na estrada”, disse o Banco Mundial no 
relatório. 

A previsão do PIB argentino, país que precisou recorrer ao FMI (Fundo Monetário 
Internacional) em meio a uma crise fiscal e cambial, por exemplo, foi revista de um 

crescimento de 2,7% para uma retração de 2,5% neste ano e de uma elevação de 2,8% 
em 2019 para queda de 1,6%. 

Sem citar especificamente o Brasil, Jorge Familiar, vice-presidente do Banco 

Mundial para a América Latina e o Caribe, afirmou que para se entrar novamente em 
ciclos virtuosos, “é preciso manter a casa em ordem do ponto de vista macroeconômico”. 

Fatores externos que continuam relativamente favoráveis à América Latina e ao 
Caribe incluem o crescimento robusto nos Estados Unidos, o ainda forte crescimento da 

China, apesar da desaceleração, e a recuperação no preço das commodities. 

Para agravar os problemas, diz o documento, a fraca situação fiscal da área quase 
não melhorou no ano passado, com 29 dos 32 países projetados para mostrar um saldo 

orçamentário global negativo em 2018. 

Como resultado, a dívida pública externa ultrapassou 60% do PIB para a região 

como um todo, com seis países com índices de endividamento acima de 80%, completa 
o documento. Os altos níveis e endividamento enfraquecem as notas de crédito dos 
países perante agências de classificação de risco e tornam o acesso e o custo do crédito 

internacional mais desafiadores.8 

A economia brasileira registrou crescimento de 1,0% em 2017, após dois anos de 

quedas consecutivas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 
Tanto em 2015 como em 2016, o país teve contração de respectivamente 3,8% e 3,6% 

e mostra que o resultado do PIB reforça o cenário de recuperação gradual da atividade 
econômica. Embora alguns setores tenham demonstrado alguma perda de fôlego ao 
longo dos últimos meses, como é o caso da produção industrial, o bom desempenho da 

demanda interna reflete a melhora ocorrida nos indicadores de confiança, apresentando 
indícios de que o ritmo de crescimento da economia poderá acelerar nos próximos 

trimestres. 

Na comparação interanual, o setor serviços foi o destaque positivo pelo sétimo 
trimestre consecutivo, adicionando 0,8% ao crescimento do PIB. A Agropecuária foi o 

destaque em 2017 entre os setores, com avanço de 13%, refletindo o desempenho da 

agricultura, especialmente as culturas do milho e da soja.9 

                                                           
8 Fonte: https:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/banco-mundial-corta-previsao-do-pib-brasileiro-para-12-

2018.shtml 
9 Fonte: https://www.valor.com.br/brasil/5354759/pib-brasileiro-cresce-1-em-2017-apos-dois-anos-de-queda-mostra-

ibge 
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1.2.2. Rondônia - Economia em Franca Expansão:  

 

A despeito do cenário macroeconômico, Rondônia se destaca no País figurando 
como o Estado que mais contribuiu para o PIB na região Norte, marcado pelo 
desempenho de sua agropecuária. Dados da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) 

mostram que o crescimento real do PIB em 2017 foi de 1,4% acima dos índices de 
inflação. Também a construção civil e o comércio têm movimentado a economia e 

gerando empregos. 

De acordo com Wagner Garcia10, Rondônia não faz mágica, apenas procura 

gerenciar bem os recursos de que dispõe, com austeridade, elegendo prioridades e 

incentivando a produção, práticas que têm dado bons resultados, permitindo ao Estado 

honrar seus compromissos, pagar os servidores e fornecedores em dia, e ainda, fazer 

investimentos fundamentais para seu desenvolvimento em vários setores – saúde, 

educação, estradas, entre outros. 

O destaque rondoniense em sua visão corrobora o acerto do governo na 

aplicabilidade e no resultado do conjunto de suas políticas públicas dirigidas a todos os 

setores e, principalmente, ao agronegócio. 

Wagner Garcia citou o agronegócio (agropecuária) para destacar que foi este setor 

o responsável pelo desenho do PIB do Estado, com crescimento no período de 9,4%, 

elevando, por conseguinte, a participação do Estado no índice nacional, praticamente se 

nivelando a estados como o Paraná, historicamente uma potência na economia do País, 

superando em 100% o Espírito Santo, e desbancando vários Estados de economia sólida. 

