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SOBRE OS AUTORES (AS)

RESUMO EXECUTIVO
No Brasil não há, atualmente, o exercício do planejamento para su-

peração das desigualdades sociais e econômicas existentes nas diferentes

regiões do Brasil. As dinâmicas regionais precisam ser influenciadas pelo

Planejamento Regional e não apenas deixar que o mercado imponha o
ritmo das dinâmicas da sociedade. Dessa forma, a política e a gestão administrativa precisam refletir o planejamento, entretanto, pelas características dos políticos e gestores, ainda não há parâmetros para internalizar
essa influência na gestão e na governança, porque as dinâmicas mais atuais

precisam refletir melhor transparência, eliminar a corrupção e, sobretudo,
governar para alterar a situação social de exclusão presente no Brasil.

Há dois gargalos mais expressivo do planejamento público de Rondônia

dos níveis estadual e municipal. O primeiro está no fato de os gestores não

olharem a exuberante biodiversidade como aspecto positivo e sim como insu-

mo para atividades econômicas tradicionais e pouco sustentáveis. O segundo
está no fato de os gestores não aproveitarem a posição estratégica de Rondônia

em conectar-se aos estados do Amazonas, do Acre e do Mato Grosso, bem

como com a fronteira da Bolívia. Aliados a esses gargalos há outros pontos
que merecem destaque e que necessitam de atenção para produzir ações e exe-

cuções de políticas públicas mais efetivas, em áreas como: Educação, Saúde,
Ciência e Tecnologia, esporte, lazer, agricultura sustentável, infraestrutura de
transporte, desmatamentos, invasão de áreas indígenas e ambientais.

Assim, em Rondônia há uma combinação de gestores públicos com ori-

gens e práticas políticas conservadoras e pouca atenção do governo federal na
implantação de políticas públicas que respeitem a exuberante biodiversidade local. Essa combinação nos coloca em posição vulnerável frente à violência que é

uma realidade nacional, baixos índices de sucesso na Educação, bem como indicadores sociais débeis, como é o caso do IDH e do Índice de Exclusão Social.

A Educação no Estado de Rondônia continua nos mesmos moldes que

o restante do Brasil, sem política estadual de Educação, fragmentada, meri7

tocrata, forte terceirização, não há política de formação continuada para os

trabalhadores da educação, segue-se todos os programas do MEC sem uma
visão e contextualização local, progressão automática desde a 6a série, preocu-

pação somente com os números e não com a qualidade da educação, falta de
infraestrutura na escola; os profissionais da Educação em Rondônia estão sem

apoio do Governo, as atividades desenvolvidas pelo corpo Escolar estão sendo
terceirizadas, afetando o processo de formação geral do aluno, há muitos trabalhadores da educação doentes pelo stress nas escolas e na sala de aula, e uma
das causas é a violência crescente.

A falta de investimento/financiamento na Agricultura Familiar tem le-

vado à migração de agricultores para a atividade de leite e gado; a média das dimensões das terras de Rondônia está aumentando com consequente concentra-

ção de terras; o agribusiness está focado na exportação para mercados atraentes,
bem como na agricultura em grande escala, mas de fato é na Agricultura Familiar onde são produzidos os alimentos com melhor qualidade e menor quantidade de insumos químicos. As intervenções das políticas públicas na Agricultura
Familiar precisam ser efetivas, para que esta atividade econômica mantenha seu
vigor, e possa continuar contribuindo para a geração de emprego e renda.

O Estado de Rondônia conta com a Universidade de Federal de Ron-

dônia, o Instituto Federal de Rondônia, EMBRAPA, FIOCRUZ, que são

Instituição de Pesquisa, entretanto, não faz investimentos de maneira adequada e é uma das razões da baixa produção científica e tecnológica do Estado. Se

o Estado de Rondônia tivesse investido 0,5% da receita líquida (como indica a
Lei de criação da FAPERO) o valor teria chegado a R$150 milhões, valor bem
mais expressivo do que os R$39mi investidos entre 2013 e 2017, portanto o

PIB do Estado de RO poderia ter sido maior (há estreita relação com indicadores de C&T+I com o PIB) e por consequência os resultados produziriam in-

vestimentos em áreas prioritárias para melhor qualidade de vida da sociedade.
Para superar o estágio em que a Cultura se encontra, o Estado propõe a
criação de Projetos de Estruturação e Fortalecimento do Setor Cultural Estadual, Projeto de Formação da Cultura e Projeto de Apoio à Economia Criativa,
ou seja, é flagrante a opção da Cultura apenas como ente de mercado. Há muitas
8

limitações da Cultura no Estado e as Instituições estadual e municipais não propõem políticas públicas na área; como exemplo, temos que de um total de 52
municípios apenas 14 estão inscritos no Cadastro Nacional de Cultura de 2016,
dois apenas possuem Lei de Apoio a Cultura e órgão gestor (Rolim de Moura
e Montenegro), apenas Rolim de Moura tem Conselho de Política Cultural e
possui Fundo de Cultura e nenhum destes tem Plano de Cultura Municipal.
No Estado de Rondônia, no período de 2002 a 2011, os desmatamentos

ilegais dentro de áreas protegidas aumentaram cerca de 400% e esse desmatamento ocorre em momento que o estado apoia seu crescimento econômico em um

modelo primário exportador, cuja essência é dependente de recursos naturais, bem

como o desflorestamento é resultado da abertura de novas áreas de produção agro-

pecuária. Dessa forma, ao se observar o crescimento do IDH ao longo dos anos,
o Estado de Rondônia teve índices que se iniciam em 0,407 em 1991, passando a

0,537 em 2000 e 0,69 em 2010, mas ainda indica concentração de renda no Estado, mesmo que o PIB tenha crescimento positivo ao longo dos anos.

A situação da violência no Estado de Rondônia é preocupante porque

o Estado está localizado em uma fronteira internacional em que há tráfico

de drogas da Bolívia e a combinação com as fronteiras com outros estados
da federação (Acre, Amazonas e Mato Grosso) transforma o território como
espaço passagem. O índice de violência medido pelo Índice de Exclusão Social

mostra que em 30% dos municípios a violência aumentou, em 59% diminuiu e
próximo de 10% não se alterou.

Os impactos ao meio ambiente não são relacionados apenas ao desma-

tamento (que é grande), também são colocados nesta categoria os impactos do
baixo atendimento de saneamento básico que produzem interferência também

no meio social com incidência de doenças. Entre 2007 e 2014 várias doenças

foram decorrentes do baixo índice de saneamento básico nos 15 maiores muni-

cípios de Rondônia: mais de 28 mil internações por doenças diarreicas; 31 mil

notificações de dengue (período entre 2007 e 2012); 372 casos de leptospirose.
A coleta de esgoto em Rondônia passou de 2,8% em 2007 para 3,5%

em 2014, 11 dos 15 maiores municípios não têm esse tipo de serviço; Cacoal é o único município que merece destaque na coleta de esgoto, porque
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atende 43,9% da população. No que tange ao tratamento de esgoto, apenas

os municípios de Cacoal e Rolim de Moura têm um percentual deste serviço, 25,3 e 5,0%, respectivamente. A distribuição de água que era em 2007

de 58,1% diminuiu para 41,01% em 2014, representando baixíssimo inves-

timento nesse serviço, que pode estar relacionado com a baixa capacidade
da CAERD em fazer investimentos no Estado.

Como não é muito diferente dos outros Estados da Federação, a mídia

em Rondônia sempre esteve intimamente ligada ao poder. Não necessaria-

mente ligada aos inquilinos do Palácio Getúlio Vargas de outrora (o chamado
Poder constituído), mas intrinsecamente imiscuída aos interesses de grupos

econômicos da região. Essa prática se solidificou ao longo do tempo e transformou a nossa mídia local numa mera extensão das agendas dos diferentes

grupos políticos. Em sua imensa maioria, caminhou para uma prática pouco

ortodóxica onde o dinheiro ditava o rumo e a fidelidade do impresso. Nos dias
de hoje, com a evolução tecnológica, mudaram-se as mídias, ampliaram-se as

possibilidades de comunicação, no entanto, a grande mídia popular (Televisão,
Rádio) continua sob a tutela de alguns grupos de poder na região.

O impacto da atividade econômica do Turismo em Rondônia é marginal,

refletindo a baixa importância dessa atividade econômica, mesmo que o território tenha potencial significativo para implantar atividades na área de contem-

plação da natureza, florestal, cultural e de pesca esportiva. Estas potencialidades

estão distribuídas pelos vários municípios do Estado de Rondônia, entretanto

os gargalos são de ordem estrutural e de gestão que podem ser citados, como:
deficiências de hotel nas áreas potenciais, passagem aérea caras e as empresas

aéreas que operam em Rondônia têm poucos voos, deficiência ou inexistência

de infraestrutura nas áreas potenciais, deficiência do deslocamento até as áreas
potenciais e inexistência de material de divulgação sobre Turismo em RO.

O Estado de Rondônia tem crescimento do PIB ao longo dos anos

e que significa que economicamente está prosperando, entretanto o índice
GINI demonstra concentração de renda, o desmatamento cresce, os índices
de saneamento básico são pífios, a violência nas cidades e no campo cres-

cem, a Educação pública tem índices ruins, não há apoio para a Agricultura
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Familiar e não há apoio para Ciência, Tecnologia e inovação. Portanto, esse
é o caldo cultural/social em que Rondônia está imerso, impondo que as

ações do poder público precisam ser transformadas em políticas públicas
inovadoras e inclusivas para que as parcelas marginalizadas sejam incorporadas à sociedade, atuando na organização do tecido social, diminuindo os

conflitos e, por consequência, aumentar o mercado pela maior parcela da
sociedade com poder de compra.
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RONDÔNIA E SUAS PERSPECTIVAS

Artur de Souza Moret
José Manuel C. Marta

Uma das referências para este texto está baseada na perspectiva de es-

cala, entre o local e nacional, bem como o transnacional fronteiriço, onde “A

valorização dos ativos (produtivos e financeiros) encontra diversas oportunidades na conquista horizontal, extensiva de novos mercados, com um vasto leque

regional de possibilidades de reprodução ampliada e de realização dinâmica do
excedente” (BRANDÃO, 2012, p. 189).

Assim, é um discurso que descreve que a vocação é voltada para atividades

de pecuária e da soja, bem como solução para as agruras do trabalho rural, carecen-

do assim de inter-relação entre as escalas de planejamento, bem como as vocações
locais balizadas na preservação ambiental e no respeito ao conteúdo social.

Todavia, baseada em incentivos e subsídios, parece mais uma atividade

armadilha em função da Lei Kandir que um produto que oferece margens de

lucro adequadas a sua existência. Desse modo, como se entende, essa fixação
pelo agronegócio parece mais uma determinação de objetivos relacionados à

produção de matérias-primas dentro de uma lógica de divisão do trabalho, o
que altera pouco a economia do Estado.

Desse modo, o discurso parece ter base na velha e desgastada Divisão

Internacional do Trabalho (DIT interna), cujas matérias-primas devem ser
produzidas nas regiões “novas” do Centro-Oeste e da Amazônia e os produ-

tos finais, de preferência industriais, produzidos nas regiões centrais, onde se
agrega mão de obra, tecnologia e energia, como a região hegemônica do país.
A Revista Valor Econômico (2017), na carta ao leitor, sugere que

o Estado [...] está preparado para dar novo salto na expansão econômica ...
e que o avanço obtido é creditado à pecuária, à safra de grãos, ao cultivo do

peixe, com os quais o governo pretende oferecer novas oportunidades na
12

criação de uma cadeia produtiva de alimentos capaz de sustentar o ritmo
de crescimento [...] dos dois últimos anos de 5,8% e 4,4% (2015 e 2016)

Entretanto, é necessário destacar que Rondônia é um dos campeões no
desmatamento, de mortes no campo e de baixo desempenho em saneamento,
portanto, mesmo que sejam problemas graves, são certamente sanáveis com uma
presença mais efetiva do Estado; entretanto, em nível de planejamento não há
demonstração de empenho, efetividade, bem como de inovação para buscar soluções para esses e outros problemas graves que assolam o Estado de Rondônia.
Sobre saneamento, em 2016, alguns aspectos apresentados e discutidos
em seminários na UNIR indicavam essa gravidade do problema em Porto Velho, a capital do Estado e a cidade mais populosa. Avaliou-se que os recursos
financeiros necessários, ainda em fase de planejamento, são insuficientes para
equacionar um projeto adequado, considerando todas as etapas que incluam a
universalização do dito saneamento definidas pela Lei 11.445/2007. Apresentado como artigo que compartilhamos, dizia o autor:

A capital de Rondônia, Porto Velho, na Amazônia Legal, conta com uma
população estimada em mais de 500 mil habitantes. Apenas 31,43% dessa

população possui acesso ao abastecimento de água tratada. Tal espaço tem

apenas 2,04% de esgoto coletado e 0% de tratamento de esgoto. O que pode

significar fossas que permitem contaminar o lençol freático ou o despejo,
puro e simples, no Rio Madeira (Borges, 2015, p. 09).

Curioso é observar que a cidade foi planejada pela EFMM (Estrada de

Ferro Madeira Mamoré) em 1910, e como símbolo daquela moderna urbani-

zação seus moradores receberam as primeiras das três caixas d’água, trazidas de
Chicago e instaladas na região próxima ao rio Madeira, para o abastecimento
daquela vila construída e que as transformou em símbolo da cidade. Também

foram elaborados diversos projetos relacionados à universalização dos serviços
de saneamento básico – água e esgoto. Portanto, em mais de cem anos, pouco

ou nada se fez para melhorar esta situação, mesmo que a legislação facilite o
planejamento e instalação de sistema de saneamento pelas prefeituras; entretanto, há necessidade de plano e projeto.
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Atualmente, as consequências mostram que “as águas subterrâneas estão

contaminadas por coliformes, devido à falta de coleta de esgoto sendo a única op-

ção para a população que não possui redes de água potável” (Rodrigues et al, 2014).
Em alguns bairros, o esgoto corre a céu aberto e as inundações frequentes fazem

proliferar doenças em função da falta de destinação adequada aos resíduos sólidos.
Os estudos disponíveis relacionados ao problema informam que:

os investimentos necessários para a universalização dos serviços de saneamento básico em Porto Velho/RO estão estimados em R$ 1,245 bilhões a

preços de 2016. No entanto, estão previstos para a realização nos próximos
anos investimentos na ordem de R$ 776,152 milhões, o que corresponde a
62% do valor estimado (Borges, 2014, p. 1).

Algumas pesquisas da mesma origem foram discutidas em seminários

e tratam do tema desmatamento, permitindo apresentar diagnósticos que sugerem ações relacionadas ao crescimento e desenvolvimento. Dentre elas, po-

de-se destacar algumas que visam “analisar a evolução do desmatamento e dos

padrões de uso e ocupação da terra na nova fronteira agrícola sul Amazônica”
no século XXI, destacando a microbacia hidrográfica do rio Paciá, na região de
Lábrea, no estado do Amazonas, região similar à do rio Madeira:

Foi observado incremento de 289,42% no desmatamento entre 1980-2012

na MBHP e 177,43% nos últimos treze anos (1999-2012). As configurações espaciais dos polígonos de desmatamento estão associadas a três está-

gios de uso e ocupação da fronteira agrícola, com destaque para o padrão/

estágio consolidado ao longo da rodovia Transamazônica e o pioneiro linear
e difuso às margens das novas estradas rurais e do curso médio do rio Paciá
(Linhares et al., 2013).

Discutindo a região do Rio Madeira, na perspectiva do desmatamento

(Linhares et al, 2013), com base nos dados do INPE, foi possível inferir que

houve nos últimos 21 anos uma conversão da floresta ombrófila aberta em
pastos e lavouras de 945.670 hectares registrados até em 2016, equivalentes a

um crescimento de 392,3% no período. Ressalta-se dessa forma que a questão
14

do desmatamento é bastante controversa e há a considerar questões relacionadas à propriedade, ao uso do solo e sua distribuição como questão social para

o abastecimento. Todavia, em face da “plantation” monocultora (soja e cana),

transforma a abertura de espaços em questão social, ou meramente econômica,
para a manutenção da propriedade e obtenção de lucros descartando a agricultura familiar que passa a ser descaracterizada e exige uma evasão daqueles

pequenos agricultores que dispõem de seus lotes conquistados nos processos
de colonização seja em função das necessidades do processo de mecanização.

Entende-se que a mera abertura, com baixos índices de ocupação, por

falta de capital ou financiamentos, constituíram-se como atividade especulativa na qual o governo legitima a alguns detentores das propriedades a manutenção de áreas como reserva de valor, pressionando o poder público por novos

investimentos em infraestrutura, principalmente viários. A frase emblemática

“quem faz o desenvolvimento é a pata da vaca” pode ser creditada a pecuaristas
que avançam no processo de desmatamento, buscando, inclusive, alterar a legislação através de comissões e representações.

A monocultura de matérias-primas nas cadeias produtivas industriais, ou

considerando os seus excessivos recortes, pode tornar a terra improdutiva, reduzindo lucros, com sua continuidade, e está associada à sua produção mecaniza-

da, de maneira a otimizar os resultados parciais. Essa mecanização é, em parte,
responsável pela reconcentração de áreas anteriormente partilhadas e expulsão
de trabalhadores para o meio urbano, onde podem ficar desempregados, muitas

vezes forçados a aderir à criminalidade, problema grave enfrentado pelo governo.
Entretanto, há uma intensa atividade de pesquisadores que pretendem

manter a técnica de manejo florestal e a produção de produtos florestais não madeiráveis como alternativa e complementação à economia regional. Nesse conjunto de ações, mantém-se na cultura regional um potencial de reflorestamento
de espécies madeiráveis associadas à produção dos não madeiráveis, corantes e
condimentos, além de medicamentos gerados nas florestas remanescentes.

Na perspectiva de produtos naturais não madeiráveis, prontos para o mer-

cado, destacam-se o cacau e a castanha, que são adquiridos para a alimentação

escolar, pelo Programa de Aquisição de Alimentos, mas que podem receber be15

neficiamento para estocagem adequada para consumo (A oscilação de preços
em 2017 foi bastante forte: entre fevereiro e agosto, a castanha descascada no
mercado de Porto Velho variou entre R$ 30,00 e R$ 100,00), agregando-se valor
através da mão de obra e tecnologia com embalagem ajustada. Identificou-se
esse aspecto, onde se fazem reflorestamentos e sistemas adequados como forma de incremento da produção de palmito e de outros produtos das palmeiras
destinados ao consumo humano e animal. Com eles desenvolvem-se técnicas
de produção industrial e embalagem, que é relativamente simples e deve estar
associada ao plantio e reflorestamento, com certificação de espécies como açaí
(da qual se aproveita o fruto), a pupunha, o bacuri, entre outras.
É possível, nessa perspectiva, retomar a produção de seringueira para a
produção natural de qualidade destinada à produção de couro vegetal e outros
produtos elaborados com látex na região, considerando o consumo do governo em suas dependências que, em alguns locais, chamam-se compras governamentais. Além da produção da seringueira, é possível incorporar produtos,
como castanhas na merenda escolar, matérias-primas para medicamentos (copaíba e andiroba), alimentação de presídios, dentre outras alternativas.
Contabilidade social da produção: estrutura econômica
Um entendimento relacionado ao desenvolvimento econômico de Rondônia torna-se necessário, pelas características desse território, que tem área de
237.576 Km², onde vive uma população estimada em 1.787.279 habitantes, o que
significa 7,52 habitantes por km² conforme estimativa de 2016 (IBGE, 2018).
Os baixos índices de Rondônia, que desde a história colonial e imperial
até os anos setenta do século XX, não gerou problemas pela falta de população. Vale ressaltar que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em
Rondônia se alterou positivamente ao longo das últimas décadas. Este índice
reflete as melhorias sociais, pois os governantes fazem investimentos com vista
aos indicadores sempre associados à liberação de recursos de investimento ao
longo do tempo e cuja metodologia inclui importantes componentes do desenvolvimento, como renda, educação e saúde da população determinando um
certo padrão ao desenvolvimento.
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A infraestrutura Regional: Transporte, Energia e Telecomunicações
A infraestrutura é fator fundamental, ao se tratar do desenvolvimento,

pois é responsável por sua dinâmica quando associada à renda e a sua distribuição
para o atendimento e bem-estar da população, seja econômico, social, cultural.

Implantada por políticas adequadas, a infraestrutura propicia aos seto-

res da sociedade, onde ocorrem, as condições de gerar produção, transportá-la,
levando-a ao consumo, bem como informar sua disponibilidade. Também é

a infraestrutura social que responde pela formação do cidadão e sua saúde,
portanto, sua condição e aptidão para o trabalho. Evidentemente, as políticas

culturais derivam da disponibilidade de locais onde haja equipamentos para a

prática de apresentação e disseminação dos eventos da cultura local e regional.
Diferentemente de outros estados de colonização recente, Rondônia

tem uma situação bastante favorável para transportar suas mercadorias e população, em vista das distâncias e dos meios dos quais dispõe, ainda que haja

grandes necessidades e dificuldades. Assim, ao discutir o Rio Madeira e des-

considerar a infraestrutura de transporte e sua hidrovia, omitem-se algumas

prioridades dadas ao desenvolvimento regional. Nessa perspectiva, o governo
deveria dar maior atenção à construção de infraestrutura hidroviária, tais como
portos, dragagem, construção de canais, em face das demandas empresariais
por vias de escoamento da produção que cresce.

Destacam-se, além do Rio Madeira, seus afluentes, que necessitam ser

avaliados para transporte de grandes volumes considerando a necessidade de

eclusas no Ji-Paraná (Machado) e o Jamari, com os quais é possível, no futuro,
fazer a integração interna do Estado, considerando essas construções e outras
obras de arte adequadas aos rios.

A superação técnica nas comunicações e transporte possibilitada pelas

linhas telegráficas e a urbanização, a partir do início do século XX, seguiu com
a implantação de novas cidades que foram decorrentes, primeiramente, das

estações telegráficas, e depois da rodovia BR-029 substituída pela BR 364.
Mas não apenas a Linha Telegráfica teve substituição pelas rodovias. Também
os aparelhos com os quais se faziam as transmissões e recepções foram supera17

dos pelas inovações tecnológicas que permitiram, nas diversas regiões, receber
notícias e comunicações de todas as regiões brasileiras. Desde a introdução do

rádio e do telefone, em sucessivas ações, foram ganhando espaço diferentes
sistemas que superaram sincronicamente a antiga Linha Telegráfica.

Ademais, o fordismo, que acalentou a história recente dos migrantes

de Rondônia, apresentado como uma extensa malha rodoviária, de certa ma-

neira, aposentou a navegação no Alto Rio Madeira, bem como sua ferrovia,
construída sobre um imenso cemitério, em face dos mortos que ficaram na
sua construção. Curiosamente, parece bem aceita a ideia de retorno de uma

ferrovia de Vilhena a Porto Velho, utilizada para ligar as regiões de produção
agroextrativista ao porto do Rio Madeira.

Entretanto, o planejamento e as pressões internacionais vêm sendo arti-

culadas pela IIRSA (Integração de Infraestrutura Regional da América do Sul) e
pela área diplomática relacionada com a fronteira com a Bolívia que indicam uma
hidrovia que alagaria todo o rio, criando uma via marítima muito importante para
aquele país de conformação mediterrânea. Evidentemente que o impacto ambien-

tal e cênico seria imenso. Porém, há outros projetos que permitiriam incluir eclusas
no Alto Rio Madeira permitindo o trafego de barcos de porte médio.

A evolução da infraestrutura viária em Rondônia nos anos recentes vem

sendo considerada como fator de apoio ao desenvolvimento socioeconômico,
mas deve sempre ter associado às razões históricas pelas quais a colonização e
sua forma de distribuição das terras deu um padrão estável de desenvolvimento
que permitiu maior participação da população na renda, de maneira a se fixar

naquele espaço, diferentemente, de outras regiões brasileiras, onde ocorreu a
recolonização nos anos setenta e oitenta do século XX.

Mesmo considerando a necessidade de melhorar a infraestrutura exis-

tente – física e social – por ser insuficiente, aquela relacionada aos transportes

merece melhorias: duplicação, melhor serviço de apoio aos usuários em face
das distâncias percorridas, adequada sinalização, manutenção, conservação
e pavimentação de estradas vicinais, o que permite inferir que tal conjunto
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necessita de ampliação e diversificação de modais permitindo às atividades

econômicas menores custos através de ferrovias e hidrovias, aproveitando os
recursos naturais existentes.

Na região do Rio Madeira, onde os modais históricos – navegação flu-

vial, ferrovia – marcaram a economia regional e a colonização, em diferentes

períodos, as rodovias substituíram o transporte fluvial e ferroviário. Alegaram-se, à época, dificuldades de superar o percurso fluvial encachoeirado, mas nun-

ca foram implantadas eclusas projetadas e prometidas, de maneira a ultrapassar
as cachoeiras e corredeiras. Por outro lado, as razões de hegemonia rodoviária

e modernização parecem ter marcado a liquidação da Ferrovia ali implantada

à custa de tantas vidas; um evento de eliminação do transporte ferroviário foi
implantado depois do golpe de Estado em 1964.