O mapa do Desempenho do PIB nos Estados dá uma dimensão precisa desta realidade. 

(Vide: Inserção 6) 

Ainda citou a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da 

Fazenda, que classificou o estado de Rondônia como um dos dois únicos Estados 

brasileiros com Nota B+, em primeiro lugar em saúde fiscal, portanto, habilitado a 

contratar empréstimos e a fazer investimentos com o aval da União, o que segundo 

Garcia, justifica os números do PIB e indica que o Estado está em boa direção.11 

 

                                                           
10 Wagner Garcia de Freitas é ex-secretário de Finanças de Rondônia, cargo que ocupou até 06/04/2018. Contador de 

formação, funcionário público de carreira se desligou do cargo para se lançar como candidato a Vice-governador em 
Rondônia pelo MDB na chapa com o candidato a Governador Mauro de Carvalho no último pleito. 
11 Fonte: https://www.diariodaamazonia.com.br/pib-de-rondonia-e-o-maior-da-regiao-norte/ 
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          Inserção 6 - Fonte: Banco Santander 

 

1.2.3. Porto Velho, Dentre as Capitais Estaduais, a 1ª em 

Crescimento Econômico do Brasil: 

 

 

Em termos econômicos, a cidade de Porto Velho se caracteriza pelo crescimento 

em ciclos, acompanhando o desenvolvimento de atividades específicas, como os ciclos, 
da borracha, da cassiterita, do ouro e mais recentemente o ciclo da construção das 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira. Estes ciclos atraíram milhares de 
migrantes em busca de oportunidades de trabalho e vida melhor. O município possui 
uma notável diversidade cultural formada pelas constantes migrações, é o mais populoso 

de Rondônia e o terceiro da região Norte. Detém o quarto maior PIB da Região Norte, 
ficando atrás somente de Manaus, Belém e Parauapebas, além de ser a capital estadual 

que mais cresce economicamente no país. 
 

O PIB per capita de Porto Velho em relação ao nacional e estadual, se destacou 

no triênio de 2010 a 2012 pois se manteve acima da média nacional e da média estadual. 

No triênio de 2013 a 2015 sofreu uma retração ficando a baixo da média nacional, mas 

ainda se manteve acima da média estadual, o que inclusive, se observa durante toda a 
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série histórica. Em 2015, cujo valor de R$27.741,10, portanto superior em 34,16% se 

comparado ao PIB de Rondônia que foi de R$20.677,95. No entanto, comparado ao PIB 

per capta brasileiro, que no mesmo ano alcançou R$29.321,71, ficou em 5,39% abaixo 

da média nacional.  (Vide: Inserções 7, 8 e 9) 

 

 

 

 

    Inserção 7 - Fonte: IBGE + Ministério da Saúde – DATASUS – Elaborado por Terranova Consultoria. 

 

 



 
 

12 

 

 

   Inserção 8 - Fonte: IBGE – Elaborado por Terranova Consultoria. 

 

 

 

 

Inserção 9 - Fonte: IBGE – Elaborado por Terranova Consultoria. 
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No triênio de 2016 a 2018, Porto Velho volta a se destacar, acompanhado pelo o 

estado, como já largamente explanado no texto acima. Em termos de variação 

percentual, em 2017 como exemplo, enquanto o PIB nacional cresceu 1,0%, Rondônia 

apresentou um PIB de 1,4%. (Vide: Inserção 6) 

No ranking dos municípios com maiores participações no Valor Adicionado Bruto, 
segundo os setores de atividade econômica e na formação do PIB do estado de Rondônia, 

Porto Velho ocupa a 1ª Posição. Na composição econômica estão os seguintes setores e 
respectivas atividades econômicas. (Vide: Inserção: 10) 

 

 Agropecuária: Agricultura, Pecuária e Produção Florestal; Pesca e Aquicultura. 
 

 Industrial: indústria extrativa e mineral; indústria de transformação; construção 
civil, produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. 

 
 Serviços: Comércio, manutenção de veículos automotores e motocicletas; 

serviços de alojamento e alimentação; Transportes, armazenagem, e correio; 

serviços de informação; intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar; atividades imobiliárias; atividades profissionais técnicas, 

científicas; administrativas e serviços complementares; educação mercantil; 
saúde mercantil; artes, cultura, esportes e recreação; outras atividades de 
serviços e serviços domésticos, administração pública, defesa, educação e saúde 

públicas e seguridade social. 