As rodovias existentes cortam o Estado em um eixo que vai do sul ao

norte e também aquelas transversais no sentido leste e a oeste partindo do eixo

central. De sul a norte de RO e que alcança o Acre tem a Br 364 (eixo central),
a oeste tem a Br 425 que atinge a fronteira da Bolívia, acompanhando o rio. No

sentido do Estado do Amazonas a BR 319 alcança Humaitá e há a possibilida-

de de chegar a Manaus, dependendo da adequação e recomposição de pontes.
A leste tem a RO 205, que chega a Machadinho do Oeste.

Entretanto, a discussão sobre os mercados tem sido apresentada

como limite ao processo de desenvolvimento. Desse modo o crescimento
regional é tido como positivo em face da grave crise nacional nos anos

2016-2017. Desse modo, o acesso a eles retoma projetos iniciados ante-

riormente, como uma possível e necessária integração latino-americana,
na qual a Bolívia e outros países estão colocados, abrindo novos mercados

na perspectiva internacional para os produtos rondonienses e não apenas
entreposto de mercadorias de outros estados.

Descortina-se nessa perspectiva um novo cenário no qual surgem em-

preendimentos que utilizam a integração como alternativa para a economia de

Rondônia, considerando uma discutível necessidade de se estabelecerem em

duas novas cachoeiras o Complexo Hidroelétrico do Rio Madeira, Cachoeira
Ribeirão, que é binacional, e Cachuela Esperanza, na Bolívia.
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A EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA

Fátima Cleide
Artur de Souza Moret
Semáyra Gomes

Apresentação
Este texto trata a Educação como impulsionadora do Desenvolvimento,

portanto as partes que envolvem o tema: a qualidade e a quantidade de escolas
e alunos, a qualidade dos profissionais da Educação escolares, os programas

implantados pelo Estado, definem o papel da Educação e a interferência que
pode produzir no Estado. Serão tratados itens, mesmo que de forma fragmentada, que produzem um completo diagnóstico sobre a Educação no Estado de

Rondônia: a visão do Estado e do Sindicato dos Profissionais da Educação,
Rede Escolar e Matrícula na Educação Básica, e os Planos de Mediação Tecnológica e Militarização nas Escolas.

A teoria econômica pressupõe que a categoria de trabalhadores que

produzem mais produtos e bens são aqueles mais qualificados, ou seja, quanto
menor a qualificação da população menor será a renda, portanto se a economia
gira pelo consumo, a relação está explicada. Por esta teoria, a desigualdade e a
baixa qualificação estão relacionadas. Segundo Queiroz et al (2016)

de forma agregada, a educação é vista como um investimento no estoque
de recursos humanos. E o nível de escolaridade e a qualidade da educação passam a ser consideradas peças-chave para a discussão e desenvol-

vimento econômico.... a experiência do trabalhador e a sua escolaridade
relacionam-se positivamente com os rendimentos deste trabalhador ... a
educação e a experiência relacionam- se com a renda nos distintos estratos
mostrou que os retornos são maiores à medida que os indivíduos apresentam maiores rendimentos
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Saviani (1994, p. 166) destaca o papel da Educação e da Escola: “sem

um sistema educacional consolidado sobre a base de uma escola elementar

comum universalizada, não será possível modernizar o parque produtivo na-

cional”. A assertiva de Dermeval Saviani sobre a contradição escolar delineia
este texto, porque no Estado de Rondônia a condição escolar é precarizada e a

razão é explicada por Saviani: de que o saber não pode ser ofertado de maneira

integral e libertadora aos trabalhadores porque dessa forma deterão os meios

de produção (Saviani, 1994, p.160). Ou seja, se o trabalhador detiver o saber
ele será liberto das amarras que o seguram na mesma condição histórica de

explorado. Por outro lado, a escola não libertadora, como é a situação atual,
reproduz e cria um exército de reserva mal formado e mal remunerado, como
destacado por Bruno (2011):

No que se refere à classe trabalhadora, reproduzi-la implica manter em condições de trabalhar não só os que estão na ativa, mas aqueles que se encon-

tram no exército de reserva, e mais, implica produzir as novas gerações para
que o circuito do capital não se interrompa.

Como o Estado de Rondônia vê a Educação
Embora haja o registro de crescimento significativo do IDH entre 1991

(0,407) e 2010 (0,69) ainda é um valor abaixo do limite estabelecido pelo
PNUD (0,70). Para dar conta de superar a persistência das desigualdades regionais, o governo do Estado no documento denominado Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 2015-2030 PDES-RO, prevê a

Educação como um programa dentre 7 incluídos na Diretriz II – Bem Estar
Social, entre os quais está também o Programa de enfrentamento à pobreza.

O Programa 2 da Diretriz II, no referido plano, parte da constatação de que
muito além do comprometimento da capacidade de desenvolvimento das
regiões, por falta de recursos humanos qualificados, as desigualdades educa-

cionais representam um a situação de profunda injustiça individual e social,
marcada pela discriminação dos egressos escolares em função de sua origem
local ou regional, lugares onde nasceram ou estudaram (Rondônia, 2015).
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A partir disto o Governo de Rondônia, sob o lema de “Governo da

Cooperação”, elaborou o Plano Estadual de Educação que norteia a definição
de indicadores e metas no âmbito do PDES-RO. Algumas metas que balizam

as demandas da Educação no Estado constam também do Plano Estratégico
Rondônia de Oportunidades, o Plano Futuro.

O Plano Estadual de Educação (2015/2021) prevê como metas para

o atendimento educacional: na Educação Infantil 31 % para o atendimento
em creche (0 a 3 anos) até a vigência do PEE; para a Pré-Escola (4 a 5 anos)
o atendimento previsto era de 100% até 2016. Para o Ensino Fundamental
repete-se a previsão de atender a 100% da demanda educacional até 2016. Já

para o Ensino Médio o Plano Estadual de Educação prevê ampliar de 45,7%
em 2015 para 85% na vigência do referido Plano.

Visão sucinta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de
Rondônia - SINTERO sobre a Educação em Rondônia.

Esta parte do texto é resultado da compilação da entrevista realizada

com a Secretária de Assuntos Educacionais, Claudir Mata Magalhaes de Sa-

les, em que foram abordados os temas concernentes à Educação em Rondônia.
A realização da CONAPE em sua etapa Estadual trouxe à luz um diag-

nóstico duro e real: a Educação no Estado de Rondônia, apesar dos esforços de
elaboração do Plano Estadual de Educação de forma participativa, acolhendo

propostas oriundas das deliberações da CONAE em sua etapa Estadual, ten-

do se efetivado através da Lei Nº 13.005, de 24 de junho de 2014, continua
sem rumo, desconsiderando o Plano como definidor da política Estadual de

Educação e executando-a de forma fragmentada, promovendo a meritocracia
e terceirização das responsabilidades do Estado.

Sobre a situação da Educação em Rondônia o diagnóstico é duro e real:

a Educação no Estado de Rondônia continua nos mesmos moldes que o res-

tante do Brasil, sem política estadual de educação, fragmentada, meritocrata,
forte terceirização, não há política de formação continuada para os trabalha-

dores da educação, segue todos os programas do MEC, progressão automática
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desde a 6a série, preocupação somente com os números e não com a qualidade

da educação, falta de infraestrutura na escola (não tem vigilantes e sim sistema
de segurança com uso de câmeras, que muitas vezes são roubadas).

Os profissionais da Educação em Rondônia estão sem apoio do Go-

verno, o corpo Escola (professores, direção, servidores) fazem parte do pro-

cesso formativo do aluno, mas estão sendo terceirizados afetando o processo
de formação geral do aluno. Da mesma forma, como consequência da atual

situação da Escola, há muitos trabalhadores da educação doentes, porque estão envelhecendo e não há concurso para a reposição dos cargos, o stress nas

escolas e na sala de aula leva muitos docentes, servidores e dirigentes a adoecer
porque a violência está grande. A situação é grave da falta de docentes na área

de Ciências Exatas, mas esse é um evento nacional que precisa ser encarado
rapidamente para não agudizar os problemas da falta de Ciências Exatas na
formação escolar dos alunos.

O Governo mudou a relação com os profissionais, mesmo que ainda

haja avanços a serem feitos porque a maior parte dos secretários não são da
área e, portanto, não tem vivência no processo educativo. Há ganhos importantes dessa boa relação com o governo, as perdas salariais não são muito grandes, mas é necessário investir em remuneração e valorização do profissional

da Educação. A visão dos gestores da Educação baseia-se apenas nos custos,
porque a educação impacta 54% da folha do estado, entretanto é necessário
investir mais nessa área para aumentar os resultados que a Educação produz
no Desenvolvimento do Estado de Rondônia.

A formação continuada dos professores anda a passos lentos, mesmo que

haja alguma formação em áreas temática para os trabalhadores da educação, mas

não é uma política de formação continuada. Tampouco há incentivo para a formação em nível de mestrado e doutorado, bem como a gratificação não é adequada, e
há muitas dificuldades para aceitar os cursos que são disponíveis em RO.

Sobre os programas implantados o SINTERO é crítico, porque são

propostos exclusivas do Governo sem nenhuma articulação com os profissio-

nais da Educação, portanto não refletem as demandas reais da Educação e
tampouco são metodologias participativas. Há dois programas Educacionais
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em implementação na Educação de Rondônia, a mediação tecnológica e a
militarização. O que há de importante nesses programas é que

A Mediação Tecnológica (EAD) vai avançar para todas as séries do Ensino

Médio, embora tenha resolvido problemas pontuais da falta de professores em
algumas escolas, poderá produzir distorções complicadas na formação do aluno.

A militarização nas escolas anda a passos largos (ação inconstitucional

do governo porque elimina a gestão democrática da escola, porque são colocados militares na direção da escola) com três escolas em PVH, Vilhena e Ji Pa-

raná com uma. O objetivo principal deste projeto é a diminuição da violência

com o uso de regras militares, entretanto, não há nenhuma atuação na origem
da violência, sobretudo, porque esta origem está fora da Escola e é reflexo da
crise social e econômica vivida nas periferias das cidades de Rondônia.

O SINTERO não tem interesse na Universidade Estadual, porque o

foco principal do Estado federação é atuar naquelas áreas de responsabilidade
exclusivas do Estado. Entretanto, uma das soluções é investir em parcerias com
a Universidade Federal, principalmente na oferta de cursos de formação em
mestrado e em doutorado.

Tampouco há incentivo para a formação em nível de pós-graduação, vez

que não existe vinculação efetiva com o Plano de Carreira, Cargos e Remune-

ração, instituído por Lei Complementar de número 680, de 07/09/2012. Os

cursos disponíveis no estado de Rondônia não são compatíveis com a realidade
e, por isso, não são aceitos pelos profissionais. Além disso, existe a inadequação
da gratificação para os que se empenham na sua própria formação.
Rede Escolar em Rondônia
A rede escolar existente no Estado de Rondônia para o atendimento

da Educação Básica: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
apresenta uma diminuição nos números, seja por conta do fechamento de unidades na área rural por conta do Projeto de polarização de escolas rurais fortemente implementado nos últimos anos, como pelo não incremento da rede
com a construção de novas escolas.
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No início da década, em 2010, a rede escolar no Estado contava com

1491 unidades escolares. Em 2014 eram 1336 e em 2017 a rede contou com

1287 unidades. Nota-se que o impacto da opção por projetos descomprome-

tidos com o direito à educação, como a Polarização das escolas rurais e mais
recentemente o projeto de mediação tecnológica, contribui para a redução significativa da oferta de oportunidades educacionais na área rural.

Em 2010 haviam 720 escolas rurais e em 2017 o número se reduz para

492 em todo o Estado. Os municípios eram responsáveis em 2010 por 608

escolas, número que em 2017 baixou para 341, mesmo sendo o ente público
municipal responsável legalmente pelo atendimento ao Ensino Infantil e às

series iniciais do Ensino Fundamental. Os prefeitos alegam baixa demanda
para a oferta do atendimento, o que obriga as crianças muito pequenas a passar

mais tempo no transporte escolar, muitas vezes precário, do que efetivamente
em sala de aula, levando ao desânimo e posterior abandono da vida escolar.

Com relação às escolas urbanas houve um pequeno acréscimo de 771

unidades em 2010 para 795 em 2017. Pode-se afirmar que a transferência da

responsabilidade pelas séries iniciais do ensino fundamental para os municípios
é fator preponderante para a diminuição do número de escolas na rede estadual
urbana de 309 em 2010 para 271 em 2017, visto que as escolas urbanas da rede
municipal tiveram seu número acrescido de 288 em 2010 para 362 em 2017.

É possível que a diminuição do número de escolas possa estar relaciona-

do à estabilização demográfica ocorrida após a conclusão das obras de construção das Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, na cida-

de de Porto Velho, por ação dos Governos de Lula e Dilma, investimento que

impactou sobremaneira a economia do Estado causando crescimento sazonal
da população entre os anos 2008-2012. Com o término das obras a população
se assenta num número real e esse fato tem sido usado pelos governos para

justificar a ausência da responsabilidade social com a oferta de novas vagas e,
portanto, não construção de novas unidades.

A Rede Federal de Educação se faz presente no Estado e, por sua vez,

teve ampliação considerável, fruto da decisão do Governo do Presidente Lula

(2003-2010) em ampliar a Rede de Educação Tecnológica e ofertar vagas no
26

Ensino Médio. Em 2010 havia apenas 3 unidades federais para atendimento
do ensino médio no Estado, sendo 1 na zona urbana e 2 em zonas rurais. Em
2017 a rede federal contava com 9 unidades, sendo 7 urbanas e 2 rurais.
Matrículas na Educação Básica em Rondônia
Embora o número total de matrículas registre diminuição de 484.058 em

2010 para 432.861 em 2017, observamos ligeiro crescimento nos totais de alunos
matriculados nas etapas da Educação Infantil – de 47.174 em 2010 para 50236 em
2017, sendo que destas 11.196 matrículas na creche e 39.040 na pré escola.

No ensino fundamental o total de matrículas teve queda de 293.177 em

2010 para 272.328 em 2017. A matrícula nos anos iniciais teve leve acréscimo.
Passou-se de 156.191 em 2010 para 157.968 em 2017. Já nos anos finais do ensino
fundamental registra-se queda de 136.986 em 2010 para 114.360 em 2017.

Os investimentos no Ensino Médio podem ser percebidos através do

incremento das matrículas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio
(de 882 em 2010 para 4.541 em 2017) e na Educação Profissional, com 5.177
matrículas em 2010 e 10.731 em 2017.

A política estadual de encerrar a oferta de vagas na modalidade de Edu-

cação de Jovens e Adultos fez despencar o número de matrículas nesta moda-

lidade no período analisado. De 78.240 matrículas na modalidade de EJA em
2010, registram se apenas 2.530 no ano de 2017.

Onde há registro de elevação do número de matrículas é na Educa-

ção Especial, visto que em 2010 foram matriculados nesta modalidade 6.732
alunos e em 2017 registrou-se o número de 43.581 sendo 21.782 em classes
comuns e 21.799 em classes especiais.

A rede sob responsabilidade federal atendeu a 513 alunos no Ensino

Médio regular, 2.664 em cursos técnicos integrados e 1.462 em curso técnico
concomitante ou subsequente, sendo 465 de modo presencial e 997 na modalidade de Educação a distância.
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Quadro 01: Matrículas em Rondônia
Educação Infantil

Ensino Fundamental
Regular

Ensino Médio

Creche Pré-escola

Anos
iniciais

Anos
finais

Propedêutico

Curso técnico
integrado

484058

10557

36617

156191

136986

60746

882

2014

460773

11896

36658

166571

116286

61509

3714

2015

455471

11417

38152

164398

112892

61443

3363

2016

448283

10871

40061

161539

115463

57273

3630

2017

432861

11196

39040

157968

114360

55996

4541

Ano

Total

2010

Educação Profissional
Escola- Curso
rização técnico
integrada concomitante

EJA

Subsequente

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Profissionalizante

2010

1166

834

3177

44295

33489

456

2014

3714

3819

2971

31175

26174

194

2015

3384

4087

4345

29089

26264

646

2016

3643

4583

3622

25738

25490

144

2017

9868

4541

2797

863

852
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Fonte: INEP, 2018
Quadro 02: Rede Escolar - Localização da Educação Básica por dependência administrativa
Ano

Total geral

Urbana
total

Federal

Estadual

Municipal

Privada

2010

1491

771

1

309

288

173

2014

1336

775

5

297

321

152

2015

1316

777

5

295

326

151

2016

1306

791

6

278

352

155

2017

1287

795

7

271

362

155
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Rural
Total

Federal

Estadual

Municipal

Privada

2010

720

2

103

608

7

2014

561

2

142

409

8

2015

539

2

145

384

8

2016

515

2

142

363

8

2017

492

2

141

341

8

Fonte: INEP, 2018

Programas educacionais em Rondônia: Mediação tecnológica e militarização
Mediação Tecnológica
Não há nenhuma referência aos programas que estão sendo implanta-

dos na SEDUC no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Ron-

dônia: 2015-2030 (RONDÔNIA, 2015), como se os Projetos e programas de

educação não interferissem no processo de desenvolvimento de um território,
entretanto, já foi demonstrado neste texto que a Educação é o pilar do Desenvolvimento Econômico estabelecido na Teoria do Capital Humano.
Sobre a Mediação Tecnológica a SEDUC (2018) informa:

O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, constitui-se, numa
importante iniciativa, que reflete o compromisso do Governo do Estado por
meio da Secretaria de Estado da Educação em promover o fortalecimento

e a expansão do Ensino Médio, combatendo as desigualdades educacionais

por meio da defesa do ensino de qualidade para todos...Propõe atender o

Ensino Médio com metodologia inovadora por meio de transmissão via
satélite das aulas ao vivo.

Segundo dados da Diretoria Geral de Educação da SEDUC, são 86 es-

colas-polos da Mediação Tecnológica distribuídas por 18 Coordenadorias Regionais em 60 municípios ou localidades, 118 escolas, 65 estaduais e 53 muni29

cipais (quadro 03). A proposta se propõe a atingir localidades isoladas onde há

dificuldade no atendimento tradicional escolar e é essa a importância, entretanto,
entendemos que há baixa possibilidade de que essa proposta tenha sucesso, seja

porque não há metodologia adequada para a implementação desse programa,
seja porque é histórico o baixo sucesso das modalidades de Educação a Distância, incluindo aí a evasão, que é muito superior do que a tradicional.

O Estado, com esse programa, resolve uma parte do problema, aquele

que é externalizado no que tange à oferta para locais isolados e aquele que não
é externado relacionado a suplantar a falta de professores. Entretanto, o resul-

tado desse projeto pode ser o aumento das discrepâncias de formação entre a
escola formal e aquele que atua a Mediação Tecnológica, como foi destacado

pelo SINTERO de que a mediação tecnológica pode produzir distorções na
formação do aluno. Essas distorções estão no sentido contrário ao que preconiza a educação igualitária e libertadora, pois as localidades isoladas terão uma

formação escolar diferente da tradicional; portanto, o ambiente escolar não
está preparado para esse desafio.
Quadro 03: Mediação Tecnológica
Escolas

Localização

Coordenadoria
Estadual de
Educação

Polos

Total

Estadual

Municipal

Alta Floresta

5

12

10

2

Ariquemes

9

17

1

16

Buritis

2

5

4

1

Cacoal

3

2

2

Cerejeiras

4

4

4

Costa Marques

3

3

2
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Municípios
Alta Floresta e
Alto Alegre dos
Parecis
Campo Novo,
Montenegro,
Ariquemes, Caculândia
Buritis, Rio Pardo
Ministro Andreaza
Corumbiara,
Pimenteiras,

1

Costa Marques,

Comunidades

Jacinópolis,
Riozinho
Rondolândia,Vitória da
União
São Dom do
Guaporé

Espigão do
Oeste

4

Extrema

3

3

3

Guajará
Mirim

7

8

6

2

Nova Mamoré

Jaru

9

8

1

7

Jaru, Governador
Jorge Teixeira,
Theobroma

7

4

3

Espigão do Oeste

Estrela de RO,
Nova LonPresidente Médidrina, Nova
ci, Ji-Paraná
Colina, Nova
Riachuelo
Machadinho
Rondo Minas,
Vale do Paraíso
Nazaré, Triunfo, Jaci Paraná,
União BanItapuã do Oeste deirantes, São
José Calama,
Primavera de
Rondônia

Ji-Paraná

6

6

6

Machadinho

3

8

2

6

Ouro Preto

2

2

1

1

Porto Velho

4

7

6

1

Pimenta
Bueno

3

4

3

1

Pimenta Bueno

Rolim de
Moura

3

5

4

1

Rolim de Moura ,
Santa Luzia, Nova
Brasilândia

São Francisco

7

8

2

6

São Francisco,
São Miguel,

Vilhena

6

9

4

5

Chupinguaia,
Vilhena

Fonte: Diretoria Geral de Educação/SEDUC, 2018.

Extrema, Nova
Califórnia,
Vista Alegre
do Abunã
Surpresa, Iata,
Palmeiras e
Nova Dimensão

Migrantenópolis
Pedras Negras,
Santo Antônio
do Guaporé,
Porto Murtinho
Nova Conquista, Distrito
de Guaporé,
Terra Indígena
Tubarão
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Militarização
A Militarização está implantada em cinco (05) escolas em Rondônia,

3 em Porto Velho (Escola Manaus, Escola Tiradentes de PVH e Escola Ti-

radentes de Jaci-Paraná), uma em Vilhena e outra em Ariquemes, entretanto

duas de PVH são diferentes, a primeira que fica na cidade de PVH atende
(quase) exclusivamente de filhos de militares; a escola Tiradentes que fica em
Jaci-Paraná foi construída com recursos de compensação da UHE Santo Antônio e a decisão foi do governo na implantação deste modelo.

O Site da SEDUC destaca seguinte afirmação sobre a militarização: “O

projeto de militarização tem sido debatido na busca de um modelo pedagógico

semelhante ao adotado pelos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, e que vem
obtendo excelente índices de avaliações.”

Há seis (06) pontos importantes sobre a militarização, o primeiro é que

a SEDUC ainda está à procura da metodologia adequada de implantação da

Militarização como foi destacado acima, o segundo refere-se à escolha dos

municípios que não são os mais violentos do Estado segundo os indicadores

do Índice de Exclusão Social, o terceiro se refere à abordagem da militarização,
que não atua na causa da violência nas escolas, visto que estas estão fora do

ambiente escolar e são reflexo da discrepância social e econômica vigente. O
quarto ponto é destacado por Bruno (2011):

Como os professores foram privados do uso da avaliação como instrumento

de controle e punição, posto que agora esta foi deslocada para órgãos mais
centrais, e como sua autoridade profissional está bastante fragilizada pelas
novas formas de gestão que lhes retira a iniciativa e a autonomia, subordinan-

do-os a diretrizes centrais, só resta à instituição escolar recorrer à presença das
forças de segurança, a uma arquitetura cada vez mais próxima da prisional e a
práticas sempre mais repressivas. Isto, por sua vez, induz os estudantes a mais
sabotagem e violência, num ciclo que está longe de ser quebrado.

O SINTERO destaca mais dois (02) pontos fundamentais da militariza-

ção: a proposta é inconstitucional porque elimina a gestão democrática da escola,
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e, por fim, a gestão militar elimina a livre manifestação dos alunos e professores
numa perspectiva não democrática do processo de formação escolar.
Um fechamento
Os períodos correspondentes aos Governos Lula e Dilma foram prodigio-

sos em participação popular e na área da Educação vivenciamos a realização de
várias conferências que serviram de base para a construção da I CONAE – Con-

ferência Nacional de Educação, realizada em 2010, reunindo representantes dos

mais diversos setores da sociedade brasileira que discutem nos 3 níveis de governo,
do município à União, sobre a educação, da Pré-Escola à Pós Graduação.

O golpe sobre a democracia interrompeu este processo de consulta e

participação da sociedade e impediu a realização da CONAE prevista para
acontecer no ano de 2018.

Várias foram as ações do governo golpista no sentido de desconstruir

as políticas públicas de participação popular, o que culminou com a retirada

das entidades representantes da sociedade no Fórum Nacional de Educação,
responsável pela realização da Conferência Nacional de Educação. Imediata-

mente após a retirada do FNE – Fórum Nacional de Educação, as entidades
representantes dos movimentos sociais convocaram a CONAPE – Conferência Nacional Popular de Educação.

Em Rondônia a etapa estadual foi realizada através de mobilização in-

tensa da entidade que representa os trabalhadores em Educação, o SINTERO.
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DIAGNÓSTICO DO SETOR PRODUTIVO AGROPECUÁRIO
DO ESTADO DE RONDÔNIA
Artur de Souza Moret

A agricultura induz o desenvolvimento para o cumprimento da Meta de

Desenvolvimento do Milênio para diminuir a extrema pobreza e a fome, porque
Três em cada quatro pessoas de baixa renda nos países em desenvolvimento

vivem na zona rural e a maioria depende direta ou indiretamente da agricultura para a sua subsistência ... Utilizar a agricultura como base para o cresci-

mento econômico nos países baseados na agricultura requer uma revolução
da produtividade da agricultura de pequena escala (Banco Mundial, 2008).

Segundo o Banco Mundial (2008), a agricultura deve ser articulada com

outros setores para produzir um desenvolvimento mais igualitário visando re-

duzir a pobreza e manter o equilíbrio do Meio Ambiente, isso posto porque

essa atividade interfere na economia (com fornecimento de insumos, produtos,
gera renda), como fornecedora de serviços ambientais, como subsistência de
populações e na segurança alimentar

Rondônia é um estado com tendência agrícola, porque foi uma fron-

teira agrícola ocupada pela migração depois de 1970, com distribuição de

terras de módulos rurais de pequena dimensão, 40ha a 100ha, entretanto nas
últimas décadas a monocultura de grande escala tenha crescimento acelerado

com soja e mais recentemente a cana de açúcar (Moret, 2016). A quantidade

de propriedades rurais da agricultura familiar no estado é grande, a contri-

buição econômica dessa atividade é relevante, bem como a manutenção da
segurança alimentar de parte da população.

Segundo os dados da SEPOG o setor produtivo agropecuário tem na

formação do PIB de Rondônia a expressiva percentagem de 21%, sendo um setor que emprega direta e indiretamente mais de 110 mil famílias de produtores e

trabalhadores rurais, inclusive com uma participação firme na balança comercial.
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Outro dado importante diz respeito às exportações, das quais 90% de

mais de 600 milhões de dólares também são oriundos do setor do agronegócio – carne e grãos.

A visão do Estado de Rondônia para a Agricultura
O diagnóstico da agricultura diz que “as áreas com boa aptidão para a

agricultura são escassas” (p. 36) e “Muitas áreas aptas para a preservação estão
desmatadas e utilizadas para a agricultura ou pecuária.” (p. 54), entretanto, des-

taca que “tem grande peso a agricultura familiar, que é a principal fornecedora

de produtos para o consumo familiar regional e também de suas pequenas
agroindústrias”, bem como mais da metade das “34 mil famílias ligadas à agricultura familiar “ (p. 62) se dedicam a produção leiteira.

No que tange à agricultura familiar Rondônia (2015, p. 63) destaca:
a agricultura familiar abrange mais de 75 mil estabelecimentos, e responde
por cerca de 74% do valor bruto da produção agropecuária estadual, em-

pregando mais de 233 mil pessoas, correspondendo a 84% da mão de obra
ocupada no campo. Responde também por 90% da produção cafeeira, por
93% do feijão, 92% da mandioca, 82% do leite, 65% das aves e 49% dos bovinos (IBGE/PAM, 2013; IBGE/PPM, 2013). Sua importância se revela

também ao prover a segurança alimentar da população em geral, ao produzir aproximadamente 70% dos alimentos. A importância dessa categoria de
produção é expressa também em toda a Região Norte.

Os principais produtos da Agricultura familiar são: mandioca, milho,

feijão, arroz, café, cacau e banana, apresentados no quadro a seguir, entre 2010-

12. A mandioca, a maior produção, subiu em 2001 e diminuiu em 2012 para
um valor menor do que em 2010. Milho, feijão e cacau diminuíram em 2011

e subindo em 2012. Arroz e banana cresceram em 2011 e 2012, entretanto, o
café tem decrescimento em 2011 e 2012.
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Quadro 01: Principais produtos da Agricultura Familiar em RO
2010

2011

2012

mandioca (mil t)

505,0

513,5

472,2

milho (mil t)

366,0

340,0

534,4

feijão (mil t)

233,5

219,0

221,9

arroz (mil t)

167,7

169,0

239,0

café (mil t)

141,2

88,1

85,4

banana (mil t)

53,1

54,0

59,1

cacau (mil t)

17,5

15,8

16,3

Fonte: Fonte: IBGE/PAM, 2010 a 2012.

Por outro lado, Rondônia (2015, p.63) destaca o conflito entre a

agricultura familiar e o agronegócio, destacando três pontos fundamentais
da origem desse conflito:

1- o avanço da agricultura moderna em Rondônia, ao promover também a
monocultura, a grande propriedade e o agronegócio (que também tem sido

um dos grandes motores do crescimento econômico estadual) cria conflitos

diversos com a agricultura familiar ... 2- oferta governamental e privada

não atende a todos, acaba por privilegiar setores mais organizados e mais
poderosos, que também são capazes de influenciar e direcionar as polí cas
públicas e recursos de inves mentos governamentais ... 3-cria um ambiente
de disputa pela terra, que tende à concentração, gerando monopólio da propriedade e do uso da terra, que se desdobra em elevação dos preços

A intervenção proposta pelo Estado de Rondônia para a agricultura

está apenas vinculada com a agricultura familiar, o que é uma incoerência por-

que há crescimento significativo da monocultura da soja e da cana, bem como
baixo investimento em tecnologia e apoio para essa fatia da atividade econômica (agricultura familiar) em Rondônia.

Apoiar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na agricultura familiar através do cadastramento de produtores orgânicos, capaci37

tação controle social para a garan a da qualidade orgânica, constituição de
comissões de produção orgânica, pesquisa, intercâmbio e ações em redes de
inovação tecnológica e de comercialização (Rondônia, 2015, p.159).

Entretanto, mais à frente destaca que os programas para a agricultura

familiar são de cunho federal, portanto cabe ao Estado: “são programas da

esfera federal, cabe ao Estado, como também aos municípios, na perspectiva
do pacto federativo, uma inserção mais estrutural ao programa, definindo pro-

jetos, assim como indicadores e metas a serem alcançadas.”. Ou seja, não há a
princípio nenhuma proposta de real de intervenção na agricultura familiar no
Estado de Rondônia.

A visão dos trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do
Estado de Rondônia

A FETAGRO (2018) destaca em seu documento que:
reafirma o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável –
PADRSS como estratégia política de enfrentamento ao modelo dominante
e de consolidação do desenvolvimento rural sustentável e solidário, refle-

tindo sobre que tipo de sindicalismo é necessário para atender aos desafios
que se apresentam.

Este mesmo documento destaca a concepção do PADRSS:
é a principal referência que orienta estrategicamente toda a ação sindical e a

unidade do movimento. Centrado no ser humano e em sua plena realização,
o projeto se contrapõe contra todas as propostas de mero crescimento eco-

nômico, calcadas na primazia do lucro sobre a vida, geradoras da exclusão
social e econômica de amplas parcelas da população, da degradação ambiental e da perda da soberania alimentar e nutricional dos povos.

O diagnóstico da FETAGRO (2017) é claro no que tange à situação da

Agricultura Familiar de Rondônia, sobretudo, observando as demandas sociais
não atendidas pelo Estado (Brasileiro, Rondônia e os municípios): a falta de
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investimento/financiamento na agricultura familiar tem levado à migração de

agricultores para a atividade leite e gado “haja vista o mercado garantido, embora mal remunere os custos de produção” e o quadro 05 mostra que os preços

do leite estão muito baixos no Estado de Rondônia; a média das dimensões das

terras de Rondônia está aumentando, isso indica que está havendo concentra-

ção de terras e é muito ruim para a sociedade, porque é da agricultura familiar
que vêm os alimentos para a população de Rondônia, visto que o agribusiness
está focado na exportação para mercados atraentes, bem como na agricultura

em grande escala há mecanização e não há geração de empregos; a agricul-

tura familiar produz alimentos com qualidade maior e menor quantidade de

insumos químicos que produzem danos a sociedade em geral; a falta de visão
científica para a Educação no campo, porque está longe cotidiano do território

agrícola e do contexto social (um dos exemplos é colocar os estudantes longe da família); como exemplo, há propostas de utilizar ensino a distância, na

formação de professores uso de faculdades não presenciais (EAD); o Estado

de Rondônia e os municípios não têm condições de efetivar os Programas

Federais; a FETAGRO tem apoiado a implantação de Programas Federais,
tais como: o PAA, Programa Nacional de Habitação Rural; uma bandeira fun-

damental para os trabalhadores e trabalhadoras do campo é a reforma agrária,
porque a terra é um bem social.

Os principais desafios da agricultura familiar, na sua existência e sobre-

vivência, se assentam na premissa fundamental que é a contraposição e for-

talecimento de alianças visando contrapor-se ao modelo do agronegócio que
impera no Estado de Rondônia e, sobretudo, porque tem o apoio das forças
políticas tradicionais. Destacam-se alguns desses:

consolidação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentá-

vel e Solidário – PADRSS; ... fortalecimento e a ampliação de articulações;
.... alianças e parcerias estratégicas com movimentos sociais do campo e da
cidade para somar forças na contraposição ao modelo do agronegócio.
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Produtos agrícolas relevantes para o Estado de Rondônia
Café

Rondônia é o quinto Estado maior produtor de café e é o segundo

maior produtor do café Robusta (conilon) do país. É o produto que mais contribui na arrecadação do ICMS em Rondônia, como pode ser facilmente constatado no quadro acima. Outro fator relevante é que pelo menos 95% da pro-

dução é realizada em pequenas propriedades, ou seja, pela agricultura familiar,
estimado em 22.000 famílias. O plantio de café em Rondônia foi incentivado

pelo INCRA nos projetos de assentamentos nas décadas de 1970 e 1980. De lá
para cá houve muitos altos e baixos na produção. Na década de 1990 o governo

do Estado promoveu um programa chamado de “Plante Café”, que buscava

incentivar a produção, mas não teve grandes avanços. A mudança maior vem
acontecendo nos últimos 07 anos, com a divulgação de novas tecnologias, que
resultam em maior produtividade, apresentado no quadro abaixo. A partir de

2013 a produtividade (t/ha) alterou para valores próximos de 10, que anterior-

mente era da ordem de 8,5. O destaque maior fica por conta da substituição
de mudas seminais pelo café clonal, pois este proporciona uma produtividade

muito superior, porém exige novas técnicas de produção de mudas, de plantio
e, de modo geral, é fortemente dependente de irrigação.

Técnicos e produtores precisam se adequar às novas técnicas, além de

avançar em novas pesquisas em variedades clonais. O cuidado não é só no plantio. Quando a colheita, secagem e armazenamento são realizados obedecendo
padrões técnicos, isso reflete diretamente na qualidade e consequentemente no
preço da saca. No ano passado cafeicultores de Rondônia foram premiados em

segundo e terceiro lugar em um concurso nacional de qualidade de café (concur-

so café do ano do Brasil, realizado durante o evento EXPOMINAS, em Belo

horizonte/MG). Na safra do ano de 2017 a produção avançou 19%, totalizando
1.9 milhão de sacas de 60 quilos (Quadro 02). A Câmara setorial do Café estima

que até 2020 a produção crescerá mais 400 mil sacas. Para estimular os produ-

tores a produzirem cada vez mais café de ótima qualidade foi implantado, desde
2015, o CONCAFÉ – Concurso anual de qualidade de café.
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Quadro 02: produção e produtividade do Café
Produção (10 mil t)

Produtividade (t/ha)

2009

9,2

8,5

2010

14,1

8,8

2011

8,8

8,5

2012

8,5

8,6

2013

7,1

8,5

2014

8,4

10,1

2015

8,5

10,1

2016

9,0

9,9

Fonte: IBGE, 2018

Cacau

De modo semelhante ao café as lavouras de cacau também foram in-

centivadas em Rondônia pelo INCRA nos projetos de assentamento. Houve
um incentivo extraordinário do Governo Federal nas décadas de 1970 e 1980
com a criação da Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, uma

entidade vinculada ao Ministério da Agricultura, mas com autonomia admi-

nistrativa para realizar pesquisas e prestar assistência técnica específica. No
caso de Rondônia, no município de Ouro Preto D’Oeste foi implantado um

centro de pesquisa e campo experimental. Mas orientações técnicas equivo-

cadas e o ataque da praga popularmente conhecida como “vassoura de Bruxa”
contribuíram para reduzir a produção em Rondônia. Nos últimos 4 anos, com

a introdução da técnica de mudas clonais vem recuperando patamares de pro-

dução, mesmo que os resultados da produção, produtividade e área colhida
estejam diminuindo entre 2009 e 2016, apresentado no quadro 03. Em 2016

foram colhidas 5,2 mil toneladas em uma área plantada de 11,9 mil hectares.
Os dados representam a falta de investimento da atividade cacaueira.
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Quadro 03: Informações de produção do Cacau em Rondônia
Cacau

quantidade (mil t)

produtividade (10kg/ha)

área colhida (mil ha)

2009

17,485

60,5

28,9

2010

17,486

60,5

18,9

2011

15,77

55

28,7

2012

16,314

54,1

30,2

2013

13,96

53,4

26,1

2014

5,231

37,4

14

2015

5,706

42,1

13,5

2016

5,272

44,2

11,9

Fonte: IBGE, 2018

Mandioca

A produção de mandioca é básica para a pequena produção em Rondô-

nia; uma parte significativa dos moradores das beiras de rio tem na farinha de
mandioca o carboidrato necessário à alimentação, que combinado com o peixe

produz um balanço positivo para a alimentação de subsistência. Mas não há
uma cadeia produtiva funcional da mandioca no Estado de Rondônia, faltam

equipamentos e insumos para o cultivo, bem como para a produção, tendo
assim a farinha como a maior parcela da produção, mas também figuram a fa-

rinha de tapioca; entretanto, produtos com valor mais agregado, como a fécula,
não são produzidos no Estado.

A produção de mandioca é crescente, exceto nos anos 2012 e 2013

(Quadro 04), o que combina com a diminuição da área nesse mesmo período.
Entretanto, o rendimento médio manteve-se estável entre 2009 e 2012, a par-

tir daí aumentou, mantendo a renda coerente com a produção. Dessa forma,
esse comportamento indica dois pontos fundamentais na atividade econômica:
os preços unitários da mandioca não estão se alterando e a tecnologia não está
modificando a produção da mandioca.
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Quadro 04: Produção de mandioca: 2009-2016

2009
2010

produção (t)

valor (mi R$)

rendimento (t/ha)

área (mil ha)

505

242,7

17,3

29,2

499,9

234,6

2011

513,5

2013

446,7

309,2

574

411,1

2012
2014
2015
2016

Fonte: IBGE, 2018

472,2
531,8
664,9

309,5

16,8
17

306

17,2

402,1

21,4

563,1

15,8
22,1
22,9

29,7
30,2
27,5
28,3
24,8
26

29,1

Pecuária

A produção pecuária é bastante expressiva em Rondônia, mais intensa

na produção de gado de corte (carne) e de leite. De modo geral, a pecuá-

ria de corte é produzida em grandes propriedades, já o gado leiteiro, em sua
grande maioria, nas pequenas propriedades, da agricultura familiar. Em 2017

foram 32.458 estabelecimentos produtores de leite com produção aproximada

de 2.200.000 litros/ano. A Pecuária, tanto de corte como leite, é, sem dúvida,
uma atividade produtiva muito importante no cenário de Rondônia, tanto na

questão econômica dos produtores como na questão da arrecadação do ICMS.
No caso da pecuária de leite os agricultores estão encontrando bastante dificuldade na manutenção da atividade devido à queda constante no preço pago ao

produtor, atualmente em média R$ 0,80 por litro (Quadro 05); e considerando

que a média produtiva em Rondônia é baixa, de 6 litros/vaca/dia, e há não
muito tempo o preço era de R$ 1,70, essa diferença é expressiva, o que está in-

viabilizando a produção. Há agricultores que investiram, com financiamentos,
na compra de matrizes com valores que giram em torno de R$ 4.000,00 por

animal e hoje estão com dificuldade de arcar com os custos dos financiamentos.
Os produtores de leite em todo o Brasil estão enfrentando uma crise

no preço, mas em Rondônia isto se agrava ainda mais porque o valor pago ao
produtor de Rondônia, atualmente, é em média R$ 0,30 mais baixo em relação

à média nacional. Se esses valores persistirem, muitos agricultores serão obri43

gados a mudar de atividade. Um dos principais fatores que vem reduzindo o
valor pago ao produtor é provocado pela expressiva entrada de leite produzido

nos vizinhos países do Mercosul, principalmente o Uruguai. Para evitar um
colapso geral na produção brasileira o Governo Federal está estudando a pos-

sibilidade de criar incentivos fiscais para as indústrias brasileiras de laticínio
com objetivo de processar o leite in natura transformando em pó e manter ou

elevar o preço ao produtor. Dois outros pontos são relevantes na cadeia do leite

de Rondônia baseados nos laticínios, o primeiro é a concentração de grandes

empresas que eliminaram os pequenos laticínios, o segundo é a diversidade
produtiva dos produtos dos laticínios, que não é diversa, em grandes palavras
temos leite UHT e muçarela.

No caso do boi gordo para abate também vêm acontecendo alterações

no modo de produção, mudando do boi solto no pasto para o sistema confinado. Isto exige muito mais investimento, porém ocupa-se menos área, o que

significa menos pressão sobre as florestas. Mas o principal destaque no setor da

pecuária está no fato de que Rondônia foi escolhido como o primeiro Estado
da União a receber o certificado livre de febre aftosa. Ou seja, um plano estra-

tégico que o governo federal está implantado. Num prazo de dez anos tornar
o país livre de febre aftosa. No caso de Rondônia já foi montado um plano

estratégico bastante rigoroso para alcançar este certificado. O resultado desse

certificado é que o preço da arroba no mercado internacional será mais elevado.
Rondônia irá paralisar a vacinação já a partir de 2018.

O crescimento do rebanho e da produção de leite em Rondônia tem

médias lineares, entretanto o rebanho tem uma taxa maior (290 mil/ano) do
que do leite (15 mi/ano), indicando que há mais crescimento na produção de

carne e de grande escala (destacado acima) do que da produção leiteira fa-

miliar, outro dado que reafirma essa informação é que são 77,3 mil unidades
agropecuárias que produz média de 177 gados por unidade produtiva. Em

2016, são 5,0 milhões de hectares para um total de 13,7 milhões de gado,
representando em média 2,7 gados/há, que é ainda um valor baixo, mas significa a tendência de produção em confinamento, porque há pouco tempo a
quantidade por ha era menor do que 1.
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Quadro 05: Produção pecuária de Rondônia 2009-2016
Rebanho
bovino

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

unidade (mi)

11,5

11,8

12,2

12,2

12,3

12,7

13,4

13,7

leite (preço
unitário)

0,55

0,64

0,72

0,73

0,75

0,75

produção
(1000l)

746.873 802.969 706.647 716.829 920.496

940.621 817.520 790.947

387.109 456.530 661.814

683.608 616.596 592.001

valor (1000
R$)
Fonte: IBGE, 2018

Aquicultura
Segundo dados do IBGE, em 2015, Rondônia manteve a primeira posição na produção de peixes pelo segundo ano seguido, registrando a despesca
de 84,49 toneladas e um aumento de 12,6% em relação a 2014, e em 2016
tem uma área de 19,0 mil ha em área produtiva. Essa produção corresponde a
17,5% da produção total de peixes de cativeiro. Vale ressaltar que a produção
do Estado é, essencialmente, de peixes nativos, marcadamente o tambaqui, e
esse percentual representa a maior contribuição quando comparado às produções individuais dos demais estados do País. A tilápia continua soberana,
participando com 45,4% da produção total de peixes do País, e o tambaqui
está em segundo lugar, contribuindo com 28,1% da produção em 2015. Os
surubins ficaram com o quinto lugar, com 4,3%, e o pirarucu em sétimo lugar,
participando com 2,5% da produção nacional de peixes cultivados.
Os dados do IBGE disponíveis para a aquicultura não refletem a diversidade do mercado em Rondônia, entretanto é importante destacar a situação e a
sua importância para a economia local. Estão disponíveis os dados de (Quadro
06): 1- alevinos, 2- jatuarana, piabinha e piracanjuba, 3- Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim, 4- Pirarucu, 5- Tambaqui, 6- Tambacu, tamabatinga
A produção de alevinos segue a tendência de aumento da produção

da aquicultura no período especificado a seguir: 2013-2016, entretanto há

a impressão de que os preços se acomodaram em patamares adequados ao
mercado na faixa de R$1,15-1,19.
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Os dados de jatuarana não tem um histórico importante, mesmo que a

atividade tenha participação crescente no mercado e, por outro lado, os valores
estão em 4º lugar no que tange ao preço; em relação aos preços unitários, as
espécies que têm os maiores valores são pirarucu, pacu e tambacu

A produção de tambaqui desponta como a maior quantidade, 69 mil

toneladas, e o restante com menos de 10 mil toneladas, incluindo os peixes de

espinha e de couro. Esse fato indica a produção em lagos incentivada nos úl-

timos anos e atingindo importantes mercados da região, acentuando Manaus.
Por outro lado, não há uma cadeia produtiva consolidada nesta atividade eco-

nômica, incluindo baixa adequação no transporte e que muitas vezes é feito de
forma improvisada. Nesse caminho, a crítica da FETAGRO (2017) sobre os

investimentos na aquicultura sintetiza bem a falta de visão de desenvolvimento
da cadeia produtiva:

Há uma grande preocupação pela forma como está se dando os investimen-

tos relacionados à piscicultura em nosso Estado, com grandes investimentos,
financiamentos pelo PRONAF Mais Alimento, com direcionamento da assistência técnica, mas sem uma estratégia de verticalização da produção.
Quadro 06: Produção da Aquicultura em Rondônia 2013-2016
2013

2014

2015

2016

Alevinos (preço unitário R$)

4,00

2,64

1,15

1,19

quantidade (mil)

7539

13816

36652

42732

Valor total (1000 R$)

30130

36436

42237

50700

Jatuarana, piabinha e piracanjuba
(valor unitário R$)

7,30

7,72

produção (1000 kg)
valor (1000 R$)

5021,7
36678

5602,2
43266

9,81
7688,8

10,10
7975

Pirarucu (preço unitário R$)
produção (1000 kg)
Valor total (1000 R$)
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8,62
1955,7
16864

9,83
11129,7
109405

75404

80552

Pacu e patinga (preço unitário R$)
produção (1000 kg)
valor (1000 R$)

4,5
40

180

8,8
5

9,28
2651,9

9,39
2859,3

Tambaqui (preço unitário R$)

4,12

4,19

5,80

5,99
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24609

26835

produção (1000 kg)
valor (1000 R$)

18880
77727

63256,3
264934

64800,7
375851

69625,3
417030

Tambacu, tamabatinga (valor
unitário R$)

6,94

8,49

8,62

9,12

produção (1000 kg R$)

576

364,4

95,2

97,7

7,30

11,23

12,32

12,39

1620,8

263,7

4233

4477,6

valor (1000 R$)

Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (preço unitário R$)
produção (1000 kg)
valor (1000 R$)

Fonte: IBGE, 2018

4000

11832

3092

2961

821

52147

891

55465

Programas implantados em Rondônia
Plante Mais e Mais produção

O Governo do Estado criou dois programas de incentivo ao forta-

lecimento da agricultura familiar, sob coordenação da Secretaria de Estado

da Agricultura – SEAGRI e que iniciaram em 2016. O Programa Plante
Mais tem o objetivo de adquirir e distribuir mudas e sementes de cereais, legumes, tubérculos, frutíferas, hortaliças, café e espécies florestais nativas e exóticas, próprias para o plantio com qualidade genética e fitossanitária. O governo
do Estado compra as mudas ou sementes por meio de licitação e o fretamento

para transportar as mudas até as sedes dos municípios e as prefeituras locais fazem a distribuição. No caso das mudas clonais tudo tem que ser acompanhado

por técnico responsável, pois as mudas clonais exigem rigor técnico especial.
Em 2016 foram adquiridas e distribuídas mais de 1,9 milhões mudas de café
clonal, no valor de R$ 2,6 milhões.
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O outro programa é o Mais Produção, semelhante ao Plante Mais, que

visa adquirir e distribuir calcário para agricultores familiares, com objetivo de
corrigir acidez do solo e melhorar a produtividade, principalmente para recuperar áreas degradadas, inclusive pastos. A metodologia de aquisição e distribuição é igual ao programa plante mais. No ano de 2016 foram investidos em
transporte de calcário mais de R$ 410 mil, que propiciaram a distribuição de
2,8 mil toneladas do insumo.

Programa de aquisição de alimentos – PAA

Pelas experiências acumuladas ao longo de vários anos este programa se

mostrou extremamente importante, por um lado para o desenvolvimento da

agricultura familiar com produtos diversificados e, por outro, atender demandas
sociais relevantes. No entanto, nos últimos dois anos esse programa vem sendo

desmontado por falta de aporte de recursos. No caso de Rondônia esse programa

vinha sendo executado tanto pelo governo Federal através da CONAB e pelo
governo do Estado através da SEAS e SEAGRI. Este programa tem variações
de nomenclatura: compra direta, compra/doação, formação de estoque.
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Um decreto do Governo Federal determina que pelo menos 30% dos

produtos a serem servidos na alimentação escolar sejam adquiridos diretamente dos agricultores familiares em cada região da escola.