 

 

 
Inserção 10 - Fonte: IBGE + Ministério da Saúde – DATASUS – Elaborado por Terranova Consultoria 

 

Porto Velho recebeu 5 mil novas empresas em apenas um ano, além de 30 mil 
novos empregos. Segundo a Federação das Indústrias do estado de Rondônia (FIERO). 
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Rondônia possui hoje a maior taxa de ocupação da população economicamente ativa da 
região Norte (94,6%) e a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. A renda média 

do trabalhador porto-velhense em 2015 era de 3,5 salários mínimos, acima da média 

nacional.12 

 

1.2.4. IDH – Índice de Desenvolvimento de Humano: 

 

Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa usada para 

classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano" e para ajudar a 

classifica-los como: desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos; o mesmo 

índice também é empregado para análise de unidades de um país, como exemplo: 

estados e municípios. 

O IDH surgiu no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), criado e lançado em 1990 pelo 

economista paquistanês Mahbud ul Haq que reuniu um grupo de notórios economistas e 

teve como objetivo explícito: “desviar o foco do desenvolvimento da economia e da 

contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas. ” 

Haq, tinha certeza de que uma medida simples, composta pelo desenvolvimento 

humano, seria necessária para convencer a opinião pública, os acadêmicos e as 

autoridades políticas de que podem e devem avaliar o desenvolvimento não só pelos 

avanços econômicos, mas também pelas melhorias no bem-estar humano. Ele estava 

convencido de que apenas um único número chamaria a atenção das autoridades para 

a concentração econômica do bem-estar humano e trouxe para junto de seu ideal 

Amartya Sen, economista responsável pela elaboração do quadro conceptual subjacente 

e juntos passaram a desenvolver o índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 13 

Em 14/09/18 foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Em relação ao Brasil, se 

observa que no índice ocorreu uma pequena melhoria, mas ainda segue estagnado no 

79° lugar no ranking global. Quando desigualdades são consideradas, o Brasil perde 17 

posições; o índice também mostra a disparidade de renda entre homens e mulheres.14 

É o terceiro ano seguido que o Brasil se mantém na 79ª posição no levantamento, 
que analisou 189 países. Medido anualmente pelo Pnud, o IDH vai de 0 a 1, quanto maior 

o resultado, mais desenvolvido é o país ou unidade analisada, a base para o cálculo do 

                                                           
12

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho 

 
13 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano 
 
14

 Por Elisa Clavery, TV Globo – Brasília 14/09/2018 Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/14/brasil-

tem-pequena-melhora-no-idh-mas-segue-estagnado-no-79lugar-em-ranking-global.ghtml 
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IDH são os indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o Brasil alcançou o IDH 
de 0,759, com uma pequena melhora em relação a 2017, quando o índice registrado foi 

de 0,758, portanto um crescimento de apenas 0,001. 
 

Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo dos que têm “alto” 
desenvolvimento humano. Inicialmente a escala classificava os países analisados com 
IDH “alto”, “médio” e “baixo”. (Vide: Inserção: 11) 

 

 

        Inserção 11 - Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Elaborado por Terranova Consultoria 

 

 

A medida que se aprimoraram as informações o que permitiu a construção das 

séries históricas, outros níveis de classificação foram inseridos na determinação do IDH, 

como se observa no mapa-múndi. (Vide: Inserções: 12, 13 e 14) 

 

 

        Inserção 12 - Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano 
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        Inserção 13 - Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano 

 

Inserção 14 - Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano 
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De acordo com os dados divulgados em 2010 pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

comparativo entre o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e com a média 

brasileira, incluindo os subgrupos: IDH-E educação, IDH-L longevidade e IDH-R renda. 

Porto Velho já se destacava, estando acima nos resultados do índice e dos subgrupos 

analisados. Dentre os subgrupos o IDH-L sobressai pelo resultado de 0,819 pontos, 

classificado como muito alto. (Vide: Inserções: 12 e 15) 

 

 

Inserção 15 - Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ 

– Elaborado por Terranova Consultoria 

 

1.2.5. Cenário Geral dos Indicadores da Expectativa Vida: 
 

Neste quesito se observa, Porto Velho ao lado da região metropolitana de São Paulo 

mantiveram o crescimento constante observado na média nacional. As demais regiões 

metropolitanas analisadas em destaque: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre suportaram um viés de queda, sobre 

tudo a partir de 2014, em função direta da crise econômica que o Brasil mergulhou 

carreando consequências negativas à expectativa de vida ao nascer. (Vide: Inserção: 16) 
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Inserção 16 - Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ 