Programa de Verticalização por meio da Agricultura Familiar – PROVE
Programa estratégico no processo de agregação de valor aos pro-

dutos, maior segurança alimentar e facilidade de novos mercados para os

diversos produtos. O agricultor ou uma determinada cooperativa de agri-

cultores familiares recebe equipamentos e outros incentivos para implantar

agroindústrias visando ao beneficiamento de produtos da região. O maior
entrave para uma maior celeridade ao programa são as exigências de controle sanitário e a falta de aporte de recursos para aquisição de equipamentos (ver série histórica dos últimos 5 anos).
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Agroecologia

No mundo todo está crescendo enormemente a produção e a deman-

da de produtos agroecológicos, inclusive em alguns Estados do Brasil tam-

bém está aumentando bastante o número de produtores e consequentemente

de produtos oferecidos ao mercado em geral, no entanto, em Rondônia essa
atividade vem patinando há vários anos. Há diversas iniciativas isoladas de
produtores e até foi oferecida assistência técnica específica pela EMATER
e outros para agricultores do nosso Estado, mas está completamente ausente
uma política de incentivo e um plano com metas e estratégias de ampliação de
produtores e produtos agroecológicos.

Destacamos que das linhas de crédito do Programa Nacional de For-

talecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, o Mais Alimento, foi res-

ponsável por 84% de todo o crédito contratado dos projetos elaborados pela
EMATER-RO no Estado.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Artur de Souza Moret

A C&T+I é uma das atividades mais importantes das sociedades, por-

que pode interferir em gargalos sociais e econômicos podendo alterar o de-

senvolvimento econômico, social e de qualidade de vida de uma sociedade,
bem como a produção de bens com maior valor agregado. A teoria econômica

destaca que a desigualdade e a baixa qualificação estão relacionadas e, segun-

do Queiroz et al (2016), “de forma agregada, a educação é vista como um
investimento no estoque de recursos humanos. E o nível de escolaridade e a
qualidade da educação passam a ser consideradas peças-chave para a discussão
e desenvolvimento econômico”
Segundo Theis (2009),

o desenvolvimento brasileiro recente, condicionado pela mobilização de re-

cursos de ciência e tecnologia (RCT), pela PCT e pela atuação dos sujeitos

que produzem e consomem (e das instituições que planejam) tecnologia,
é socioespacialmente excludente, acentuando as disparidades no território.

O texto está construído tendo como referência o papel e a importân-

cia do Governo Federal e das Fundações de amparo a pesquisa estaduais, nos
rumos da C&T+I olhando os resultados que se constituem na quantidade de

Grupos de Pesquisa e no número de doutores, bem como o montante financeiro investido em Rondônia.

A C&T+I é desenvolvida na sociedade para gerar e disponibilizar co-

nhecimento, transformar os produtos científicos em valor econômico, portan-

to, os investimentos nessa área têm resultados positivos nos indicadores de
crescimento do PIB e de qualidade de vida. As etapas desenvolvidas nesta
transformação podem ser descrita sucintamente da seguinte maneira: i- a Ci50

ência (quando) produz uma descoberta científica com possibilidade de entrar

no mercado, mas nesta fase o interesse é apenas acadêmico (teses, artigos cien-

tíficos) e que pode gerar patentes; ii- os aperfeiçoamentos são feitos ainda na
fase da Ciência (nas universidades e centros de pesquisa) no limiar da inovação

tecnológica que produz a robustez tecnológica visando competitividade para se
aproximar do mercado e que pode gerar também patente de modelo de utilida-

de; iii- a partir do momento em que o produto atinge a competitividade para
entrar no mercado e por isso tem potencial para impactar o desenvolvimento

econômico; a substituição de produtos é importante (também) porque o valor

é internalizado totalmente na sociedade; a substituição de produto também
impacta por eliminar o pagamento por uso de patentes externas. A cadeia pro-

dutiva do C&T+I é grande, complexa e tem alto custo financeiro e humano,
portanto o papel do fomento das nações é importante porque cria autonomia

científica e tecnológica que tem grande valor econômico e social. No que tange
aos financiamento, no Brasil este papel está quase totalmente a cargo do Estado porque não há tradição do setor privado em ser fomentador.

Nicolsky (2001) destaca a importância da C&T+I nos países:
O desafio, portanto, é gerar no país as inovações tecnológicas exclusivas que

nos faltam para propiciar, à nossa produção, um alto valor econômico agregado e uma forte competitividade nos mercados internacionais. Os exemplos de Taiwan e Coréia, países emergentes que realmente estão crescendo

pela via da inovação própria, são os exemplos. Outros são China e Índia,
que já seguem a mesma trilha com resultados significativos.

C&T+I no Brasil
O sistema de Ciência e Tecnologia (C&T) no Brasil é gestado pelo

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), auxiliado pelos órgãos: Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, que atua na

concessão de bolsas de estudo e recursos para pesquisa científica e tecnológica;

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, que apoia pesquisas básicas,
aplicadas e de inovação até comercialização de produtos e processos; O Insti51

tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) atua no setor
de informação. Outro órgão importante para a C&T é a Fundação Coorde-

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada
ao MEC, a qual atua na concessão de bolsas para pós-graduação e nos últimos

anos aumentou a atuação com os Programas Ciência sem Fronteira, PIBID
etc.; os dados de 2001 dão conta de que a CAPES tinha 10,3 mil bolsistas e

o CNPq 40 mil bolsistas no Brasil; no exterior os montantes eram de 1,5 mil
bolsas da CAPES e 620 bolsas do CNPq.

Alguns fatos são relevantes e merecem destaque: depois de 2003 o nú-

mero de bolsas de mestrado e doutorado triplicou acompanhando o crescimento do ensino universitário no País, indicando que a estrutura científica do

País estava melhorando e com possibilidades de produzir no futuro resultados

para o desenvolvimento econômico brasileiro, entretanto, este crescimento foi
interrompido em 2016; a expansão do ensino superior tem alcançado locais

distantes dos grandes centros e que se constituem como pontos formadores
de recursos humanos de qualidade; o Programa Ciência sem Fronteira (em

2014 já tinha atendido 71 mil bolsistas) está conectando alunos de graduação,
de mestrado e de doutorado com centros científicos importantes e os resultados serão sentidos também no futuro com a aplicação do aprendizado em

pesquisas no Brasil. A descentralização proporcionou que todos os Estados da
Federação tenham programas de Pós-Graduação stricto sensu aprovados pela
CAPES, formando pesquisadores com alto nível e com titulação para desenvolverem pesquisas e serem professores do ensino superior, melhorando a qualidade das formações na graduação e na pós-graduação.

O Orçamento do MCT e da CAPES são fundamentais para a C&T+I

no Brasil, porque não há cultura de investimento a esta atividade pelo setor

privado. Os governos Lula e Dilma investiram pesadamente em C&T+I, com
crescimento expressivo entre 2004 (R$1,4bi) e 2013 (R$4,6bi) multiplicando

o valor financeiro por 3,23 e a partir de então diminui progressivamente e a

partir de 2016 (voltando ao patamar de R$3,3bi) a ruptura foi radical porque
um governo liberal não tem interesse na C&T, quadro 01 e figura 01.
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O mesmo comportamento aconteceu na CAPES (quadro 01), os go-

vernos Lula e Dilma fomentaram a formação de recursos humanos através de

bolsa de estudo (valor multiplicado por 13,2 até 2015) e de fomento a pós-gra-

duação (chegou a 2017 com investimento 10,3 vezes maior do que 2004) e o
valor total multiplicou por 12,1 (entre 2004 e 2015). Entretanto, todo o inves-

timento foi retirado após 2016 e os valores caíram abruptamente e continuam
na mesma tendência.

Quadro 01: Valores executados pela CAPES: 2004-2016
Executado
(mi R$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Bolsa de
estudo

486 550 599 647 879 1158 1544 2175 2773 4031 4625 6452 5034 3976

Fomento
pós-graduação
Total

16

31

29

41

89

107 128 141 187 196 144

76

105

166

579 671 743 815 1261 1160 2011 2703 3523 4773 5337 7016 5899 4960

Fonte: http://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais; * valor de dotação orçamentária
Figura 01: Valores executados pela CAPES: 2004-2016
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Rondônia e a Ciência, Tecnologia e Inovação
Não há informação aprofundada e específica de C&T+I nos documen-

tos oficiais de Rondônia, seja no Planejamento Estratégico, que contém apenas

uma página dedicada a C&T+I dentro do tema Competitividade Sustentável
(Rondônia, 2016), seja no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de

Rondônia (Rondônia, 2015), demonstrando a baixa importância dada a este

segmento que tem impacto positivo no desenvolvimento local, bem como no
desenvolvimento econômico.

Segundo Rondônia (2015), as estratégias de investimentos em C&T+I

tem relevância porque

fortalecem as condições de acumulação do capital e a melhoria das con-

dições de vida - como é o caso dos investimentos em educação, ciência

e tecnologia e outros (jurídico-institucionais). São investimentos e fatores

que criam ambientes favoráveis à aceleração do processo de acumulação do
capital por melhorarem a competitividade da estrutura produtiva local e
também sua ampliação - via reinvestimentos e atração de novos empreendimentos. (p. 253)

Segundo Rondônia (2016, p.35)
A inovação, ciência e tecnologia devem se compreendidas como ferramentas
para uma inserção mais dinâmica e que agregue maior valor ao Estado no

mercado mundial. Atraindo novos investimentos, reduzindo a participação
de commodities em detrimento da alta tecnologia, estimulando a inovação

através de geração, assimilação e utilização dos conhecimentos a crescente
interatividade entre ciência e tecnologia, resultando na mudança de cultura
e propiciando um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.

Ou seja, a C&T+I é encarada como fomentadora apenas do desen-

volvimento econômico, mesmo que seja uma incoerência, porque dentro do

Planejamento Estratégico está inserida na competitividade sustentável; logo,
o Estado encara a C&T+I somente pelo ente econômico e desfocada do papel
que é super abrangente de mudança da sociedade.
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O diagnóstico da Ciência e Tecnologia é descrita em Rondônia (2015)

como descolada das necessidades demandadas pelos sistemas produtivos locais. A proposta não é explícita no que tange aos gargalos, mas destaca:

Ocorre assim a necessidade de orientar a rede de ensino e de pesquisa para

o fortalecimento dos sistemas locais de inovação, promovendo a ciência,
a tecnologia e a inovação visando especialmente a inclusão produtiva e o
desenvolvimento social, observando-se a diversidade sócio-produtiva do

Estado, com demandas tanto em ramos do agronegócio, da indústria, da
agricultura familiar, como no aproveitamento da biodiversidade local.

Grupos de Pesquisa em RO
A C&T+I vai ser analisada utilizando três indicadores: i- número de

grupos de pesquisa, ii- número de doutores que foram medidos pelo Censo de
Grupos de Pesquisa do Brasil realizado pelo CNPq; iii- o montante de recur-

sos internalizados no Estado. O quadro 02 a seguir mostra o número de grupos
de pesquisa, no histórico a partir de 1993-2016, dos estados da Amazônia
visando a uma comparação mais apropriada. O crescimento em todos os esta-

dos foi significativo e para o ano de 2016 totalizou: Acre (113), Amapá (168),
Rondônia (156) e Roraima (141) têm em torno de uma centena de Grupos
de Pesquisa, contrastando com os números mais expressivos dos estados do
Amazonas (547) e do Pará (960).

O número de doutores para os estados da Amazônia podemos dividir

em três partes, a primeira com três centenas: Acre (382), Amapá (378) e Rorai-

ma (359); na segunda está Rondônia (628), com o dobro dos outros estados e,
na terceira, os Estados do Amazonas (2220) e do Pará (3166), que tem valores
de 2 e 3 milhares respectivamente.

Um comportamento esperado é que o crescimento do número de

Grupos de Pesquisa acompanha o crescimento do número de doutores. É
importante destacar que o crescimento, entre 1993 e 2008, dos dois valores
foi harmônico entre todos os estados, mas os incrementos foram distintos

entre os maiores estados (Amazonas e Pará) e os menores (Acre, Amapá,
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Rondônia e Roraima). O mais importante foi o crescimento vertiginoso a

partir de 2008 dos dois maiores estados, destacando-se o Estado do Pará,
que descolou do Estado do Amazonas. Por outro lado, os outros quatro Estados não tiveram comportamento vertiginoso semelhante aos dois maio-

res, mesmo que Rondônia tenha multiplicado por 6 o número de doutores
nesse período e o Amapá tenha multiplicado por 9.

O comportamento do crescimento diferenciado para os dois maiores es-

tados da Amazônia (Pará e Amazonas) pode ser explicado pela relação de crescimento do PIB e do crescimento dos números de doutores e de grupos de Pesqui-

sa dos estados, que pode ser visto pela boa Correlação Linear (quadro 04) entre

os valores. Por outro lado, os valores indicam que a relação é biunívoca entre os

dados, ou seja, quanto mais investimentos mais doutores e quanto mais doutores
mais PIB, porque a C&T+I contribui para o desenvolvimento econômico.
Quadro 02: Grupos de Pesquisa nos Estados da Amazônia

Acre

1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014 2016
6

11

2

27

23

25

42

38

56

100

113

Amazonas

41

67

36

95

210

289

333

362

428

527

547

Rondônia

0

5

27

22

33

43

48

80

Amapá
Pará

Roraima

1

0

20
9

0

1

4

59

108

176

0

0

0

7

245

Fonte: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-uf

37

10

286
30

30

329
44

36

379
72

43

582
73

141
800
116
124

168
960
156
141

Quadro 03: Número de Doutores nos Estados da Amazônia

Acre

1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014 2016
4

6

3

33

43

66

117

141

Amazonas

84

112

102

270

433

652

863

1068 1291 2078 2220

Rondônia

0

3

6

34

32

78

107

124

Amapá
Pará

Roraima

0

50
0

0

103
0

0

179
0

3

339
0

Fonte: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-uf1
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7

543
74

12

733
80

40

943
106

65

191
81

355
281

382
378

1102 1620 2653 3166
166

242
188

473
306

628
359

Quadro 04: Correlação linear entre grupos de pesquisa e doutores nos estados da Amazônia e
PIB: 2000-2014
Estados

grupos X PIB

doutor X PIB

Rondônia

0,99

0,98

Acre

0,97

1,00

Amazonas

0,96

1,00

Roraima

0,96

0,99

Pará

0,99

1,00

Amapá

0,93

0,96

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O fomento à Ciência, Pesquisa e Inovação em Rondônia
A história da C&T+I institucional em Rondônia é recente, iniciando

com uma gerência de C&T ligada à Secretaria de Planejamento do Estado e
na sequência foi a instalação em 2011, mesmo que a criação tenha sido feita

há mais de uma década. A Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia ou
Fundação Rondônia (FAPERO) teve muita dificuldade para a captação de recursos financeiros no Estado, por falta de tradição de fomento à pesquisa científica e tecnológica. As atividades da FAPERO se iniciaram em 2013 com um

modelo de gestão de recursos das Instituições de Fomento Nacionais (CNPQ
e CAPES) e parte de recursos próprios.

Até 2017, segundo a FAPERO, foram investidos em torno de 39 mi-

lhões em programas de apoio a C&T+I nas mais diversas áreas: Ciências So-

ciais Aplicadas, Agrárias, Biológicas, Humanas, com 300 beneficiários entre

fomento a projetos de pesquisa, bem como bolsas para Iniciação Científica,
mestres, doutores, pós-doutores e pesquisador visitante sênior. Da mesma forma, estão sendo investidos na formação de pesquisadores iniciantes com foco

nos jovens do ensino fundamental e médio, bem como na fixação de pesquisadores mestres e doutores em Rondônia visando que os profissionais formados
no Estado permaneçam desenvolvendo pesquisa no Estado.
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Os programas implantados pela FAPERO são importantes para a C&-

T+I porque há programas em todas as áreas e a abrangência tem sido maior;
como exemplo, há incentivo de projetos para pesquisadores em nível de mestrado, o que não é comum para as Instituições tradicionais de pesquisa brasileira.

O Art. 5o da Lei nº 2.528 de 25 de Julho de 2011 destaca o montante

do desembolso estadual destinado a Instituição: “O Estado destinará, anualmente, recursos à Fundação Rondônia no montante de até 0,5% (zero vírgula

cinco por cento) da sua receita tributária líquida.”, destaca-se a parte da sen-

tença que diz “até 0,5%” indicando que pode ser desembolsado qualquer valor,
sem contudo ferir a legislação.

O total de recursos da Receita Tributária Líquida entre 2013 e 2017 foi de

R$ 30 bi e 5% desse valor é de R$150mi (que estão apresentados no quadro 05),
ou seja, desse valor máximo somente foram aplicados R$39mi, que corresponde a
apenas 26% do total e é muito baixo se comparado com os desafios que, na área da
Ciência e da Tecnologia, precisam ser encarados pelo Estado de Rondônia.

No quadro 04 foi demonstrada a relação entre indicadores de C&T+I e

o PIB, ou seja, a relação apresentada indica que o que for investido nesta área
produz impacto no PIB, e alguns pontos simples podemos destacar: o consumo da implementação da pesquisa com a aquisição de equipamentos e com

os custeios, o consumo dos pesquisadores doutores e bolsistas e, sobretudo,
porque os resultados podem gerar inovação tecnológicas, patentes e acesso a
mercados, bem como, a transferência de tecnologia para a sociedade/empresas
e gerar mais arrecadação por parte da empresa.

Por outro lado, a C&T+I produz interferência em todas as áreas da

atividade econômica e, sobretudo, porque os resultados produzem mudança da
qualidade econômica e de vida da sociedade em geral.

Quadro 05: Receita tributárias líquida Rondônia (RTL) 2013-2017
2013
100 RCL
0,5% RCL

2014

2015

2017

Total

5.590.303.274 5.647.495.651 5.825.194.566 6.502.106.330 6.500.433.453 30.065.533.274
27.951.516

28.237.478

29.125.973

Fonte: http://www.transparencia.ro.gov.br/#!
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2016
32.510.532

32.502.167

150.327.666

As observações no campo social que se podem fazer atualmente no Es-

tado de Rondônia são decorrentes da educação e tecnologia que demonstram
capacidade para grande crescimento do atendimento à população, tão logo se

permita avançar mais celeremente no projeto que inclui docentes nas estruturas construídas desde 2003 na Fundação Universidade Federal de Rondônia

(UNIR) e seus campi ou no IFRO (Instituto Federal de Rondônia) e nas Uni-

versidades particulares implantadas no Estado, o que vem acontecendo e cuja
plenitude não será possível antes de 2023.

A disponibilidade de oito (08) campi da UNIR, para aproximadamente

9.500 alunos, matriculados em todas as áreas de conhecimento, sendo 8.900

alunos de graduação e 600 nas estruturas de pós-graduação com mestrados e
doutorados, permitirá uma formação de nível superior, além da estruturação
de quadros para a educação, direção e tecnologia regional, considerando-se

as necessidades do mercado de trabalho público e privado. Destaca-se que os
programas de pós-graduação interagem fortemente com outras instituições
de ensino superior (IES), melhorando a qualidade dos egressos, considerando

a capacitação e formação dos professores nesses programas. É bom lembrar

que, sem essa interação, muitos deles deveriam fazê-lo em outras regiões e/ou
ficariam apenas na perspectiva de graduação, insuficiente para a qualificação
docentes, pois inclui a pesquisa e as discussões críticas.

O Instituto Federal de Rondônia teve um grande crescimento nestes

últimos anos, em função dos investimentos realizados pelo governo federal,
que possibilitou a instalação de novos campi, embora ainda necessite ampliar

a capacitação docente, o que vem ocorrendo, e criar a efetiva educação tecno-

lógica, ampliando sua visão generalista. Conta com aproximadamente 3.000

alunos, em grande parte de nível médio, em campi instalados em 5 municípios.
Há ainda estruturas educacionais privadas atuando em áreas cuja ca-

rência não está sendo suficientemente suprida pelas escolas públicas. Nessa

perspectiva está a área de saúde, para a qual o Estado conta com três faculdades
particulares, além da pública. Duas universidades estão em Porto Velho e uma

em Cacoal, no sul do Estado. Essas unidades educacionais estão relacionadas
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aos hospitais e serviços de saúde, garantindo o suporte à atividade sanitária,
ainda insuficiente em muitas regiões.

A EMBRAPA, também implantada no Estado, está envolvida com a

pesquisa tecnológica voltada à agropecuária com diversos projetos, especial-

mente relacionados aos produtos regionais, o que lhe permite contribuir para
os avanços em tecnologia, como os obtidos na pecuária, ou em produtos da
agricultura regional e manejo florestal e os produtos extrativistas.

Há ainda estudos e projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo SE-

BRAE, conforme foi informado pelo diretor dessa instituição em São Paulo,
cujo objetivo é identificar rotas e mercados de comércio exterior, com vista à
colocação dos produtos a serem comercializados na América Latina, considerando as rotas fluviais para as regiões do Peru, Bolívia e Chile.
Fechamento Preliminar
A relação entre C&T+I e o Desenvolvimento pode ser descrito como

“um processo de disputa pelo excedente gerado pelo sistema produtivo em

favor ou da progressiva satisfação das necessidades fundamentais de uma dada
população ou dos ganhos dos proprietários dos meios de produção”. A C&T+I

é uma área estratégica da sociedade porque as funções são várias: produzir
conhecimento, repassar conhecimento, formar recursos humanos de alta qualidade e gerar modificações nos mercados a partir das inovações tecnológicas.

Há estreita relação com indicadores de C&T+I com o PIB e esse fato

indica que se o Estado de Rondônia tivesse investido valor maior do que os
R$39mi entre 2013 e 2017 o PIB do Estado de RO poderia ter sido maior
e, por consequência, poderiam ter sido realizados maiores investimentos em
áreas prioritárias da sociedade.
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CULTURA EM RONDÔNIA
Artur de Souza Moret

A cultura de uma sociedade ou povo representa os traços materiais e
imateriais, incluindo a relação harmônica com o território vivido. Por outro
lado, o acesso à cultura é um dos indicadores da qualidade de vida de uma
sociedade. Assim, a cultura não é algo estanque e não se fecha em torno de si,
porque ter acesso a outras representações culturais elevam o status de qualidade de vida, entende-se que a existência de política e exercício cultural balizam
os rumos de uma sociedade.
Este texto foi construído tendo como mote a relação das Políticas de Cultura em nível federal e estadual, bem como o impacto no Estado de Rondônia.
A Cultura como perspectiva do Desenvolvimento das Sociedades
A cultura, pela sua complexidade e amplitude, tem diversas definições,

entretanto a UNESCO descreve que é:

o complexo integral de distintos traços espirituais, materiais, intelectuais e
emocionais que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela inclui não

apenas as artes e as letras, mas também modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, sistemas de valores, tradições e crenças. (UNESCO, 1982, p.1).

A cultura, pela sua amplitude, pode ser compreendida como a carac-

terística inerente de um território, com representações e visões deste quanto
a aspectos racionais como aqueles de caráter religioso ou mesmo transcendentais. Assim, uma intervenção na cultura pode modificar um território seja

positiva ou negativamente, até porque a ONU destaca que o acesso à cultura
é um indicador na avaliação da qualidade de vida das sociedades, bem como

um direito a ser preservado, como está explícito na Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1948).
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A Amazônia foi e ainda é povoada por diversas comunidades origi-

nárias com culturas ricas, sobretudo, porque preservam e exercitam o equi-

líbrio sistêmico com o ambiente amazônico, sendo assim a manutenção dos

valores culturais pode propiciar a preservação e a vida da Amazônia. As

políticas públicas voltadas à cultura na Amazônia têm um peso importante,
porque os índices de qualidade de vida da Amazônia são menores do que
aqueles do restante do Brasil.

Olhando especificamente as doze (12) variáveis utilizadas no Índice de

Progresso Social- IPS, Quadro 01, surgem pontos interessantes, apenas três desses valores da Amazônia são maiores do que aqueles do Brasil, a segurança pes-

soal, a saúde e bem-estar e igualdade e inclusão, ou seja, nas 9 variáveis restantes
os valores da Amazônia foram menores do que aquelas do Brasil, demonstrando

que o Território Amazônico ainda tem baixo progresso social (57,31) em comparação com o valor do Brasil, de 67,73. Essa diferença de IPS demonstra desequilíbrio no progresso social, visto que o Território Amazônico é dotado de rica

biodiversidade e recursos naturais, demonstrando que o processo de ocupação
da Amazônia pressupõe captação de recursos naturais sem contudo distribuir
progresso social, como foi destacado por Santos (2014, p.16).

Há que se destacar as maiores diferenças das variáveis entre o Brasil

e a Amazônia apresentadas no quadro abaixo: água e saneamento 35,35 na
Amazônia e 74,87 para o Brasil; direitos individuais 45,22 para a Amazônia e

65,3 para o Brasil; acesso à educação superior, 19,1 para a Amazônia e 33,76
para o Brasil. Entretanto, é importante destacar valores que soam estranhos ao

espectro da Amazônia: Moradia digna - 72,48, esse valor é estranho porque

uma parte das moradias são vulneráveis nas áreas de mata e nas periferias
das cidades, excetuando aquelas áreas urbanas que têm padrões similares aos

restantes do Brasil; Acesso à informação e aos meios de comunicação - 53,36,
esse valor é controverso porque há imensas áreas da Amazônia de apagão de
comunicação, que não tem acesso a Rádio, TV e a Internet; Liberdade de escolha - 64,41, este valor não parece refletir a Amazônia, pois em inúmeras áreas

isoladas na região de floresta e nas periferias das áreas urbanas há vulnerabilidade da mesma forma que no restante do Brasil.
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Quadro 01: Índice de Progresso Social
Amazônia

Brasil

Índice de Progresso Social (IPS)

57,31

67,73

Dimensão – Necessidades Humanas Básicas

58,75

71,6

Nutrição e cuidados médicos

72,46

80,01

Água e saneamento

35,35

74,87

Moradia digna

72,48

92,03

Segurança pessoal

54,72

39,49

Dimensão – Fundamentos para o Bem-Estar

64,84

70,42

Acesso ao conhecimento básico

60,61

67,13

Acesso à informação e aos meios de comunicação

53,36

63,44

Saúde e bem-estar

70,57

68,35

Sustentabilidade dos ecossistemas

74,85

82,76

Dimensão – Oportunidades

48,33

61,18

Direitos individuais

45,22

65,39

Liberdade e escolha

64,41

81,99

Igualdade e inclusão

64,58

63,59

Acesso à educação superior

19,1

33,76

Fonte: Santos, 2014.

No Brasil podemos destacar que as preocupações com a cultura ini-

ciaram em 1930, na era Vargas, com a perspectiva da busca pela brasilidade, criando assim um aparato burocrático estatal, o Conselho Nacio-

nal de Cultura e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), entretanto ficava a cargo do Ministério da Educação a gestão
da área cultural, e só em 1953 fora criado o Ministério de Educação e

Cultura. O Ministério da Cultura (Minc) fora criado na democratização e
extinto em 1990 no Governo Collor.

O aparato público para a cultura foi crescente neste século, sendo for-

mulado o Plano Nacional de Cultura (Lei 12.343/2010), constituindo assim
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uma visão de continuidade para a política cultural. Esse plano é respaldado
pela Emenda Constitucional no 48/2005. Nessa mesma linha, foi criada uma

articulação entre Estado e Sociedade Civil para a Cultura, composta pelo Sistema Nacional de Cultura (SNC), que é composto por: Órgão Gestor de Cul-

tura, Conselho de Política Cultural, Conferência de Cultura, Plano de Cultura,
Sistema de Financiamento à Cultura, Sistema Setoriais de Cultura, Programa

de Formação Cultural, Sistema de Informações e Indicadores Culturais, além
da Comissão de Intergestores (nível federal e estadual)

Durand (2001) afirma que a existência de uma secretaria de Cultura

não necessariamente indica a existência de Política de Cultura: “O fato de

haver uma secretaria autônoma para cultura nos organogramas estadual e mu-

nicipal não significa necessariamente que nos locais onde isso ocorre o trato

da área seja mais eficiente, ágil e substantivamente melhor”, porque a falta de

recursos técnicos e humanos é maior e mais grave do que a falta de recursos
financeiros. Seguindo ainda o diagnóstico do autor, há necessidade de funções

orgânicas, socializantes e com participação da sociedade, além de visão de ges-

tão descentralizante para que a efetiva implantação da Cultura na Sociedade,
sem isso é possível que esta fique apenas nas esferas privilegiadas da sociedade
mantendo o nível de exclusão já em vigor desde muito tempo.

A paisagem cultural só se enriquece e se diversifica consistentemente no

longo prazo, fruto de processos de aprendizado e transmissão que alargam
o repertório de gosto, a sensibilidade ao fazer artístico e o bolsão de ama-

dorismo em que navega a maioria das pessoas que se sentem participantes
desse pequeno universo. São esses processos que, em grande parte, dilatam
socialmente as práticas amadoras, entendidas como o viveiro em que germi-

nam e se consolidam as trajetórias que levam ao profissionalismo em artes
e outras expressões culturais. (Durand, 2001).

O padrão de financiamento pode ser misto com recurso público e

privado, público a fundo perdido, bem como privado pelo patrocínio cor-

porativo. Entretanto, no mundo a média é de 1% dos orçamentos públicos
vinculados à cultura, portanto o incremento deste valor não significa im65

pactar os gastos orçamentários e, sobretudo, a retirada de recursos de outras

áreas sensíveis; por outro lado, cerca de 2/3 do total de recursos da cultura é
oriundo de quem a consome, ou seja, é mister entender que pensar a cultura
requer pensar na renda econômica da sociedade.

A política cultural inaugurada pelo Governo Lula
Rubim (2013) destacou que a Cultura no Brasil pode ser analisada sob a
ótica da ausência, do autoritarismo e da instabilidade. A ausência para a cultura
pode ser a inexistência de ações ou mesmo deixar para o mercado as definições
do que e de como a Cultura será exercitada, como foi o caso no Governo FHC,
em que a cultura passou ser um bom negócio. O autoritarismo emerge da compreensão do exercício da cultura seja totalmente tutelada pelo Estado, onde as
representações culturais são pautadas pela censura e censores, limitando a crítica e criticidade inerentes a cultura, essas intervenções aconteceram baseados
num aparato burocrático importante, como é o caso da ditadura militar pós
1964: O Conselho Federal de Cultura (1966); o Instituto Nacional de Cinema
(1966); a Empresa Brasileira de Filme – EMBRAFILME (1969); a Fundação
Nacional das Artes – FUNARTE (1975); o Centro Nacional de Referência
Cultural (1975); a RADIOBRÁS (1976); o Conselho Nacional de Cinema
(1976); Plano Nacional de Cultura (1975). A ótica do autoritarismo considera
cultura apenas aquelas exercidas pela Elite, desconsiderando todas aquelas de
cunho populares do campo e da cidade, indígenas, ribeirinhas etc.
A ótica da instabilidade é caracterizada pela conjugação de ausência e de autoritarismo conjugada por uma faceta pública, com a existência
de aparato burocrático mas imobilizado pela falta de políticas, programas,
descontinuidade administrativa composto por funcionários não profissional e verbas insuficientes para qualquer implementação séria na área de
Cultura; caso emblemático foi em 2002 no último ano de FHC foram
investidos apenas 0,14% do orçamento federal.
O Governo Lula inaugurou uma nova fase da Cultura, estabelecendo
uma relação entre políticas culturais e Cultura, destacando que a Cultura não
fecha em torno de si mesmo, mas sim deveria incluir, sobretudo, a sociedade
Brasileira. Como destaca Rubim (2013):
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a noção larga permite que o ministério deixe de estar circunscrito à cultura
culta (em geral: artes e patrimônio) e abra suas fronteiras para outras modalidades de culturas: populares; afro-brasileiras; indígenas; de gênero; de
orientação sexual; das mídias; das redes informáticas; das periferias etc.

A atuação foi intensa visando à inclusão da Cultura na dinâmica da socie-

dade Brasileira, ocorrendo assim: debates, seminários, Câmaras Setoriais, Conferências e a Conferência Nacional de Cultura (RUBIM, 2013), culminando

na implantação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e o Plano Nacional de
Cultura (PNC). A atuação do MINC se traduz em abrangência nacional com

projetos, com destaque para os Pontos de Cultura que em 2013 atingiu 4 mil
em todo o País, bem como o crescimento do orçamento que chegou a 1% do

orçamento federal. Podemos destacar que a política cultural dos governos Lula

e Dilma tiveram 3 pilares: simbólico - identifica os brasileiros como sendo parte
de uma mesma nação; social - é uma necessidade e um direito básico; e econômico - movimenta recursos e garante trabalho e renda para os brasileiros.

Os valores do orçamento (Quadro 02) do MINC foram crescentes en-

tre 2003 e 2013, ou seja, uma década de investimentos significativos com cres-

cimento de 512%, cai 6,5% em 2014 e mantém em 2015, em 2016 o valor cai
34% e sobe um pouco (15%) em 2017.

Como destaque, a política implementada pelo MinC nos governos Lula

e Dilma foi no caminho da descentralização da implementação da aplicação
dos recursos e o lançamento era feito através de editais.
Quadro 02: Orçamento do Ministério da Cultura
Ano

Orçamento (mi)

2007

694, 8

2008

1.155,6

2009

1.361,0

2010

2.232, 1

2011

2.096,4

2012

2.130,5
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2013

3.559,1

2014

3.274,8

2015

3.329,1

2016

2.350,9

2017

2.703,4

Fonte: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa

A política de Cultura no Estado de Rondônia
A Cultura no Estado de Rondônia, presente no documento Rondônia

(2015), não tem muita representatividade ou mesmo importância, porque o referido documento tem 259 páginas e somente 4 são destinadas à Cultura e os planejamentos dos próximos 30 anos. Neste texto a cultura é colocada como um ponto

estanque e sem articulação com outras áreas de uma política de Estado, porque não

demonstra que a Cultura tem articulações com a Educação, com o Turismo, com o
Desenvolvimento Econômico e Social, o Desenvolvimento Regional.

Outra questão, não menos importante, é a visão da cultura apenas como

economia criativa, ou seja, onde a cultura é apenas entendida como um elemento

de mercado e não como elemento formador e delineador da sociedade, como
destacado: “...a economia criativa é reconhecida mundialmente como uma grande motor do desenvolvimento do século XXI ... (que abrange o) setor de comér-

cio e serviços ... (com) forte papel nas economias regionais e locais...” . Ou seja,

a definição está discordante com os órgãos internacionais, tais com a UNESCO,
que trata a Cultura como uma relação material e imaterial com o ambiente vivido e com a sociedade, portanto não pode ser apenas uma relação comercial.
Dessa forma, segue a definição da Cultura em Rondônia (2015):

Em Rondônia, assim como em toda a Amazônia, a diversidade cultural se

coloca como um importante ativo socioeconômico. As oportunidades de

negócios na área cultural não se limitam apenas ao potencial natural das

florestas e seus atributos, mas, também à rica sociodiversidade histórica,
matizada pelos diferentes povos.
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Para superar o estágio da Cultura no Estado o Documento (Rondônia,

2015) propõe a criação de Projetos de Estruturação e Fortalecimento do Setor
Cultural Estadual, Projeto de Formação da Cultura e Projeto de Apoio à Economia Criativa, entretanto é flagrante a opção da Cultura como ente de mercado.

As limitações da Cultura aparecem nos documentos, como desta-

cado acima, em igual medida ou pior estão os municípios de Rondônia

(Quadro 03), que de um total de 52 apenas 14 estão inscritos no Cadastro

Nacional de Cultura de 2016, dois apenas possuem Lei de Apoio a Cultura
e órgão gestor (Rolim de Moura e Montenegro), apenas Rolim de Moura

tem Conselho de Política Cultural e possui Fundo de Cultura e nenhum
destes tem Plano de Cultura municipal.

Quadro 03: Municípios Inscritos no Cadastro Nacional de Cultura

Ente Federado

Rondônia
Vilhena

Rolim de Moura

Possui
Possui Lei do
Possui Órgão Conselho
Sistema de
Gestor
de Política
Cultura
Cultural
Não
Sim
Sim

Não
Não
Sim

Não
Não
Sim

Possui Fundo Possui Plano
de Cultura
de Cultura

Não

Não

Sim

Não

Não

Rio Crespo

Não

Não

Não

Não

Porto Velho

Não

Não

Não

Não

Presidente Médici
Pimenta Bueno
Monte Negro

Não
Não
Sim

Não
Não
Sim

Ji-Paraná

Não

Não

Cujubim
Candeias do
Jamari
Cacoal

Não

Não

Guajará-Mirim

Buritis

Ariquemes

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Fonte: http://www.dados.gov.br

Não

Não

Não

Não
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Outro dado alarmante é o uso do Vale Cultural no Estado de Rondônia.

O quadro a seguir apresenta os números para o Estado de Rondônia. O valor
utilizado é marginal se comparado ao Brasil, em 2014 foram utilizados apenas
0,02% em 14 municípios e 1789 operações, em 2015 o valor cresce um pouco

para 0,03% com 16 municípios fazendo 5772 operações com o Vale Cultural e

este valor é 3,2 vezes maior do que no ano anterior; os valores são ínfimos e representam o baixo consumo cultural no Estado de Rondônia, e que é uma reflexo da baixa oferta de atividades culturais, sejam elas inovadoras ou tradicionais.
Quadro 04: Consumo agregado do cupom Cultural

Ano

Montante Brasil

Consumido
Rondônia

Quantidade de
Operações

Percentual
em relação ao
Brasil

2014

R$650.029.890,97

R$120.761,47

1789

0,02

2015

R$1.524.265.729,13

R$428.659,50

5772

0,03

Fonte: http://www.dados.gov.br
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DIAGNÓSTICO DA ECONOMIA RONDONIENSE EM 2018
Manoel Antônio Valdes Borrero

Introdução
A economia de Rondônia vem ocupando posição de destaque em nível

nacional. Sendo impulsionada pela agricultura, a pecuária, a indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral. Além de ser o terceiro estado mais po-

puloso da região norte do país, também é o terceiro estado mais rico do Norte,
contribuindo com 11% do PIB dessa Região em 2010. Entre 2002 e 2014 o
estado apresentou forte crescimento, algo em torno de 85,2% de crescimen-

to acumulado do PIB, se apresentando como o 5º estado brasileiro que mais
cresceu no período. O PIB per capita do estado é de R$ 15.098, o 13º maior
do Brasil1. Outro aspecto importante conquistado é o Estado de Rondônia ser

considerado um dos dois únicos estados brasileiros com Nota B+ em saúde

fiscal, que segundo Garcia (2018), “justifica os números do PIB e indica que o
Estado está em boa direção”. Nesse cenário, o presente trabalho, que faz parte
do Diagnóstico “Rondônia que o povo quer”, pretende analisar a trajetória da
economia do Estado de Rondônia com o intuito de apontar os aspectos fortes

e fracos, assim como os futuros rumos de forma de indicar o caminho para

um desenvolvimento futuro sustentável da economia do Estado de Rondônia.
Metodologicamente, pela natureza do objetivo proposto, diagnóstico, trata-se

de uma pesquisa qualitativa e descritiva pela natureza dos resultados que se
pretendem alcançar com base a análise qualitativa dos dados obtidos mediante

o levantamento de dados estatísticos de sites oficiais. Os resultados apontaram
que o crescimento econômico do estado não tem repercutido positivamente na

eliminação da pobreza, no melhoramento da infraestrutura de água e esgoto e
eletricidade, assim como no desmatamento. Assim, pode-se dizer que o estado
marcha numa rota de crescimento econômico não sustentável.
1

Os dados apresentados são do IBGE contas regionais de 2014.
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O estado de Rondônia é relativamente novo dentre dos estados da Fe-

deração do Brasil. Criado em 1982, o estado vem apresentando uma economia
em expansão, medido pelo PIB, permitindo colocar essa economia no 13º lugar no ranking nacional.

Dentre os setores mais dinâmicos da economia encontram-se agricultura,

a pecuária, a indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral. Até um pas-

sado recente, a economia era basicamente primária exportadora. Na atualidade
o setor industrial vem ocupando espaço cada vez mais importante. À guisa de
exemplo, a indústria do pescado vem se expandindo constantemente.

Outro fator de destaque na atualidade é a capacidade do governo de

captar recursos para a promoção do desenvolvimento econômico e social do

estado. Essa capacidade está sustentada na disciplina fiscal adotada. Segundo
avaliação do Tesouro Nacional, Rondônia é o estado de melhor saúde fiscal do
país. Na avaliação o estado alcançou nota B+, estando junto ao estado do Pará
como os únicos que possuem situação fiscal positiva (GARCIA, 2018).

Contudo, apesar dos aspectos positivos mencionados, cabe mencionar

outros aspectos negativos relacionados a essa forma de crescimento. Por exem-

plo a persistência da pobreza, o desmatamento e problemas de infraestrutura
de água e esgoto. Dessa forma, não é possível enquadrar a trajetória da economia de Rondônia numa trajetória de desenvolvimento sustentável.

O conceito de Desenvolvimento Sustentável vem ganhando espaço

na concepção do desenvolvimento econômico e social a partir da década de

1980, quando foi publicado o relatório conhecido pelo nome de Nosso Futuro Comum (BRUNDTLAND, 1987). A partir dessa publicação ficou pautada a ideia de crescimento e progresso, baseado apenas no avanço econômico

da sociedade e aumento do Produto Interno Bruto (PIB) não é mais factível,
e passa-se a entender a necessidade de associar crescimento econômico ao

social, a conservação e preservação ambiental, e de promover o fortalecimento institucional tecnológico.

Assim, não basta observar o crescimento do PIB dos estados e regi-

ões econômicas, se faz necessário também observar outras variáveis relacionadas com a produção e distribuição riqueza, por exemplo, os impactos sociais
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(bem-estar e desenvolvimento da sociedade, forma de distribuição da riqueza

e níveis de pobreza) e os impactos ambientais (conservação e preservação dos
recursos naturais, principalmente a base florestal amazônica).

Nesse contexto teórico, Rondônia tem apresentado um PIB crescente

no decorrer do tempo, como se observa no quadro 01 e figura 01, porém não
necessariamente significa que tenha se encaminhado para o desenvolvimento.
Quadro 01: PIB de Rondônia (milhões de reais)
ano

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PIB

13.055

14.438

17.286

19.725

23.908

27.482

30.017

31.013

33.913

36.438

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: IBGE, 2014.
Figura 01: PIB de Rondônia: 2006- 2015
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De acordo com Sachs (2004), os objetivos do desenvolvimento vão além

da mera multiplicação da riqueza material, assim o crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente para se alcançar a meta de uma
vida melhor, mais feliz e mais completa para todos.

A produção de riquezas pode gerar fortes processo de concentração da

renda, o que provoca aumento da pobreza e baixos níveis de qualidade da po73

pulação. Paul Singer deixa mais clara essa questão ao enfatizar que “a distinção
entre crescimento e desenvolvimento fica clara, pois pode ocorrer crescimento
sem desenvolvimento”. (Singer, 1988)

O modelo de desenvolvimento do estado de Rondônia
Historicamente, o estado de Rondônia tem se baseado numa economia

primária, que explora intensamente os seus recursos naturais, até então com existência abundante. Em 1912 com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a economia de Rondônia recebeu os primeiros investimentos para a construção da ferrovia, assim como também para construção da linha telegráfica pelo
Marechal Rondon (Camata Junior, 2018). Posteriormente, na década dos anos

40, segue-se o auge da borracha, um outro ciclo impulsionador do crescimento
da economia de Rondônia, que assim como Amazonas e Acre responderam ao

chamado do governo federal para abrigar um contingente amplo de brasileiros

que buscavam oportunidade de emprego e fortuna, os “Soldados da Borracha”,
que buscavam o látex ou “Ouro Branco”. Este ciclo permaneceu até a década dos

anos de 1970, quando o garimpo de ouro no Rio Madeira autorizou a chegada
de 25.000 garimpeiros e a instalação de 5.000 dragas. Também se instalaram os

garimpos de cassiterita, na região de Ariquemes, que transformaram o Estado
em grande produtor nacional do minério. (Camata Junior, 2018).

No final dos anos de 1970 e início dos 1980, momento do 2º PND (Pla-

no Nacional de Desenvolvimento), que teve início no governo Geisel, sendo
consolidado no governo João Figueiredo, Rondônia passa ser apresentada como

a nova “Fronteira Agrícola” do país. A partir daí o estado passa a ser ocupado por

agricultores de todos os cantos do Brasil, fomentado pelas propagandas veicula-

das na mídia mostrando que essa região tinha disponibilidade de terra e trabalho,
e aqui no território o INCRA distribuía lotes; é importante que o INCRA exigia

que a área fosse desmatada para que o colono recebesse a documentação da área.
A pecuária de corte e leite amplia seus espaços com crescimento inin-

terrupto dos rebanhos (Aragão, 2017), consolidando o modelo agroexportador,
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baseado no extrativismo, agricultura e pecuária. Modelo explorador das riquezas naturais do estado.

Análise dos aspectos positivos e negativos da trajetória econômica do estado: Diagnóstico

Com base nos aspectos teóricos apontados inicialmente e os dados co-

letados, neste diagnóstico da trajetória econômica do estado pode-se apontar
como aspecto positivo, o constante crescimento da produção material, medido
pelo PIB, apresentado na figura 01.

Nessa base produtiva algumas externalidades positivas podem ser assinala-

das. A primeira delas pode ser em relação ao nível de receitas financeiras geradas

no estado para o governo, sua capacidade fiscal e/ou capacidade de realizar investi-

mentos sociais, em prol do desenvolvimento socioeconômico do estado. Segundo
o CLP (2017), Rondônia progrediu da 19ª posição em 2015 para a 17ª posição em
2017 no ranking nacional de gestão pública. A mesma fonte revela o estado entre

as 10 primeiras unidades da federação, ao se considerar o resultado primário obtido
e pela capacidade de investimento do estado com recursos próprios.

Entretanto, dentre as externalidades negativas pode-se mencionar o ní-

vel baixo da oferta de emprego. Observa-se na figura 02 que a oferta de trabalho tem sido cada vez menor, apresentando uma tendência negativa.
Figura 02: Relação entre oferta de emprego e PIB
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Fonte: CAGED, 2018, SEPOG, 2017
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O reconhecimento da diminuição da oferta de emprego2 poderá estar

relacionado com a geração de um número maior de famílias pobres no estado,
visto que o índice GINI está aumentando, demonstrando maior concentração
de renda, que é uma contribuição negativa da trajetória de crescimento, tem
sido o alto grau de concentração da distribuição dessa riqueza gerada.

Segundo Franco e Anunciato (2016), nos anos 1991 e 2000 dos 52

municípios do estado de Rondônia, 49 apresentaram Índice de Gini maior ou
igual a 0,50. Enquanto a média dos municípios brasileiros foi de 0,53.

O quadro de degradação social, provocado pela má distribuição da rique-

za, agrava-se pelos problemas ainda permanentes de uma sociedade atrasada.
Persistem ainda, por exemplo, em 2008 apenas 10% dos municípios do estado
possuíam coleta de esgoto sanitário. Mesmo apresentando melhoras, a popu-

lação com coleta de lixo é inferior à média nacional, o mesmo ocorre com a

percentagem da população em domicílios com energia elétrica, em que a média
estadual (97,26%) ainda é menor que a nacional (98, 58%) e os lixões são a céu
aberto com comunidades de população envolta, que deles tiram seu sustento.

Junto à baixa qualidade de vida apresentada anteriormente, a população

pobre se reduz pelo efeito das políticas de combate à pobreza, mais ainda persiste, e em relação à média nacional é superior. No trabalho de Franco e Anunciato
(2016) há um dado preocupante: 35% da diminuição da desigualdade se devem

aos repasses feitos pelo governo (Bolsa Família, aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada). Essas transferências estão sujeitas à política fiscal
(que pode ser restritiva para que as contas públicas tenham superávit).

Segundo Franco & Anunciato (2016) havia 121.290 pessoas vivendo

em situação de extrema pobreza no estado de Rondônia. O quantitativo de

pessoas nesta condição é 56.064 na zona urbana, e o restante, 65.226, reside na

zona rural. Acrescenta que a faixa de idade mais afetada pela pobreza extrema
no estado é a de 20 a 39 anos com 28,84% das pessoas pobres, e 49% da população pobre no estado têm menos de 19 anos, o que compromete o desenvolvimento individual e deixa sequelas na educação e na saúde.
2
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Os setores de maior contribuição com vagas foram o dos serviços, a indústria de transformação e da extração mineral.

Assim, apesar dos avanços na esfera social, Rondônia tem valores me-

nores do que o desenvolvimento social nacional.

Pode-se observar que Rondônia evolui de um patamar muito baixo (Baixo

desenvolvimento) e em 2010 chega a Estado de Médio desenvolvimento. Contudo, Rondônia não consegue superar a média nacional, informação que complementa a situação crítica no social vem dada pelo Centro de Liderança Pública

(CPL). Para o CPL, o Índice de Desenvolvimento Humano de Rondônia tem
diminuído ao longo do tempo, passando de 30 pontos (quanto mais próximo de
100 é melhor), em 2010, para 27 pontos em 2014. Com isso tem-se deslocado da
15ª posição para 18ª no ranking nacional (2010-2014) (CLP, 2017).

Outro aspecto negativo tem sido o desempenho ambiental do estado.

Em termos da evolução de quilômetros quadrados e percentuais de desmate

ao longo das décadas em questão, realmente a década de 1980 foi o recorde de
destruição da floresta nativa de Rondônia.

O percentual de desflorestamento da década de 1970 para 1980 cresceu

de 1,76% para 13,38%, passando de 4.185 para 31.800 km². Da década de

1980 para 1990 caíram 3,04% pontos percentuais, e de 1990 para 2000, 1,01%

pontos percentuais. O total desmatado de 1970 a 2010 chega a 82.745 km²,
isto é, 34,81% do território estadual de Rondônia. Para Fearnside (1982), o
crescimento do desmatamento nesse período era exponencial.

Apesar do leve decréscimo nas taxas de desmatamento em todo o Es-

tado de Rondônia no período de 2002 a 2011, os desmatamentos ilegais

dentro de áreas protegidas aumentaram cerca de 400% (Piontekowski et. ali,
2014). Pode-se acrescentar, para Rondônia, os anos de 2011 a 2014, que so-

mam 3.238 km², representaram em média 36,17% da área do Estado (OBT,
2017). Deve-se ressaltar que o desmatamento ocorre em momento no qual o
estado apoia seu crescimento econômico em um modelo primário exportador, cuja essência é dependente de recursos naturais.