– Elaborado por Terranova Consultoria 

 

 

1.2.6. Aspectos da Mortalidade Infantil: 
 

 

Existem evidências muito fortes de que o processo de transição da mortalidade de 

altos para baixos níveis e o consequente aumento na esperança de vida ao nascer, 

parece ter sido um fenômeno praticamente generalizado, em escala mundial, 

particularmente a partir da Segunda Guerra. A revolução na saúde pública que se 

verificou após os anos 30, e principalmente após 1940, parecia fornecer a chave para a 

solução dos problemas da alta mortalidade nos países subdesenvolvidos, sem depender 

do desenvolvimento econômico e melhoria dos padrões de vida que acompanharam a 

transição demográfica nos países desenvolvidos. 

 

A concentração dos recursos em determinadas áreas e grupos sociais específicos 

foi e tem sido um sério obstáculo a que se consigam maiores avanços na redução dos 

níveis da mortalidade, especialmente a infantil, na maioria dos países do Terceiro Mundo. 

No Brasil, em particular, o modelo de desenvolvimento que vem vigorando ao longo dos 

anos, tem sido altamente excludente e concentrador de renda, dos recursos e serviços, 

em determinadas regiões e estratos sociais. A partir de meados da década de 70, o 

Estado brasileiro vem patrocinando algumas medidas de ações compensatórias (como 

saneamento básico, programas de saúde materno-infantil, imunização e ampliação da 

oferta de serviços médico-hospitalares descentralizados) coincidindo com um período 

em que se observam fortes declínios dos níveis médicos da fecundidade brasileira, que 
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vêm tendo impactos positivos sobre a sobrevivência dos grupos infantis, e também sobre 

as condições de vida e de saúde da população em geral. No entanto, estas medidas, que 

objetivavam minimizar os efeitos maléficos do modelo econômico sobre a população 

brasileira, foram inicialmente muito seletivas, beneficiando principalmente aquelas 

regiões e/ou estratos sociais onde as atividades econômicas já apresentavam maior 

dinamismo, a exemplo das regiões do Centro-sul do País. 

 

Remontam aos anos 30, as grandes transformações na estrutura econômica e 

social do País. Foi nessa época que surgiram as primeiras leis regulamentando as 

relações entre trabalho e capital, além da Previdência Social beneficiando, 

principalmente, os segmentos sociais específicos da população urbana em processo de 

aceleração de crescimento, em vista da intensificação dos movimentos migratórios de 

origem rural. Por outro lado, os frutos do rápido desenvolvimento econômico, que se 

verificava em diversos momentos, não eram distribuídos segundo princípios orientados 

para uma divisão com mais equidade, resultando em uma sociedade onde se ampliaram, 

ao longo do tempo, um conjunto de desigualdades sociais, tais como as regionais, éticas, 

culturais e de gênero, levando o País, em anos recentes, a ser reconhecido pelos 

organismos internacionais como uma das sociedades mais desiguais atualmente 

existentes. De uma certa forma, esse processo afetou a evolução da mortalidade no 

Brasil, reproduzindo distintas trajetórias da mortalidade infantil observadas entre as 

regiões brasileiras.15 

 

Estas trajetórias que afetaram os índices de mortalidade infantil no Brasil se 

reproduziu no estado de Rondônia, Porto Velho não foge à regra. Contudo, na série 

histórica comparativa da “Taxa de Mortalidade Infantil por Mil Nascidos Vivos - 2008 a 

2014” entre o município de Porto Velho, o estado de Rondônia e o índice nacional se 

observa que em geral as taxas do município estiveram a baixo das verificadas no estado 

e no Brasil. Exceção se observa no biênio 2009/2010. (Vide: Inserção: 17) 

 

 

 

                                                           
15 Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6685.pdf “Evolução e Perspectivas da Mortalidade 

Infantil no Brasil” – Estudos e Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil – Rio de Janeiro / 1999. Texto produzido 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - 
Diretoria de Pesquisas - Departamento de População e Indicadores Sociais. 
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Inserção 17 - Fonte: IBGE – tabela n° 3834 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3834#resultado 

– Elaborado por Terranova Consultoria 

 

 

1.2.7. Índices de Mortalidade no Parto, Abordagem Atual: 

 

A taxa de “Mortalidade no Parto” é formada pelo resultado da soma do número de 

óbitos do feto e bebes antes de completarem 28 dias somado ao número de Morte 

Materna que se define pela morte de uma mulher durante a gravidez ou nos 42 dias 

seguintes ao termo da gravidez, a partir de qualquer causa relacionada ou agravada pela 

gravidez ou seu tratamento, mas não de causas acidentais, dividido por 1.000. 