Dessa forma, ao se observar o crescimento do IDH ao longo dos anos, o

Estado de Rondônia teve índices que se iniciam em 0,407 em 1991, passando a
0,537 em 2000 e 0,69 em 2010. Portanto, ultrapassou nos 21 anos de existência o

patamar de 40% e alcançou 70% de cobertura com os serviços relacionados à qua77

lidade de vida da população, mesmo que haja contraposição com o Índice GINI
que tem indicado cada vez mais concentração de renda no Estado de Rondônia.

A agricultura familiar instalada pela colonização do INCRA, que pro-

moveu e partilhou a terra de tal forma que se construiu uma economia diver-

sificada com atividades variadas e com pouca hegemonia regional, ainda que a

Capital tenha importante participação em função de sua cobertura territorial,
portanto com suas dimensões como sua principal característica que permite
observar grande dispersão econômica ao longo do Rio Madeira.

Como outras regiões de colonização recente (MT, MS), sua principal

característica depende da estruturação da economia, com prevalência pelos setor terciário, que representa a maior parte do PIB e em cujas atividades eco-

nômicas destacam-se serviços como comércio de varejo e atacado, serviços
financeiros, turismo e onde se incluem os serviços de saúde e educação, que
se apresentam em geral no meio urbano. Esse perfil econômico considera o

PIB – Produto Interno Bruto –, em 2016, no Estado de Rondônia, no qual se
verifica a seguinte participação: o setor primário responde por 20,4%, o secundário, 14,6%, e o terciário, 65%.

O IBGE, desse modo, demostrava, em 2014, em sua pesquisa periódica

relacionada ao PIB quanto às suas contas regionais, que houve uma distribui-

ção das atividades produtivas do setor primário, com a seguinte participação: a

agricultura representava 24% no setor primário da economia; a pecuária, 67%
e a produção florestal, a pesca e o extrativismo, 9% (IBGE, 2014).

A informação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, utilizando

a fonte do IBGE, mostra o setor secundário, em 2016 com atividades produtivas que incluem a transformação e agregação de valor às matérias-pri-

mas. Nesse conjunto, a indústria da construção civil participou com 52,1%,
considerando as diversas atividades que compõem o setor. A transformação

de produtos alimentares tem participação de 24,4%. As usinas hidrelétricas
compõem no setor secundário a atividade de serviços de utilidade pública, cuja

contribuição é a participação de 4,1%, similar à participação da indústria da
madeira. A indústria extrativa mineral não metálica contribui com participação de 2,2%. Os restantes 14,1% estão distribuídos por diversas atividades in78

dustriais, como confecções, bebidas, serralherias. Esse setor responde também

por grande parte da exportação do Estado, com índice de 6,9%, certamente

representado pelo setor de alimentos, especialmente os frigoríficos e de beneficiamento de alimentos.

Quanto ao setor terciário, a atividade pública responde por 25,1 % do

PIB, e 44,87% do setor. Isto significa que os governos municipais, estadual

e federal mantêm a maior parte das despesas com administração, educação,
saúde, defesa, seguridade social, que contribuem com grande parcela da renda
gerada pela produção, como educação na qual os salários e outros recursos de

manutenção são disponibilizados através das Universidades, do Fundeb, do

Fies. Também na área da saúde deve-se considerar o pagamento dos salários
do SUS e outras transferências para o setor. A seguridade social está repre-

sentada pelo pagamento das aposentadorias do INSS e demais aposentados.
Outra atividade importante no setor terciário da economia é o comércio, incluindo o de veículos que responde por 23,31% do setor. Há ainda a conside-

rar as atividades financeiras, com 4,2%; restaurantes, bares e alojamentos, que

contam 2,36%; atividades profissionais, científicas, técnicas e administrativas

são 2,46%; educação e saúde privadas são 4,07%; informação e comunicação,
1,86%; e serviços domésticos.

Essa estrutura permitiria ser ampliada se algumas atividades produti-

vas recebessem investimentos para o aproveitamento de extrativismo vegetal,
reduzindo a cultura dos desflorestamentos e apresentado como problema importante pelo governo. Destacam-se nesse mister a produção de castanhas e

seu aproveitamento comercial. Na mesma linha, o cacau, plantas medicinais

e aromáticas, cujos manejos são desejáveis e contam com mercado nacional e
internacional, com demanda positiva, necessitando que haja maiores cuidados
com a apresentação dos produtos, considerando-se aspectos culturais, embalagens e processamentos.

O grande crescimento e participação da pecuária necessitaram de inves-

timentos na atividade leiteira e em tratos adequados, que vão além da vacina-

ção. É necessário reduzir custos na perspectiva de melhoria de plantel e pastos
que permitem aumentar a produtividade do leite. O sal poderia ser importado
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da Bolívia, pois o que é consumido vem de Mossoró, no Rio Grande do Norte
(Informação obtida em entrevista realizada em Rolim de Moura, na Coopera-

tiva local). Mas, certamente, o desenvolvimento da tecnologia que vem sendo
observado com as atividades de educação e difusão tecnológica permitirá, com

recursos alocados pelo estado, e associando-se à iniciativa privada, ampliar os
setores da economia como um todo.
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ELETRICIDADE EM RONDÔNIA
Artur de Souza Moret

A história do Estado de Rondônia se confunde com as histórias das

empresas públicas de eletricidade, CERON e Eletronorte, distribuidora e ge-

radora instalada Estado. A partir da década de 1950, a população de Rondônia
teve crescimento diferenciado, 39,9 mil em 1950, 70,2 mil em 1960 e 111 mil

em 1970. 491 mil em 1980, 1.229.3 mil em 1996, 1.503.9 em 2009 e 1.562.4
mil em 2010. Esse crescimento populacional foi vertiginoso, entretanto o crescimento da geração de eletricidade teve índices muitos superiores àqueles do

crescimento populacional, seja porque a eletricidade tem a componente do
atendimento residencial, mas também do atendimento aos outros segmentos
da atividade econômica, indústria, serviços, comércio e público.

Até o final de 1968, o atendimento elétrico em Rondônia era precário

e sob a responsabilidade do Serviço de Abastecimento de Água, Luz e Força
(SAALFT) somente nas cidades de Porto Velho e Guajará Mirim. No início

de 1969 as Centrais Elétricas de Rondônia - CERON foram autorizadas a

constituírem-se como sociedade de economia mista, autorizada pela Lei 5.523
de 04 de novembro de 1968. A partir de janeiro de 1981, por decisão do Governo Federal, o parque gerador de Porto Velho foi alienado à Eletronorte e a

CERON ficou somente responsável pela geração e distribuição no interior do
Estado, bem como a distribuição na capital.

A Eletronorte iniciou as atividades em Rondônia em 1981, inician-

do logo a construção da UHE Samuel com potência instalada de 217 MW,
visando substituir a geração termelétrica para atender Rondônia e Acre, entretanto no final da construção esta hidrelétrica somente atendeu RO. Atual-

mente a Eletronorte tem as unidades regionais de produção, comercialização,
planejamento e engenharia, com 1808km de linha de transmissão. “A energia

distribuída pela Eletrobras Eletronorte em Rondônia atende 1,7 milhão de
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habitantes, incluindo a população do estado e mais 280 mil habitantes de Rio
Branco, no Acre.” (http://www.eletronorte.gov.br/opencms/opencms/pilares/
responsabilidadeSocial/estados/rondonia/)

A importância que as empresas CERON e Eletronorte tiveram/tem no

Estado de Rondônia pode ser medida pelo crescimento explosivo da população e atendimento, mesmo que houvesse dificuldade de atendimento à demanda do Estado devido a uma conjugação de problemas técnicos, estruturais e
políticos. Entretanto, o atendimento feito pela CERON expandiu-se ao longo

dos anos para outras localidades: em 1970, Ji- Paraná e Jaci- Paraná; 1971,
Pimenta Bueno, Costa Marques e Fortaleza do Abunã; 1972, Vilhena e Pedras
Negras; 1973, Abunã; 1974, São Carlos e Ariquemes; 1976, Forte Príncipe da

Beira e Cacoal; 1977, Presidente Médici, Espigão d’Oeste e Jaru; 1978, Ouro

Preto d’Oeste. Nessa sequência, até 1978, todas as cidades ao longo da BR364
tinham sido atendidas pela empresa.

Moret (2000) destacou eventos influenciadores da eletrificação do Estado

de Rondônia: constituição da CERON no final da década de 1960; migração

populacional influenciada pelos Governos Federal e Estadual a partir da década
de 1970, criando inúmeras cidades e nuares (eram as nomeações dadas as pequenas aglomerações populacionais) em curto espaço de tempo; atendimento de todas as cidades ao longo da BR 364 até 1978; em 1981 o parque térmico de Porto

Velho é alienado a Eletronorte; em 1983 é concluída a pavimentação da BR 364
facilitando o transporte de Diesel por estrada às localidades distantes de Porto

Velho; em 1989 entra em operação a 1a turbina da UHE Samuel; em 1990 entra
em operação a 2a turbina de Samuel; em 1991 e 1992 o fornecimento de Diesel
para o Estado tem muitos problemas, resultante da situação econômica do País

na era Collor impondo racionamento em muitas localidades de RO; em 1994 é

energizada a LT entre Samuel e o interior; em 1994 entra em operação a 2a tur-

bina de Samuel; em 1994 a Eletronorte complementa a geração com térmicas;
em 1995 e 1996 entram em operação as duas últimas turbinas de Samuel; em
2000 entra em operação da Térmica Termonorte em Porto Velho com 64MW

em motores e no ano seguinte aumenta a capacidade para 404 MW com sistema
de turbina em ciclo combinado.
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O crescimento econômico do Estado de Rondônia foi necessariamente

atrelado às empresas do setor elétrico, porque a energia é um fator estruturante

da sociedade, alterando os aspectos macro e microeconômicos (Moret, 2000).
Ou seja, sem a eletricidade disponível para a sociedade rondoniense não haveria o desenvolvimento que houve, isso porque todas as atividades econômicas

presentes no Estado prescindem de eletricidade, seja indústria, comércio e serviço, bem como as residências na área urbana e na rural necessitam de eletricidade para a efetiva qualidade de vida que a eletricidade proporciona.

A CERON fez e faz o trabalho pretérito do desenvolvimento do Esta-

do, onde tinha demanda consolidada ou futura de eletricidade a CERON estava presente com geração térmica ou interligação. Mesmo que em muitos locais

a demanda consolidada precedeu a empresa, mas não apenas por culpa desta,
mas sim porque a dinâmica de expansão da fronteira do Estado de Rondônia

leva ao surgimento de atividades econômicas e cidades de maneira acelerada,
maior até do que a capacidade de implementação da empresa.
Setor isolado elétrico de Rondônia
A CERON, hoje federalizada, se chama Eletrobrás Distribuição Ron-

dônia, entretanto continua tendo papel relevante no Estado porque é pública,
com atendimento em todas as cidades de RO, bem como em inúmeras áreas
rurais. Uma parte desse atendimento não é econômico para a empresa, mas que

precisa ser realizado porque a sociedade não pode ficar sem serviço. As carac-

terísticas do Estado são distintas, são 52 municípios com tamanhos díspares,
como exemplo, a capital tem quase 500 mil habitantes e há município com
menos de 3 mil habitantes, ou seja, a empresa tem que se adequar a todas essas

distinções. Por conta destas características, o atendimento aos muitos locais
distantes e rurais foram feitos com interconexão as redes já existentes (Programa Luz para Todos), o atendimentos com a tarifa social para as parcelas vulneráveis das cidades (Tarifa Social) e o atendimento de 27 localidades isoladas do

Estado com atendimento exclusivamente Diesel (Atendimento isolado) com
custos extremamente altos e que são subsidiados pela CCC. Nestas localidades
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os atendimentos têm quantidades bem diferentes do usual, que requerem equi-

pamentos termelétricos de tamanhos também diferentes impactando custos

de operação e manutenção. Tendo como referência 2017, temos as seguintes

dimensões de quantidade de consumidores: 5 localidades com menos de 100,
4 entre 100 e 500, 7 entre 500 e 2000 e 12 com mais de 2000 consumidores.
Entretanto, pelo planejamento da CERON (Eletrobrás Distribuição Rondônia), de todas as 27 localidades atuais, somente 10 localidades com menos de
1000 consumidores ficarão com atendimento Diesel.

O desafio da empresa de distribuição é significativo no que tange aos

custos associados pela geração termelétrica, porque o Diesel tem influência

externa do preço do barril, preço do Dólar, e internamente tem relação com

a distância percorrida e maior ou menor dificuldade no transporte, entretanto

as tarifas não tem esse comportamento porque o Dólar não tem subido e o
preço do barril tem caído a níveis bem baixos, por outro lado as distâncias e as
dificuldades do transporte também não se alteraram, ou seja, não há razão clara

para o preço do Diesel nas localidades isoladas ter o preço com crescimento
vertiginoso, por outro lado, outro ponto importante é que a partir de 2015 os

preços do Diesel se tornaram iguais para todas as localidades, derrubando a
argumentação da matriz de composição do preço do Diesel.

Quadro 01: Setor isolado de Rondônia: número de consumidores e média do custo do Diesel.
Número de ligações

Custo médio do Diesel

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2010

2011

2012

2013

2014 2015

Alvorada
D’oeste

3.941 4.219 4.432 4.613 5.015 5.250 5.319 5.407 5.499 5.478 8.736 8.403 2,2543 2,2788 2,3078 2,5103 2,7305 3,1284

Buritis

6.887 7.653 8.261 9.041 9.563 10.863 11.743 12.216 12.462 12.550 17.951 17.523 2,212 2,2728 2,2841 2,4684 2,6914 3,1284

Calama
Campo
Novo

Conceição
da Galera

349

350 357 346

350

389

370

369

374

375

884

788 2,1469 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

1.348 1.475 1.564 1.782 2.132 2.359 2.720 2.793 2.736 2.697 3.525 3.595 2,2438 2,2681 2,2959 2,4975 2,7109 3,1284
19

19

27

28

28

28

28

10

10

11

24

28

1,9689 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

Costa
Marques

1.929 2.032 2.063 2.203 2.334 2.393 2.622 2.714 2.913 3.029 5.119 5.056 2,3752 2,4429 2,4641 2,6807 2,8997 3,1284

Cujubim

2.399 2.893 3.494 3.735 4.082 4.421 4.675 4.869 5.157 5.363 8.120 8.317 2,2101 2,2043 2,2301 2,4331 2,6607 3,1284

Demarcação

36

Fortaleza
do Abunã

134

37

38

37

37

37

32

12

12

11

10

44

2,1498 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

Distrito de
937 1.009 1.124 1.127 1.135 1.195 1.649 1.601 1.570 1.531 2.097 2.205 2,1728 2,1983 2,224 2,4231 2,6381 3,1284
Triunfo
127 128 126

145

147

150

144

171

179

233

215

85

Izidolândia

290

307 293 322

439

431

504

543

555

559

611

597 2,2786 2,304 2,3318 2,5393 2,7576 3,1284

Machadi5.819 6.162 6.963 7.376 8.157 9.037 9.569 9.826 10.280 10.702 14.987 15.497 2,2592 2,2682 2,2103 2,4984 2,7179 3,1284
nho
Maici

15

15

15

14

14

14

-

-

9

18

15

Nazaré

104

103 103 197

15

105

103

97

76

50

50

126

130 2,1469 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

2,1469 2,1755 2,2955 2,3985 2,6211 3,1284

Nova
1.007 1.052 1.148 1.158 1.218 1.254 1.275 1.310 1.365 1.391 2.156 2.314 2,2407 2,2642 2,3031 2,5052 2,7778 3,1284
Califórnia
Pacarana

547

555 566 565

574

578

810

831

843

854

Pedras
Negras

17

17

17

25

27

33

28

28

29

62

65

382

402 421 420

432

460

581

688

692

697

750

727

55

88

118 126

130

133

208

220

233

239

388

357 2,3962 2,4429 2,4641 2,6807 2,8997 3,1284

Santa
Catarina

38

37

44

44

43

42

16

30

27

21

54

58

Surpresa

157

251 251 243

240

238

234

169

201

234

475

504 2,2234 2,2733 2,2843 2,4858 2,82 3,1284

São Carlos 330

372 377 385

315

345

335

331

282

323

566

529 2,1465 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

Porto
Murtinho

Rolim de
Moura do
Guaporé

16

1.160 1.129 2,2646 2,2954 2,3248 2,5284 2,7362 3,1284
2,3964 2,4429 2,4641 2,6807 2,8997 3,1284

2,1469 2,1755 2,198 2,3985 2,6211 3,1284

São Fran3.706 3.920 4.176 4.324 4.412 4.654 4.837 5.070 5.264 5.412 8.133 7.917 2,3964 2,3402 2,3507 2,5526 2,7736 3,1284
cisco
União
Bandeirantes

Urucumacuã
Vale do
Anarí

Vila
Extrema
Vista
Alegre

-

-

-

966 1.078 1.452 1.713 1.830 2.360 2.338 3.402 3.101 2,1946 2,2279 2,2516 2,4539 2,6499 3,1284

-

-

-

76

82

86

205

269

282

285

390

371 2,3056 2,294 2,3196 2,5215 2,733 3,1284

1.900 2.124 2.332 2.481 2.743 3.222 3.243 3.247 3.352 3.353 4.622 4.459 2,2382 2,288 2,3203 2,5226 2,7433 3,1284
1.695 1.773 1.859 1.875 2.086 2.160 2.201 2.207 2.246 2.279 3.293 3.494 2,2305 2,257 2,2829 2,4866 2,7594 3,1284
738

843 981 1.052 1.077 1.115 1.140 1.091 1.091 1.170 1.581 1.800 2,2216 2,2562 2,2822 2,4773 2,7818 3,1284

Fonte: Eletrobrás, 2016

As hidrelétricas e Rondônia
Essas novas construções de UHEs e seu uso múltiplo, em curso para os
rios Madeira e Beni, estão previstas em tratados internacionais entre Brasil e
Bolívia, desde 1958 no Tratado de Roboré, e vêm sendo estudadas por órgãos
governamentais ou empresariais com vista à integração viária latino-americana, contando com apoio do planejamento IIRSA e financiamento internacional
(não há no momento recursos disponíveis no Brasil após 2016), apesar da mobilização de ambientalistas e suas organizações quanto aos impactos ambientais.
A construção das centrais hidroelétricas do Madeira pode estabelecer um
corredor de fluxos comerciais do Norte boliviano e do Oeste brasileiro para
o Atlântico, caso o desenvolvimento daqueles empreendimentos seja articulado a implantação de vias fluviais (França, 2015, p. 141).
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As notícias divulgadas pela mídia nacional ( Jornal Valor, 2016), des-

de o final de 2016 e início de 2017, informavam, sem que houvesse grande

repercussão na sociedade, que seriam iniciados os Estudos do Inventário do
Projeto Hidrelétrico Binacional entre Brasil e Bolívia, para implantação das

novas Hidrelétricas em Guajará-Mirim e Cachuela Esperanza, com uso múltiplo, visando regularizar o rio; há a compreensão por parte de especialistas

que a construção dessas UHE’s baseiam-se na regularização da descida do
sedimento, ou seja, o material particulado ficaria retido a montante e melhora
da geração de eletricidade a jusante.

Quanto à energia, a dependência de eletricidade de base hídrica

pode ser um equívoco, em face do potencial a ser ampliado consideran-

do-se outros recursos disponíveis e que podem ter incluídos os cidadãos
da região rondoniense. Não há razão para não se criarem empregos na
produção de energia com fonte solar, resíduos sólidos e de biomassa da

região onde se desalojaram pessoas no processo de reassentamento, tendo
muitas delas migrado, por falta de trabalho e renda.

A eletricidade, de geração hídrica, como insumo de produção, parece ter

um bandeirantismo intrínseco, promovido pela migração da população e utili-

zação de cursos d’água associadas à demanda crescente de natureza industrial,
comercial e de serviços, não se eximindo desse mister o seu crescimento residencial, para as pessoas que trabalham nessas unidades produtivas e necessitam
dos confortos que a energia propicia.

O Rio Madeira, onde o projeto inicial previa a construção de cinco (05)

usinas, mas que tem sido mantido como três, duas da quais – Santo Antônio e
Jirau –, gerariam energia para ser, inicialmente, transferida para as demandas
de São Paulo. Sob a pressão social e atendendo a eficiência produtiva, foi possível gerar mais 350 MW aproximadamente para atender Porto Velho. Entre-

tanto, mais de 2,8 GW estão sendo despachados para consumo em São Paulo
da Usina de Santo Antônio. A Usina de Jirau, a segunda, está em construção e
entregará 3,75 GW, perfazendo mais de 6,5 GW.

A questão que se impõe e se discute é a construção de Gigausinas que

tentam justificar a demanda crescente através de uma espécie de chantagem re87

lacionada ao desemprego de um contingente populacional barrageiro como um

séquito que se desloca com a conclusão das usinas e é apresentado ao governo
como uma população a ser desempregada, engordando as estatísticas oficiais.

Associa-se nessa situação o entorno urbano das cidades que são amplia-

dos, como ocorreu durante a construção de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, mesmo alegando baixo impacto social. A questão social subjacente cria

dificuldades públicas em função dos inchaços pelos contingentes barrageiro.
Como consequência, sempre previsível pela história, ocorre, depois de grande

crescimento, a queda do faturamento do comércio e dos serviços nos locais das
construções, cujo crescimento efêmero no período da construção entra em es-

tágio estacionário e pode em geral determinar crises no comércio. As políticas
anticrise ou anticíclicas de investimentos estatais, à “la Keynes”, dificilmente

alcançam essa população que passa a se marginalizar ou migrar, como se observa em locais com essa característica.

Em Rondônia, como nas regiões de colonização recente, a energia era

suprida nas cidades por geração termelétrica, ou seja, com o aproveitamento
de resíduos de serrarias ou por motogeradores com combustível Diesel, o que

transformava esses locais em grandes consumidores de óleo per capita, combinando a geração de eletricidade, consumo para transporte de produtos e individual. Os colonos recebiam eletricidade, em parte do dia, sendo a iluminação

disponível até as nove ou dez horas da noite. Depois disso, os motogeradores

eram desligados ficando a população sem os recursos da luz elétrica e dos confortos da eletricidade. O uso intensivo desse equipamento, sem manutenção

suficiente, muitas vezes, deixava as residências sem luz e energia para os “confortos da eletricidade” por dias e semanas.

Os subsídios ao uso dos derivados de petróleo, visando reduzir os pre-

ços eram e são compensados pela Conta Consumo de Combustível (CCC),
que equaliza tarifas de energia no país como um todo. Assim, os combustíveis
líquidos recebem subsídios no transporte, desde a colonização recente, e as
tarifas eram semelhantes entre as regiões das refinarias e as colonizadas. Entretanto, diversas fraudes provocaram alterações nessa política de subsídios.
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Em Rondônia, devido a sua localização, há intensa insolação, permitin-

do que a região possa receber investimentos na chamada energia alternativa

solar fotovoltaica. Desse modo, como fonte energia pode ser disponibilizada
em grandes unidades geradoras para o aquecimento de água, e produção de
vapor, e pode ser alternativa à geração de eletricidade.
Política elétrica para Rondônia
As propostas de intervenção na eletricidade no Estado de Rondônia

baseiam-se na perspectiva de que a eletricidade altera a dinâmica da sociedade
induzindo um desenvolvimento local mais adequado. As referências para as
propostas focam nos espaços que existem para investimento

- Substituição do Diesel por combustível alternativo nos locais isolados

com respectivo fomento econômico e social das comunidades. A produção e

uso de energia renovável, como exemplo, a substituição do Diesel por combus-

tível líquido renovável (biodiesel), produz na sociedade ganhos importantes

com criação de empresas, geração de emprego, impostos gerados localmente e
diminuição da emissão de poluentes (MORET, 2014).

- Fomento à implementação da energia solar fotovoltaica nas cidades e

no campo. O fomente ao uso de energia fotovoltaica é uma tendência internacional e em Rondônia pode ser importante porque a quantidade de sol que in-

cide sobre o Estado é muito alta e a eficiência desse tipo de geração é grande4.
A autogeração pode interferir na qualidade da eletricidade disponibilizada no
Estado de Rondônia e na diminuição das perdas (MORET, 2014)

- Investimentos em eficiência energética e conservação de eletricida-

de para a melhorar a sustentabilidade da eletricidade de RO. O potencial de
eficiência e conservação de eletricidade em Rondônia não foi calculado, mas

pelos índices do Brasil podemos inferir que é da ordem de 20%, ou seja, é um
percentual significativo e que merece investimento com ganhos significativos
para a sociedade em geral.

- Tarifação pelo custo do serviço, é uma opção interessante seja a tarifa-

ção pelo custo do serviço, que defino como sendo importante pelas propostas
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encaminhadas para o Estado de Rondônia, visto que há possibilidade de in-

vestimentos na autogeração de eletricidade e o uso de energias renováveis pode
possibilitar menor impacto no custo da tarifa por compra de energia. Há críti-

cas a esse modelo, como a feita pelo Instituto Acende Brasil “Neste contexto,
a empresa não tem incentivos para conter novos investimentos desnecessários

e gastos operacionais ineficientes”. Entretanto, essa crítica não se realiza se a
empresa tiver controle social eficiente.

- Controle social da Empresa pela sociedade. O controle social da empre-

sa é importante pelo papel que a CERON desempenha no Estado, seja de for-

necedor de eletricidade, seja como base para o Desenvolvimento de Rondônia.
A sociedade pode e precisa interferir nos rumos da empresa visando dar maior

visibilidade às ações e, sobretudo, a abordagem da empresa seja menos voltada
ao mercado e mais voltada especificamente ao desenvolvimento de Rondônia.

- Diminuição das perdas de eletricidade. Em 2005 as perdas totais da

CERON chegavam a 43,90% e diminuíram para 29,43% em 29, mas ainda
é alto e por isso precisa de investimentos para colocar em patamares mais
adequados; como exemplo, em 2015 o prejuízo em perdas foi da ordem de

R$120,8 milhões, é uma valor que poderia ter sido investido em atividades

prioritárias para a Empresa, “com a média de perdas em energia 2016 em
29,70% e para o exercício de 2017 em 29,43%.” (CERON, 2017).

Atualmente, o cenário para o setor elétrico brasileiro é de privatização,

ou seja, o Governo Federal quer vender o patrimônio público para gerar receitas, entretanto a história mostrou que a privatização das empresas do setor

elétrico ocorridas no final da década de 1990 não produziu resultados positivos
para a sociedade, pelo contrário os serviços perderam qualidade e custos maio-

res foram impostos. O que prevemos para o cenário do Estado de Rondônia
com a mudança do regime da empresa de público para privado:

- Aumento da tarifa de consumo de eletricidade em todos os setores de

Rondônia: residencial, comercial, serviços e industrial. As empresas privadas

não fazem investimento na qualidade da empresa e na diminuição das perdas,
porque estas são incorporadas à tarifa; a CERON tem investido em diminuição das perdas, porque é pública, e as perdas já retraíram em torno de 30%.
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- Aumento da tarifa para as localidades isoladas transformando os atu-

ais preços subsidiados em preços reais. Os atendimentos isolados no Brasil

somente são possíveis por duas razões, a primeira é a Conta de Compensação

de Combustível – CCC, que financia a maior parte dos custos da geração de
eletricidade, e a segunda é o subsídio das empresas distribuidoras para esse
atendimento. Hoje em RO consumimos em torno de 82 milhões de Diesel ano

nestas localidades. A iniciativa privada não tem interesse nesses atendimentos
e, tampouco, pelo caráter mercantilista da atividade não disporá de nenhum
subsídio para estas localidades.

- Eliminação da tarifa social para os atendimentos das pessoas menos

favorecidas nas cidades. A tarifa social é possível com financiamento do go-

verno federal e com o subsídio das distribuidoras, portanto com a privatização
não haverá incentivo e uma parte da sociedade ficará sem eletricidade; com

isso haverá aumento das fraudes (gatos), mas essas fraudes são combatidas
fortemente pelas empresas privadas com auxílio das polícias e até mesmo com
seguranças armados particulares.

- Fazer a interligação elétrica apenas aos locais que tenham lucrati-

vidade comprovada. O crescimento do atendimento de eletricidade não será

feito para qualquer demanda, mas apenas aquelas que represente lucratividade.
Ainda podemos prever que pode haver interrupção do fornecimento de atendimento em locais que não tenham atratividade.

Assim, entendemos que a CERON é um patrimônio do Estado de

Rondônia, bem como a Eletronorte é um patrimônio de todos os brasileiros,
portanto, devem permanecer públicas para que o seu papel de agente fomentador do Desenvolvimento de Rondônia se mantenha e possa cada vez mais

interferir nos rumos do Estado. Foi demonstrado que a CERON e Eletronor-

te acompanharam a par e passo o Desenvolvimento de Rondônia, interferindo
positivamente e disponibilizando insumos para o crescimento econômico e

social. Dessa forma, transformar esta empresa social em empresa eminentemente privada que somente vê a sociedade como um mercado é um retrocesso
sem precedentes para o Estado de Rondônia.
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INDICADORES SOCIAIS PARA RONDÔNIA
Isaac C. Araujo Filho
Artur de Souza Moret

O presente texto se propõe a apresentar os indicadores sociais do Esta-

do de Rondônia visando entender como está o território à luz das medidas disponíveis e disponibilizar informações para a elaboração e adoção de políticas
públicas visando a um desenvolvimento mais includente. O desenvolvimento

includente no território requer equilíbrio e sustentabilidade econômica, social
e ambiental, e que foi destacado por Antunes et al (2017):

o desenvolvimento sustentável toma campo e status científico nas discus-

sões sobre um mundo melhor, as energias renováveis, a bioengenharia, a
biotecnologia, a distribuição de renda, o uso de tecnologias, a gestão eficiente de recursos e tantas outras discussões acadêmicas têm sido pintadas
do verde da sustentabilidade (dessa forma há) a impossibilidade de manter

o nível atual de desigualdade e degradação ambiental, populações e meio
ambiente estão saturados

Serão apresentados indicadores consolidados nas duas décadas e,

sobretudo, porque há valores em diversos espaços com condições de comparação entre eles: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Produto

Interno Bruto (PIB), Índice de Progresso social (IPS), Índice de Exclusão

Social (IES) e o Índice de Desenvolvimento Humano municipal (IDHM),
apresentados no Quadro 05.
Indicadores sociais
A referência para o uso de indicadores sociais é importante para medir a

situação de países e territórios, para ser um parâmetro indicador tanto positivo

quanto negativo para acompanhamento daquilo que ocorre no meio social. Os
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parâmetros podem ser importantes visando à construção de Políticas Públicas.
A construção de indicadores foi fomentada para medir o grau das influências
do sistema capitalista, principalmente na década de 1960: “Os sociólogos norte-americanos foram conclamados a analisar as causas dos conflitos sociais; a

análise econômica não explicava a contento o paradoxo entre o crescimento

econômico e as reivindicações sociais não atendidas.” (SANTAGADA, 2007),
como destacado por IBGE (1979): na origem os indicadores sociais estabeleciam a relação entre o conhecimento e o controle social para investigar os
aspectos disfuncionais ou patológicos do sistema capitalista.

A produção e uso dos indicadores sociais de maneira organizada, sis-

temática, deverá ter um forte impacto em toda a vida da sociedade. Portanto,
além de tentar avaliar quão acuradamente os indicadores refletem a realidade

que pretendem medir, é necessário avaliar a extensão e a maneira como tais in-

dicadores são ou serão usados por dirigentes em suas decisões sobre as variáveis
que os mesmos indicadores refletem.

Scheerens (2004), Takashina (1999) e Mourão (2006) conjugam da no-

ção de que os indicadores são representações quantificáveis de determinado
processo. Os autores também concordam que a estatística e os indicadores são

instrumentos para se aproximar da realidade. Os indicadores fazem partições
da realidade para estudá-la. Ao retroceder à realidade, é preciso reincorporar os
aspectos extraídos, situando-os no espaço e tempo.

Bauer (1966) define indicadores sociais como “estatísticas, séries de estatís-

ticas e todas as outras formas de evidência que nos permitem avaliar onde estamos
e para onde vamos com respeito aos nossos valores e objetivos, avaliar programas

específicos e seu impacto”, logo, pensar um modelo de sociedade mais equânime
compõe a preocupação de desenvolver indicadores para detectar mudanças.

Para Sheldon e Moore (1968), “indicadores (sociais) mostrariam o estado

corrente de algum segmento do universo social, e, também, as tendências passadas
e futuras, se progressivas ou regressivas, de acordo com algum critério normativo”.

A partir da década de 1970 vários países disponibilizaram estatísticas e

indicadores socias. Santagada (2007) apresenta os nomes e os períodos de lan-

çamento, tais como: Social Trends, 1970, Inglaterra; Donnnés Sociales, 1973,
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França; Social indicators, 1974, EUA; Gesellschaftsliche Daten, 1974, Alemanha; Social Indicators of Japan e White Paper on National Life, 1974, Japão.

Desde 1990 houve uma revitalização da elaboração de indicadores, fomen-

tados por órgãos das Nações Unidas em cúpulas temáticas: Educação para todos,
1990; Infância, 1990; Meio Ambiente, 1992. Direitos Humanos, 1993; População
e Desenvolvimento, 1994; Desenvolvimento Social, 1995; Mulher, Desenvolvi-

mento e Paz, 1995; Assentamentos humanos - Haitat2, 1996; Juventude, 1998;
Cúpula do Milênio, 2000; Países Menos Desenvolvidos, 2001; Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, 2001(SANTAGADA, 2007).
Indicadores no Brasil
A base legal atual para o uso de indicadores sociais está descrita na

Constituição Federal. Em seus artigos de 5 a 17, dispõe:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição.

Destaca-se ainda:
Art.6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o la-

zer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social.

Entre 1967 e 1973 o Brasil experimentou níveis significativos de cres-

cimento, entretanto não produziu melhora nos aspectos econômicos de dis-

tribuição da renda e de diminuição da pobreza absoluta. A partir do II PND,
em 1974 foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDS) e o
IBGE ficou responsável pela organização do Sistema de Indicadores Sociais.
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Há disponíveis diversos indicadores, Freire Junior et al (2010) produzi-

ram um documento que discrimina os principais indicadores sociais e econômicos, entretanto pela quantidade e diversidade o autor deste texto apresentará

apenas uma síntese dos indicadores para as dimensões democracia (15 indi-

cadores), desigualdade e pobreza (15 indicadores), Educação (15 indicadores),
Finanças públicas (4 indicadores), Mercado de trabalho (10 indicadores) e
Saúde (15 indicadores).

O Estado de Rondônia e os principais indicadores
O índice GINI mede o grau de pobreza de uma sociedade, quanto mais

perto de 1 (um) maior é a concentração de renda. Os dados de GINI estão

crescentes no estado de Rondônia e acima de 0,66, portanto mais próximo
da concentração do que o contrário, indicando que o Estado vai no caminho
contrário ao desenvolvimento sustentável.

Ou seja, os indicadores demonstram que há crescimento econômico

demonstrado pelo incremento constante do PIB, entretanto o índice GINI
também cresce, apresentando que o incremento da renda está levando à concentração e que pode ser representada pela análise dos dois indicadores PIB x

GINI, sendo a regressão linear dos dois positiva e de 0,73. Ou seja, para que o

desenvolvimento fosse includente seria necessário que a relação fosse negativa,
na qual o crescimento do PIB produzisse GINI decrescente.

De acordo com o texto de análise econômica de Rondônia (RONDÔ-

NIA, 2016) havia 121.290 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza,
56.064 na zona urbana e 65.226 reside na zona rural. Este dado é grave porque
a idade mais afetada pela pobreza extrema no estado está no intervalo de 20 a

39 anos, com 28,84% das pessoas pobres, e 49% da população pobre no esta-

do tem menos de 19 anos, o que compromete o desenvolvimento individual,
abrindo flancos para o incremento da desigualdade.
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Quadro 01: Principais indicadores sociais
Demografia
Densidade
demográfica

Desigualdade e pobreza
Hiato
Relativo de
renda de um
pobre

Esperança
de vida ao
nascer

Índice de
Atkison

Esperança
de vida aos
60 anos

Índice de
condições
de vida
(ICV)

Grau de
urbanização

Índice de
Desenvolvimento
Humano
(IDH)

Educação

Finanças
públicas

Mercado de
trabalho

saúde

Anos de
estudo

PIB

Desemprego
total

Cobertura
de coleta de
lixo

Gasto
médio por
aluno em
relação ao
PIB per
capita

PIB percapita

Emprego
formal

Cobertura
de esgotamento
sanitário

Gasto
público com
Educação
em relação
ao PIB

Investimento

População
economicamente ativa
(PEA)

Cobertura
de redes de
abastecimento de
água

Matrícula
inicial

Subsídios

População
em Idade
Ativa (PIA)

Cobertura
vacinal

Rendimento
do trabalho

Consulta
média no
SUS por
habitante

Taxa de
desemprego
total

Despesa com
saúde como
proporção
da renda
familiar

Índice de
envelhecimento

Índice de
desenvolvimento
municipal
(IDM)

Matrícula
total

Mortalidade
proporcional
por idade

Índice de
desenvolvimento social
(IDS)

Número
médio de
anos de
estudo

Índice
GINI

Taxa de
analfabetismo

População
total

Taxa de
ocupação

Gasto
médio por
atendimento
ambulatorial
(SUS)
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Gasto
médio por
internação
hospitalar
(SUS)

Índice de
Sen

Taxa de
analfabetismo
funcional

Menores de
5 anos na
população

Índice de
Theil

Taxa de
atendimento
escolar

Taxa de
inatividade

Razão de
dependência

Linha de
indigência

Taxa de escolarização
bruta

Taxa de
participação
da força de
trabalho

Razão de
sexo

Linha de
pobreza

Taxa de
evasão

Taxa bruta
de mortalidade

Pobreza
absoluta

Taxa bruta
de natalidade

Taxa de
ingresso no
ensino fundamental

Pobreza
relativa

Taxa de
promoção

Taxa de
crescimento
da população

Percentagem
da renda
proveniente
de transferências
governamentais

Taxa de
mortalidade
infantil

Taxa de
utilização
de salas de
aula

Taxa de
mortalidade
por causas
externas

Taxa de
fecundidade
total

Proporção
de pobres

Tempo
médio de
conclusão

Taxa de
mortalidade
por acidente
de trabalho

Percentual
de idosos na
população

Fonte: Freire Junior et al, 2010.

Taxa de
ocupação
informal

Gasto
público com
saúde como
proporção
do PIB
Internações
hospitalares
(SUS) por
habitante

Leitos hospitalares por
habitante
Profissionais
de saúde por
habitante

O IDH de RO, em 2000, foi de 0,537 e a média nacional foi de 0,612.

Para 2010 em RO o aumento foi significativo, chegando a 0,690, e a média

nacional de 0,727, entretanto os valores ainda são tímidos e não chegam perto
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da média nacional. O IDHM para Rondônia não está em níveis alarmantes,
7 municípios têm nível alto, 36 no nível médio e somente 9 municípios estão

com nível baixo. Os municípios de PIB maior do que R$1bi e população maior
do que 78 mil estão com o IDHM na faixa alta.
Quadro 02: GINI e PIB Rondônia
GINI

PIB

2007

0,668052

14,4

2009

0,679131

19,7

2008
2010
2011
2012
2013
2014

2015

Fonte: IBGE, 2017

0,660341
0,698207
0,709207
0,703686
0,693786
0,693490
0,693777

17,3
23,9
27,6
30,1
31,1
34

36,6

Para demonstrar a situação do Desenvolvimento na Amazônia, o Ins-

tituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) produziu o

Índice de Progresso Social (IPS) no ano de 2014 para demonstrar que os ín-

dices tradicionais não medem a situação do desenvolvimento social, porque
“medidas de desenvolvimento baseadas apenas em variáveis econômicas são

insuficientes, já que crescimento econômico sem progresso social resulta em

exclusão, descontentamento social, conflitos sociais e degradação ambiental”
(Santos et al, 2014, P.16).

O Índice, apresentado no quadro 03, é importante ao que se propõe

medir porque utiliza três dimensões: Necessidades humanas básicas (nutrição

e cuidados básicos, água e saneamento, moradia digna e segurança Pessoal)
Fundamentos para o Bem-Estar (acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e aos meios de comunicação, saúde e bem-estar, sustentabilidade

dos ecossistemas) e Oportunidades (direitos individuais, liberdade e escolha,
igualdade e inclusão e acesso à educação superior).
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Olhando especificamente as doze (12) variáveis utilizadas no IPS dis-

criminadas para Brasil, Amazônia e Rondônia, três dessas variáveis para o Bra-

sil são menores do que aquelas da Amazônia, quais sejam, a segurança pessoal,
a saúde e bem-estar e igualdade e inclusão, ou seja, nas 9 variáveis restantes os
valores da Amazônia foram menores do que aquelas do Brasil, demonstran-

do que o território amazônico ainda tem baixo progresso social (57,31) em
comparação com o valor do Brasil, de 67,73. Essa diferença de IPS demonstra

desequilíbrio no progresso social, visto que o território amazônico é dotado

de rica biodiversidade e recursos naturais, demonstrando que o processo de
ocupação da Amazônia pressupõe capitação de recursos naturais sem contudo

distribuir progresso social, como foi destacado por Santos (2014, p.16), ou
seja, se essa relação causal ocorre acontecem descontentamento social, conflitos

sociais (aqui demonstrado pelos conflitos no campo e pela água) e degradação
ambiental (aqui demonstrado pelo desmatamento).

Há que se destacar as maiores diferenças das variáveis entre o Brasil e a

Amazônia: água e saneamento 35,35 na Amazônia e 74,87 para o Brasil; direi-

tos individuais 45,22 para a Amazônia e 65,3 para o Brasil; acesso à educação
superior 19,1 para a Amazônia e 33,76 para o Brasil. Entretanto, é importante
destacar valores que soam estranhos: Moradia digna - 72,48, ou seja, as moradias da Amazônia são vulneráveis, excetuando aquelas áreas urbanas que têm

padrões similares aos restantes do Brasil; Acesso à informação e aos meios
de comunicação - 53,36, esse valor é controverso porque há imensas áreas da

Amazônia que não têm acesso à TV e à Internet; Liberdade de escolha - 64,41,
destacam-se poucas oportunidades nas áreas isoladas da Amazônia, bem como

nas áreas vulneráveis da área urbana, portanto essa medida me pareceu pouco
profunda para as diferentes áreas para a Amazônia.

O IPS de Rondônia (59,21) é maior do que a Amazônia (57,31) e me-

nor do que do Brasil (67,73) e, como já foi dito acima, apenas 3 indicadores
do Brasil são menores do que de Rondônia e da Amazônia. No que tange às
dimensões, para Necessidades humanas Rondônia (56,77) tem valor menor

do que o Brasil (71,06) e do que a Amazônia (58,75); Fundamentos para o
bem-estar: o valor de Rondônia (70,01) é maior do que a Amazônia (64,84) e
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menor do que do Brasil (70,42); Oportunidades: Rondônia (50,86) é maior do
que a Amazônia (48,33) e menor do que do Brasil (61,18).

Dos 12 indicadores do IPS Rondônia tem 9 com valores maiores do

que da Amazônia, menores apenas água e saneamento (21,01), que é um valor
muito baixo e retrata a realidade do Estado de Rondônia, segurança pessoal

(50,36) que também é refletido no Índice de Exclusão Social, e por último
igualdade e inclusão (20,28).

Dois indicadores chamam a atenção por ter valores baixos, água e sane-

amento e acesso à Educação Superior, indicando que faltam profundos investimentos no Estado. Entretanto, no que tange à Educação Superior, entre 2004

e 2014, houve o aumento no número de instituições de Ensino superior públi-

ca e, por outro lado, os programas bolsas do Governo Federal viabilizaram uma
quantidade significativa de estudantes nas instituições de Ensino Superior.

Propondo uma categorização do IPS, valor alto maior do que 90, médio

entre 60 e 90, baixo entre 30 e 60, por fim, crítico abaixo de 30. Dessa forma,
há dois indicadores críticos, dois médios e 8 em nível alto. No que tange aos

indicadores dos municípios, não há nenhuma relação com o PIB e com a população, GINI, População, IPS, IDHM e IES.
Quadro 03: Índice de Progresso Social
Brasil

Amazônia

Rondônia

Índice de Progresso Social (IPS)

67,73

57,31

59,21

Dimensão – Necessidades Humanas Básicas

71,6

58,75

56,77

Nutrição e cuidados médicos

80,01

72,46

75,68

Água e saneamento

74,87

35,35

21,02

Moradia digna

92,03

72,48

80,01

Segurança pessoal

39,49

54,72

50,36

Dimensão – Fundamentos para o Bem-Estar

70,42

64,84

70.01

Acesso ao conhecimento básico

67,13

60,61

64,95

Acesso à informação e aos meios de comunicação

63,44

53,36

64,97

Saúde e bem-estar

68,35

70,57

71,67
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Sustentabilidade dos ecossistemas

82,76

74,85

78,46

Dimensão – Oportunidades

61,18

48,33

50,86

Direitos individuais

65,39

45,22

48.01

Liberdade e escolha

81,99

64,41

71,11

Igualdade e inclusão

63,59

64,58

64,04

Acesso à educação superior

33,76

19,1

20,28

Fonte: Santos et al, 2014; vermelho é o menor valor entre Amazônia e Rondônia

O índice de Exclusão Social foi elaborado em dois períodos e já são

possíveis comparações visando, segundo Pochman (2000), ter uma “clara vi-

são de todas as regiões do Brasil, o qual apresenta em seu território complexa

combinação de uma “velha” e uma ‘nova” exclusão, que se manifestam em graus
e locais diferentes, por mecanismos e grupos sociais distintos”.

O Índice de Exclusão Social (IES) é composto por sete indicadores:

emprego, pobreza, desigualdade, alfabetização, escolaridade, juventude e violência, ou seja, este indicador é mais abrangente do que o IDH, que somente
utiliza 3 indicadores.

Entretanto, a situação da violência no Estado de Rondônia é preocu-

pante, porque tem fronteira internacional com a Bolívia (fronteira tradicional
de tráfico e drogas) e com três estados da Federação (Acre, Amazonas e Mato
Grosso), que transforma o território em passagem para drogas.

Dos 52 municípios que compõem o Estado de Rondônia, 16 (30%) au-

mentaram os índices de violência, 31 (59%) diminuíram e 5 não tiveram alteração.
As análises do Índice de Exclusão Social dão informações importantes

sobre o Estado de Rondônia:

- Somente 1 município de RO, Campo Novo de Rondônia, teve varia-

ção negativa do IES;

- No que tange ao indicador emprego, todos os municípios de RO tem

variação positiva nos últimos 10 anos, dois entre 133 e 163%, 17 entre 243 e
400%, 21 entre 408 e 592%, 6 entre 602 até 891%, 2 entre 1067 e 1085%, 4
entre 2392 até 3533%;
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- A desigualdade foi grande em todos os municípios, apenas 1 tem valor

de 17%, o restante tem igualdade maior de 100%, dos quais 24 variam entre
103% e 400%, 22 entre 403 e 1000%, 5 entre 1100 e 2100%;

- A pobreza diminuiu em 16 municípios, em 28 aumentou, represen-

tando que a desigualdade diminuiu, mas a pobreza se mantém;

- Quanto à pobreza, há 15 municípios que diminuíram e 37 aumenta-

ram. Daqueles que aumentaram a pobreza, 15 tiveram valores menores do que
10%, 14 entre 10 e 20% e 8 entre 20,03 e 36%.