A ONU estimou que em 2013 tenham morrido 289 mil mulheres por causas 

relacionadas com a gravidez ou parto. Entre 1990 e 2017, a taxa de mortalidade materna 

diminuiu 44%. Esta diminuição deveu-se à melhoria no acesso ao planejamento familiar 

e a melhor preparação dos profissionais de saúde. No entanto, ainda existem elevada 

mortalidade materna em algumas regiões do mundo, principalmente em comunidades 

mais pobres, 85% das quais na África ou no Sul da Ásia. 

As causas de morte materna e fetal durante o parto são muito variáveis e elas 

geralmente ocorrem em caso de gravidez de risco ou quando ocorre um parto prematuro. 

Uma das causas mais comuns da morte da mãe durante o parto é a hemorragia que 
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pode acontecer imediatamente após a saída do bebê do útero ou nos primeiros dias. Já 

no caso dos bebês os que nascem muito prematuros são os que tem mais risco de vida.16 

A morte materna pode acontecer durante o parto ou até 42 dias depois do 

nascimento do bebê, sendo que as causas mais comuns incluem: 

 Causas de morte materna: 

o Hipertensão arterial ou Eclampsia; 

o Hemorragia pós-parto; 

o Infecção; 

o Anormalidades da contração uterina; 

o Aborto inseguro; 

o Complicações de doenças preexistentes ou que se desenvolveram 

durante a gestação. 

 Causas da morte fetal – as causas de morte fetal no parto ou nos primeiros 

28 dias de nascimento podem ser: 

o Insuficiência placentária; 

o Falta de oxigênio no bebê, devido ao enrolamento no cordão 

umbilical, por exemplo; 

o Malformação fetal; 

o Prematuridade extrema. 

Dentre as principais causas, as hemorragias pós-parto contribuem em média com 

15% da “Taxa de Mortalidade no Parto”; complicações de abortos inseguros 15%; 

doenças hipertensivas da gravidez 10%; infeções puerperais 8% e parto distócico 6%. 

Entre outras possíveis causas estão as embolias contribuindo com 3% e condições pré-

existentes ou que se desenvolveram durante a gravidez 28%. A morte da mãe resulta 

em famílias mais vulneráveis. Quando a criança sobrevive ao nascimento está em risco 

acrescido de morrer antes do segundo aniversário. 

O risco de morte materna e fetal têm diminuído ano após ano no Brasil e no mundo 

devido a realização do pré-natal e aos modernos meios de diagnóstico e de tratamento 

atualmente existentes, mas as mulheres que não recebem o acompanhamento adequado 

durante a gravidez e o parto têm maiores chances de complicações. 

Em pleno século 21 ainda morrem muitas mulheres nos partos e isto ocorre por 

várias causas, dentre elas a insuficiência de investimentos, a exclusão social sofrida por 

parte das mulheres e a falta de conscientização sobre os cuidados durante esse período 

único. O número assusta: são cerca de mil mulheres que morrem no mundo, todos os 

dias, por causa de complicações na gravidez e no parto, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), que também noticiou que, apesar de tudo, a mortalidade materna vem 

registrando redução de 45% desde 1990. 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_materna 
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Em 2013, foram 289 mil óbitos contra 523 mil em 1990. Por um lado, a regressão 
é um alívio. Por outro, em pleno século 21, com tanta informação e tecnologia, as cifras 

ainda surpreendem e são um alerta para quem atua na área. Quase todas as mortes 
acontecem em países em desenvolvimento, sendo que um terço do total está dividido 

entra a Índia (50 mil) e a Nigéria (40 mil). Ou seja, a pobreza, a falta de investimentos 
em Saúde, a ausência de políticas de prevenção, nessas nações, são os principais 
responsáveis pelo alto número de mães que morrem durante a gestação ou o parto. 

No Brasil, cerca de 800 gestantes morrem todos os anos. O índice de mortalidade 

materna aqui tem tido uma tímida diminuição, apesar das iniciativas do governo 
brasileiro com a criação de programas e políticas públicas, e permanecem acima do que 
é considerado aceitável pela a OMS (entre 10 e 20 mortes maternas/100.000 nascidos 

vivos). 

O pior de tudo é que, segundo especialistas, os óbitos seriam evitados em 90% dos 

casos. Estudos revelam, também, a marginalização de mulheres por meio das 
desigualdades de classe social, gênero, raça/etnia e geração, que se articulam, 

penalizando as mais jovens, pobres, negras, as pouco escolarizadas, residentes nos 
bairros periféricos das cidades, sem acesso aos bens e serviços e à Saúde, como 
mostra  o site Ciência e Cultura. 17 

 

1.2.8. Sinopse Econômica: 
 

No quadro a seguir se apresenta uma sinopse dos dados econômicos contidos 

neste Caderno Econômico adicionado com informações associadas.   
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 Fonte: https://www.tuasaude.com/causas-de-morte-durante-o-parto/ 
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1.3. Projeções Orçamentárias: 
 

 

1.3.1. CAPEX Investimentos em Bens de Capital - Edificações, 

Mobiliário, Máquinas e Equipamentos – Valores e suas 

Premissas: 
 

Dois grupos de investimentos foram considerados na composição do CAPEX. São 

eles: 

 

 CAPEX 1- ENGENHARIA: EDIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DE OBRAS E 

REFORMAS / RESUMO. 

 

 CAPEX 2- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÓVEIS, 

UTENSÍLIOS e OUTRAS VERBAS. 

 

Os quadros a baixo correspondem ao Resumo de ambos os dados completos 

encontram-se nos grupos de planilhas anexas, nominadas como: CAPEX ENGENHARIA e 

CAPEX EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. Os resumos em questão foram obtidos através do 

somatório dos números que compõem as respectivas unidades dos cemitérios da capital, 

Porto Velho e seus distritos.  
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Além dos investimentos orçados para a formatação do CAPEX, foram consideradas 

nas mesmas planilhas os dados e cálculos na determinação do CUSTO DE CAPITAL 

formado pelo somatório dos resultados obtidos pelos cálculos de determinação do CUSTO 

DE DEPRECIAÇÃO e da REMUNERAÇÃO DE CAPITAL, e, BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas) aplicado a taxa de 15% sobre o montante dos investimentos orçados no 

CAPEX 1- ENGENHARIA: EDIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DE OBRAS E REFORMAS / 

RESUMO. 

Para a determinação das depreciações foram consideradas as taxas de 

depreciação anual adotadas pelo Sistema Contábil Internacional (IFRS) cuja tabela se 

encontra ao lado das respectivas planilhas. 

As premissas consideradas  
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1.3.2. OPEX Gastos Correntes – Custos e Despesas 

Operacionais: 
 

 
 

 

1.4. PSC – Public Setor Comparator: 
 

Traçando um paralelo entre o modelo atual (público) na prestação dos serviços 

cemiteriais de Porto Velho, ao proposto pelo presente tratado alguns aspectos ressaltam 

favoravelmente à ppp, dentre os quais, a instalação e funcionamento do cemitério 

Parque Novo cujo valor estimado de investimento remonta a casa dos R$15 milhões, a 

este montante se somam os valores pertinentes aos gastos de operação de todas 

unidades, aqui projetados para o primeiro ano de funcionamento da ppp em 

R$1.215.970,15/ano. 

 

Na outra ponta há o aumento da geração de receitas ao município de Porto Velho, 

estimada somente sobre o ISSQN dos cemitérios no primeiro ano em R$128 mil. Cabe 
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considerar ainda a incidência do IPTU sobre tudo com a valorização dos imóveis 

localizados nas proximidades dos cemitérios da capital e do Parque Novo. 

 

 

 

1.4.1. Payback – Período de Recuperação dos Investimentos – 

Valores e suas Premissas: 
 

Considerando um aporte inicial de R$20 milhões o retorno do capital investido ocorrerá no 29° ano, pela 
análise do Fluxo de Caixa Descontado, com previsão de lucro crescente no ano seguinte. Como demonstrado na 
Planilha correspondente, RECEITAS PROJETADAS – Aba: Resumo Receita e Fluxo de Caixa. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 