Quadro 05: População, PIB, IDHM, variação do indicador de violência e trabalho do IES,
Indicador de Progresso Social, IDHM.
Município

População

IPS

IDHM IES
(2010) 2000

Alta Floresta
24392
D’Oeste

59,25

0,641

0,415

Alto Alegre
dos Parecis

12816

56,66

0,592

Alvorada
D’Oeste

17135

53,57

16853

Ariquemes
Buritis
Cacaulândia

Alto Paraíso

Cabixi

Cacoal

Indicadores do Índice de Exclusão Social
IES
2010 emprego Pobre- desigual- alfabeti- escolari- juven- violênza
dade
zação
dade
tude
cia
-6,20

-16,19

0,407 0,442 497,06 -6,20 1.272,22

-10,08

-40,00 -13,56 -24,40

0,625

0,426 0,457 471,05 16,83

213,58

-3,96

-32,94 -16,13 -33,08

62,59

0,643

0,409 0,546 436,62 28,28

643,66

-8,64

-25,13

90353

59,14

0,702

0,484 0,597 331,75

7,76

247,18

-0,60

2,47

32383

53,23

0,616

0,417 0,477 602,63 -2,66

330,15

-2,78

-35,84

-9,96

-27,06

5736

60,37

0,646

0,435

403,16

-7,82

-28,94 -13,64

-1,52

49,25

0,593

0,42

0,325 284,09 -27,92

16,89

6313

78574

Campo Novo
12665
de Rondônia

62,08
66,14

0,65

0,718

0,43

0,51

467,80

0,564 571,15
0,5

422,50

2,68

3,00
0,87

0,487 0,598 323,20 15,38

364,44

694,29
211,94

-8,81
-0,95

-14,92

-6,95

-8,16

4,29

6,83

-11,95 -12,86
-6,43

10,86

-10,73

-9,91

-5,48

-55,17

-9,82

-55,28

-4,41

Candeias do
Jamari

19779

58,53

0,649

0,406 0,589 163,79 14,34

844,78

-0,53

-15,66

-8,28

4,68

Cerejeiras

17029

3575

62,44

0,658

0,421 0,553 2.392,86 36,61

766,18

-11,55

-18,11

-6,86

-14,60

8301

62,72

0,652

0,404 0,596 388,39

-3,06

-31,41 -17,03

46,87

60,61

0,685

0,459 0,598 582,81 13,42

542,53

-8,89

-9,46

-4,66

-2,48

-2,37

0,00

Castanheiras
Chupinguaia

Colorado do
18591
Oeste
Corumbiara

63,34

0,692

0,46

0,56

440,00 27,52

566,67

1,74 1.411,90

-4,83

-10,30

-9,23

-27,50

Costa Marques

8783

56,56

0,613

0,411 0,556 891,18 23,04

980,70

-5,10

-44,34

13678

52,88

0,611

0,418 0,476 516,67 -4,65

482,80

2,33

-36,65 -14,08 -20,00

Espigão
D’Oeste

15854

52,85

0,612

0,414 0,491 450,88

5,25

373,68

-6,39

-43,30 -20,88

-6,21

28729

63,96

0,672

0,454 0,571 322,11 17,09

601,37

-6,92

-25,06 -10,99

-0,52

Governador
10512
Jorge Teixeira

56,15

0,596

0,404 0,477 612,00 -9,44

316,52

-3,88

-43,10

-0,22

6,84

64,66

0,657

0,46

242,45

-3,26

-26,84 -19,67

-5,48

Cujubim

Guajará-Mi41656
rim

0,558 609,59

7,86
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Itapuã do
Oeste

8566

59,73

0,614

0,425 0,556 389,33

7,93

720,78

-5,93

-34,55 -15,25

7,30

52005

61,22

0,689

0,449 0,598 350,98 11,82

336,59

-5,82

-6,99

9,76

Machadinho
31135
D’Oeste

55,01

0,596

0,419 0,454 486,67

8,19

330,91

-7,09

-39,84 -13,59 -26,56

10352

54,57

0,638

0,409 0,495 489,74 18,39

257,89

-3,36

-17,29 -14,31

1,58

Mirante da
Serra

11878

55,07

0,643

0,441 0,469 295,16 -6,60

171,94

-2,80

-42,05

-9,57

-8,04

Monte Negro 14091
Nova
Brasilândia
D’Oeste

54,6

0,607

0,406

3,95

617,24

-13,04

-33,62 -15,28

-9,62

19874

58,28

0,643

0,447 0,506 343,64 -7,89

493,51

-3,27

-27,02 -10,19

-5,54

22546

53,86

0,587

0,407 0,439 400,00 -1,68

845,45

0,64

-51,66 -16,56 -29,83

7493

56,86

0,587

0,411 0,498 243,59

0,43

873,13

-7,95

-44,65 -11,41

0,00

60,43

0,634

0,423 0,501 3.533,33 -7,25

203,89

-9,22

-22,55

-5,83

2,48

Jaru

Ji-Paraná

Ministro
Andreazza

Nova Mamoré

Nova União

116610 68,31

Novo
Horizonte do 10240
Oeste

0,714

0,505 0,655 287,66 11,95

0,5

470,37

248,61

-0,84

-0,76

-7,28

-10,33

8,51

Ouro Preto
do Oeste

37928

60,96

0,682

0,458 0,584 372,09 14,75

394,21

-3,94

-16,55

-6,45

-6,37

Pimenta
Bueno

4810

59,44

0,617

0,393 0,496 501,69

4,21

956,00

-6,22

-20,00

-8,19

-10,80

33822

66,57

0,71

0,488 0,641 365,73 20,03

276,34

-0,12

-5,73

-12,07

-2,88

Pimenteiras
do Oeste

2315

69,14

0,665

0,424 0,584 592,59 34,38 1.387,50

-2,60

-8,56

-13,36

0,00

Presidente
Médici

62

0,736

0,536 0,648 133,78 15,77

103,65

0,70

-3,85

-6,17

-4,44

444,90

-3,82

-21,03

-6,21

3,17

-9,66

-14,80

Parecis

Porto Velho 428527
22319

63,44

0,664

0,442 0,565 524,07 15,08

Primavera de
Rondônia

3524

63,15

0,641

0,426 0,526 1.067,86 14,75 1.100,00

-8,32

-37,54

Rolim de
Moura

3316

59,07

0,643

0,395 0,419 707,69 -8,41

281,74

-10,13

-15,00 -14,08 -65,44

50648

60,72

0,7

0,467 0,618 413,59 23,28

417,17

-1,96

-0,66

-9,47

-2,37

8886

58,1

0,67

0,414 0,585 548,15 27,79 2.096,30

-6,40

-6,72

-3,43

7,87

11629

58,54

0,598

0,405 0,421 1.085,19 4,51

-12,63

-13,49

-3,37

-17,30

6018

51,9

0,649

0,429

408,89 -25,24 222,54

0,76

-34,47 -12,08

52,92

São Francisco
16035
do Guaporé

61,6

0,611

0,404 0,477 625,00 -13,55 199,12

-2,53

-20,41

-6,98

-3,52

São Miguel
do Guaporé

21828

53,73

0,646

0,424 0,477 504,26 -27,58 256,04

-2,30

-58,89

-7,59

7,05

Theobroma

10649

4888

62,36

0,643

0,432 0,582 3.514,29 18,80

850,67

-5,26

-31,68

-5,60

Vale do
Anari

12974

56,17

0,609

0,41

971,15

-9,43

-44,41

-0,20

9384

57,72

8210
76202

Rio Crespo

Santa Luzia
D’Oeste

Seringueiras
São Felipe
D’Oeste

Teixeirópolis
Urupá

Vale do
Paraíso

Vilhena

54,51

0,589

0,54

0,371 0,454 332,61

744,00

-13,60

0,584

0,398 0,428 531,25 -14,14 135,08

-8,67

60,52

0,627

0,437 0,487 2.510,00 -23,95 212,69

64,43

0,731

0,508 0,658 266,27 18,81

0,485 394,44

7,00

772,97

1,65

250,31

-61,71

18,37

-33,33

-5,17

-9,62

-3,94

-26,46

-8,32

0,00

1,16

-5,36

-10,78

-2,37

Fonte: IBGE, 2018; o IDHM médio entre 0,599 e 0,699 e alto 0,699 e 0,799.
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0,00

-8,95

-9,84
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MEIO AMBIENTE EM RONDÔNIA
Artur de Souza Moret

Apresentação
Em termos gerais o Meio Ambiente (MA) é um conjunto de entes

(animados, inanimados, naturais, artificiais) e ações que regem a vida harmonicamente num território; assim, a partir disso podemos entender que a proteção
ao MA é a manutenção harmônica entre os entes e as suas respectivas ações

na natureza. A resolução CONAMA 306, de 2002, define: “Meio Ambiente é

o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química,
biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”. A Constituição Federal, Art. 225, destaca: “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

povo e essencial à qualidade de vida impondo-se ao Poder público e à coletivi-

dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Dessa forma, podemos sintetizar a concepção de que o MA seja o resul-

tado das ações públicas e privadas interferindo nos entes dentro de um terri-

tório. Assim, o equilíbrio do sistema (MA) pode ser medido pela entropia, que
mede o grau de desorganização dos sistemas.

O Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvi-

mento Ambiental- SEDAM, faz um diagnóstico do início do desmatamento

em Rondônia relacionado ao fluxo migratório a partir da década de 1970: “Os
efeitos dessa política foram mais intensos ao longo da BR-364, atingindo tam-

bém outras áreas mais interioranas, que passaram por um processo rápido de
ocupação, causando um desmatamento sem precedentes”, entretanto, a causa

da migração é nacional e reflexo da restruturação do capital no centro sul do
Brasil e foi apresentada por Becker (1990), em dois momentos econômicos
distintos: o primeiro é um novo modelo de propriedade rural tecnificada no
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centro-sul com monocultura expulsa trabalhadores, e no segundo ponto estão
os nordestinos expulsos pela seca no Nordeste.

Hoje temos que o tamanho média das propriedades está aumentando,

indicando grandes áreas para pastagem, produção cafeeira e a soja, portanto,
o desmatamento que ocorre na Amazônia é resultado das interferências no

território, bem como elimina biodiversidade e o equilíbrio existente entre o
ambiente e aqueles que vivem historicamente na Amazônia.

O desmatamento na Amazônia brasileira tem como principais causas dire-

tas a pecuária, a agricultura de larga escala e a agricultura de corte e queima.
Dessas causas, a expansão da pecuária bovina é a mais importante (Rivero
et al, 2009).

Neste texto vamos tratar somente de algumas variáveis que produzem

impactos no Meio Ambiente, tais como o saneamento básico e as consequên-

cias na saúde decorrentes do baixo atendimento, bem como o desmatamento,
que impacta o uso e ocupação da terra; por fim, será destacada a institucionalização das ações no ambiente através das Leis e de Fundo Ambientais.
A visão do Estado de Rondônia para o Meio Ambiente
Rondônia (2015) define o Meio Ambiente como a: “manutenção do

equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, bem de uso comum a ser necessariamente assegurado e protegido”. É

uma definição burocrática, porque não foca no homem, no papel do Estado,
bem como no não investimento estadual em iniciativas que possam impactar o

Meio Ambiente e a Biodiversidade, faltando ações/intervenções no território
em saneamento básico.

A causa do Desmatamento no Estado de Rondônia é destacada como

ação exógena às atribuições do Estado, como destacado no documento Plano
de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia - PDES: 2015-2030

(Rondônia. 2015), quais sejam: investimento em infraestrutura, migração da in-

dústria madeireira e ausência de regularização fundiária, como descrito a seguir:
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A biodiversidade do Estado vem, historicamente, enfrentando o desmata-

mento e outras formas de antropização. O desmatamento monitorado pelo

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Rondônia, registra queda nas
taxas de desmatamento desde 2005, como resultado das ações governamen-

tais. O desmatamento, até 2000, foi de 84.891 km2, colocando o Estado na

4° posição em desflorestamento na Amazônia e o 1° em termos percentuais,
devido aos efeitos dos investimentos em infraestrutura de estradas, a migração da indústria madeireira para a fronteira, grilagem de terras e ausência
de regularização fundiária. A taxa de desmatamento voltou a crescer no

período de 2003 – 2007, para 14.359 km2/ano. A par r do ano de 2008 até
o presente, a taxa de desmatamento apresenta queda, chegando a 932 km2/
ano em 2013 (Rondônia. 2015).

No PDES de Rondônia há apenas um objetivo, dentre os 14, que trata

do Meio Ambiente, destacando que tem o nome de Plano de Desenvolvimen-

to Estadual Sustentável de Rondônia - PDES: 2015-2030. Destaca-se a seguir
o referido objetivo:

Promover a valorização da diversidade territorial e do meio ambiente, como
ativo para o desenvolvimento territorial, a partir da identificação e explora-

ção das oportunidades e potencialidades locais e regionais, com respeito às
diferenças históricas e estruturais das regiões do Estado, incorporando os
princípios da sustentabilidade ambiental e da economia verde.

No que tange a saneamento básico, a abastecimento de água, esgota-

mento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos não há indicação no

documento Rondônia (2015, p. 143) de indicadores estaduais para esta área,
como destacado: “Os indicadores propostos nos quadros seguintes foram definidos pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (2014-2033).”

A estrutura pública que trata do Meio Ambiente em Rondônia
A SEDAM foi criada em março de 1991 com a função de formular e

executar políticas para o Desenvolvimento Ambiental e Urbano de Rondônia,

também fiscalizar e normatizar nos temas relacionados com o Meio Ambiente,
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qualidade de vida e dos recursos naturais do Estado, bem como a gestão das

unidades de conservação estaduais.
O Decreto 4334, 22 de setembro de 1989, estabelece o regulamento
dos serviços públicos de água e esgoto de Rondônia da Companhia de Água
e Esgoto de Rondônia- CAERD. No “Art. 1o- Este regulamento disciplina os
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitários nas comunidades cujos sistemas estejam sob a responsabilidade da CAERD” e no Art. 3o
- “A administração, pela CAERD, dos serviços públicos de águas e de esgotos,
no território de sua jurisdição, far-se-á mediante concessão dos municípios”.
É importante destacar dois pontos interessantes: o primeiro é que a
SEDAM não trata os impactos causados pela falta de saneamento básico, e o
segundo destaca as atribuições da CAERD, não constando o tratamento de
esgoto como sendo uma de suas atribuições. Está destacada no Decreto apenas
a coleta de esgoto sanitários.
Institucionalização das questões ambientais: Leis e Fundo Ambiental
nos municípios de Rondônia
O Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Brasileira com rica biodiversidade, mesmo que o desmatamento seja grande, há uma grande quantidade de recursos hídricos, uma estrutura agrícola que ainda conta com agricultores familiares. Mesmo que o tamanho médio das terras esteja aumentando, a
estrutura viária atende a todos os municípios, mesmo que haja muitas comunidades isoladas. Mesmo com toda essa riqueza, o Estado, como ente mediador
do desenvolvimento, se comporta como se o território tivesse as mesmas características dos demais centros econômicos do Brasil e apoia/promove ações que
geram concentração de renda, reproduzindo e legitimando mecanismos que a
elite brasileira sempre efetivou no Brasil.
Um dos retratos dessa questão é o apoio institucional/legal ao Meio
Ambiente (Leis e Fundos Ambientais), em que temos duas situações relevantes (quadro 01): em 2013 apenas 28 (53,8% do total) municípios
tinham Fundo Municipal de Meio Ambiente, mesmo que tenha crescimento saindo de 2 em 2001; o segundo ponto é a quantidade de municípios que contam com Legislação Ambiental, em 2013 são 34 (65,4% do
total), da mesma forma o crescimento na última década foi expressivo,
partindo de 10 municípios em 2010.
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Na esfera estadual, a SEDAM é dinamizada e dependendo da tendên-

cia do governo de plantão, ou seja, se o gestor tem relações com atividades
econômicas que produzem impactos ao Meio Ambiente a Secretaria Estadual

é esvaziada, bem como o Batalhão de Polícia Ambiental, no sentido contrário
as instituições têm direcionamento diferente. Entretanto, não há por parte da
Instituição fiscalizadora estadual a proatividade necessária para a manutenção
do Meio Ambiente em um Estado que está inserido na Floresta Amazônica.
Quadro 01: Municípios que têm Fundo de Meio Ambiente e Legislação Ambiental
Fundo Municipal de Meio Ambiente

2001

Municípios

(%) do total

2

3,8

2002
2004

7

13,5

2008

5

9,6

2009

11

21,2

2012

25

48,1

2013

28

53,8

Legislação ambiental
municípios

% do total

10

19,2

16

30,7

34

65,4

Fonte: IBGE, 2018

Não há informações precisas da quantidade de secretarias municipais

que tratam do meio ambiente, entretanto há 19 municípios que receberam

concessão da SEDAM para atuarem em fiscalização nos âmbitos municipais.
É um avanço importante esse procedimento, entretanto há ainda divergên-

cias entre a quantidade de municípios com leis e fundos e a quantidade que
receberam a atribuição da SEDAM. Em 2015 eram 16 municípios que ti-

nham a autorização de licenciamento, quais sejam: Ariquemes, Urupá, Nova

Brasilândia, Vilhena, Machadinho, Porto Velho, Vale do Anari, Theobroma,
Nova Mamoré, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno, Campo
Novo, Monte Negro e Buritis.
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Saneamento básico no Estado de Rondônia
Doenças decorrentes de problemas com saneamento básico

As “condições ambientais são altamente determinantes das condições

de saúde da população, já que a maioria dos problemas decorrentes do saneamento básico inadequado estão relacionada ao meio ambiente” (Landau e

Moura, 2016, P.192). As mortes por doenças causadas pelo baixo atendimento

do saneamento básico afetam, sobremaneira, as populações mais vulneráveis e
portanto a intensificação para o incremento significa mais do que infraestrutu-

ra nos territórios, mas sobretudo qualidade de vida para a sociedade, bem como
a diminuição dos custos do tratamentos de saúde dessas enfermidades e com

possibilidade de migrar os recursos financeiros para outras ações. As maiores

incidências regionais dessas doenças estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste, bem como nas áreas mais pobres das cidades (Landau e Moura, 2016).

As relações entre as doenças com o baixo atendimento do saneamento

básico são, para a água contaminada: as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas; para a falta do esgotamento sanitário: as doenças bacterianas, as doen-

ças virais e os protozoonoses; para a destinação inadequada de resíduos sólidos:
os insetos vetores, os vetores roedores e gases tóxicos inalados.

As doenças mais comuns relativas ao baixo atendimento de saneamento bá-

sico são descritas por Landau e Moura (2016, P.192): “doenças de transmissão feco-oral, doenças transmitidas por inseto vetor, doenças transmitidas através de contato
com a água, doenças relacionadas com a higiene e geo-helmintos e teníases”.

Rondônia tem incidência (Landau; Moura, 2016, p. 192) das seguintes

doenças por 100.000 habitantes transmitidas por:

- transmissão feco-oral: 400 a 600 internações;
- inseto vetor: de 400 a 600 registro.

Trata Brasil (s.d.) destacou a ocorrência, entre 2007 e 2014, de várias

doenças decorrentes do baixo saneamento básico nos 15 maiores municípios
de Rondônia:
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- Mais de 28 mil internações por doenças diarreicas;

- 31 mil notificações de dengue (período entre 2007 e 2012);
- 372 casos de leptospirose.

A situação do saneamento básico em Rondônia

A Região Norte tem os valores mais baixos de saneamento básico, abas-

tecimento de água são apenas 54,5%, coleta de esgoto 7,8%, tratamento de
esgoto de 14% do volume recolhido, que resulta em apenas 1% do esgoto tra-

tado (Trata Brasil, s.d.). Esse dado é grave, mesmo que a região seja conhecida
por ter recursos hídricos em abundância, estes estão sendo contaminados com
esgoto sem tratamento. Por outro lado, nas periferias das cidades onde não há
recolhimento de esgoto e, tampouco, abastecimento de água há a construção
de poços amazônicos (poços com pequena profundidade que atinge o lençol

freático mais próximo da superfície) próximos das fossas sumidouros, ou seja,
com a percolação a água é contaminada pelo poço; outra forma de contamina-

ção acontece em locais de grande incidência de chuva ou mesmo que alaga por

falta de escoamento de água, as fossas transbordam para os poços porque são
construídos próximos.

Por outro lado, estudos demonstraram que o lençol freático de Ron-

dônia está contaminado com coliformes fecais, como são os casos apresenta-

dos na capital Porto Velho com contaminação com níveis bacteriológicos de
coliformes fecais e totais, entre 79 e 94% de contaminação do total de poços

analisados, com valores acima dos permitidos pela legislação (Rodrigues et al,
2014), da mesma forma é o caso dos Bairros Triângulo e Candelária descritos
por Pereira et al (2009), 18,1% das amostras contaminadas coliformes e 6,0%
contaminados com termotolerantes.

Segundo Rondônia (2015), na zona urbana do Estado, temos o abas-

tecimento de água é da ordem de 35,84% e poço e nascente é de 63,32%, no

que tange ao recolhimento de esgoto as formas inadequadas (fossa negra ou a

céu aberto) são da ordem de 76,30%. A coleta domiciliar de resíduos sólidos é

de 67,06%, entretanto as destinações adequadas ainda estão longe do essencial,
como exemplo apenas 2 municípios têm aterros sanitários, Ariquemes (atende
por consórcio municípios ao redor) e Vilhena (aterro privado).
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Segundo Trata Brasil (s.d.), a coleta de esgoto em Rondônia passou
de 2,8% em 2007 para 3,5% em 2014, que ainda é um valor baixo, ou seja,
em 11 dos 15 maiores municípios não há esse tipo de serviço; Cacoal é o
único município que merece destaque na coleta de esgoto, porque atende
43,9% da população. No que tange ao tratamento de esgoto, apenas os
municípios de Cacoal e Rolim de Moura têm um percentual deste serviço,
25,3 e 5,0%, respectivamente.
Da mesma forma, a distribuição de água, que era em 2007 de 58,1%,
diminuiu para 41,01% em 2014, representando baixíssimo investimento nesse
serviço, que pode refletir a crise institucional da empresa estadual CAERD
(Companhia de Água e Esgoto de Rondônia), que é responsável por estes
serviços na maioria dos municípios; como exemplo, dos 15 maiores municípios
de Rondônia 12 são atendidos pela CAERD (quadro 02).

Quadro 02: Informações de atendimento de água e esgoto em Rondônia
Quantidade de
municípios

População atendida

água

esgotamento
sanitário

água

Urbana
com água

esgotamento
sanitário

urbana
com esgotamento
sanitário

2014

47

5

680.204

673.734

58.518

57.210

2016

49

6

711.375

702.670

71.074

69.520

2015

47

Tarifa média
(R$/m3)

água
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5

esgoto

740.547

731.986

67.350

67.350

%
produtos
químicos
despesas
de exploração
2,72
2,07
2,55

Índice de atendimento

água

urbano
com água

coleta de
esgoto

tratamento
de esgoto

Incidência das
análises
de coliformes
totais
fora do
padrão

2014

3,42

2,18

41,01

53,76

7,66

4,2

3,82

2016

3,37

2,19

40,71

53,65

9,46

6,5

4,96

2015

3,33

2,06

44,15

57,69

7,06

4,2

5,98

Fonte: SNIS, 2018.

O desmatamento no Estado de Rondônia
Na Amazônia os estados com maior desmatamento, comparando com

o total desmatado, são Mato Grosso (33,8%), Pará (33,9) e Rondônia (13,6),
que juntos tem 81,3% do total desmatado da região. O Quadro 03 e a Figura

01 mostram que o comportamento do desmatamento ocorre em moldes pa-

recidos entre os estados, demonstrando duas questões importantes, a primeira

é o papel fiscalizador do Estado, a segunda é a influência entre os sistemas de
governo, sejam eles liberais entre 1994 e 2004 com forte crescimento do des-

matamento, e naqueles mais progressistas 2004 e 2015 com queda expressiva
do desflorestamento.

Quadro 03: Desmatamento na Amazônia 1978-2015 (km2)
Ano\ Estados

Mato Grosso

Pará

Rondônia

Amazônia Legal

1978
1989
1990
1991
1992
1993 (b)
1994 (b)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

5140
5960
4020
2840
4674
6220
6220
10391
6543
5271
6466
6963
6369
7703
7892
10405

6990
5750
4890
3780
3787
4284
4284
7845
6135
4139
5829
5111
6671
5237
7510
7145

2340
1430
1670
1110
2265
2595
2595
4730
2432
1986
2041
2358
2465
2673
3099
3597

21050
17770
13730
11030
13786
14896
14896
29059
18161
13227
17383
17259
18226
18165
21651
25396
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Acumulado Amazônia
% da área total
desmatada

11814
7145
4333
2678
3258
1049
871
1120
757
1139
1075
1601
139917

8870
5899
5659
5526
5607
4281
3770
3008
1741
2346
1887
2153
140134

3858
3244
2049
1611
1136
482
435
865
773
932
684
1030
56485

33,8

33,9

13,6

27772
19014
14286
11651
12911
7464
7000
6418
4571
5891
5012
6207
413882

Fonte: INPE, 2016
Figura 01: Desmatamento RO, MT, PA, Amazônia entre 1978-2015
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AS MÍDIAS EM RONDÔNIA
David Nogueira

Apresentação e delimitação
Como não é muito diferente dos outros Estados da Federação, a mídia

em Rondônia sempre esteve intimamente ligada ao poder. Não necessaria-

mente ligada aos inquilinos do Palácio Getúlio Vargas de outrora (o chamado
Poder constituído), mas intrinsecamente imiscuída aos interesses de grupos
econômicos da região.

Rondônia continuamente foi ousada na questão da imprensa e exerceu

protagonismo. O Jornal Alto Madeira, por exemplo, foi um dos vinte jornais
mais antigos do país, com tiragem regular e impressão nacional, tendo aqui
chegado no distante ano de 1917.

Desde então, dezenas de periódicos e diários passaram por cá. Tanto no

interior, como na capital, havia um ponto importante em comum com todos

eles: a atividade política local/regional, não necessariamente partidária. Jornais
escritos eram (e são) fundados e distribuídos (muitas vezes de forma gratui-

ta) com a pretensão de atingir objetivos políticos, econômicos e, por vezes,
comerciais. A sobrevivência deles sempre girou em torno do Poder Público

(Governo, Prefeituras, Assembleia, Câmaras, Estatais, Deputados, Senadores,
Vereadores... candidatos).

Essa prática se solidificou ao longo do tempo e transformou a nossa

mídia local numa mera extensão das agendas dos diferentes grupos políticos.
Em sua imensa maioria, caminhou para uma prática de pouco ortodoxa em
que o dinheiro ditava o rumo e a fidelidade do impresso.

Nos dias de hoje, com a evolução tecnológica, mudaram-se as mí-

dias, ampliaram-se as possibilidades de comunicação, no entanto, a grande
mídia popular (Televisão, Rádio) continua sob a tutela de alguns grupos de
poder na região.
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Relação Controle da mídia e eleitos
Em nível nacional e local, temos visto uma estreita ligação entre alguns

eleitos e o uso das mídias. O resultado desse manuseio não se reflete apenas

na figura de apresentadores ou apresentadoras de sucesso eleitoral. A eleição
deles está intimamente ligada a quem tem “poder” sobre os diferentes veículos
de comunicação pública.

Os eleitos em tais cenários fazem parte de projetos políticos e tor-

nam-se apenas instrumentos dos donos da mídia de massa a serem usados
em momento apropriado.

Em Rondônia, nos parlamentos, os exemplos são muitos, desde Os-

mar Vilhena, Odacir Soares, Lucivaldo Souza, Rita Furtado, Maurício Calixto,
Everton Leoni, Dalton di Franco, Aélcio da TV... e muitos outros.

No Estados brasileiros, a realidade se repete. João Dória, em São Paulo;

ACM Neto em Salvador, Rui Palmeira, em Maceió; Jorge Kajuru, em Goiânia;
Amélia Lemos e Laiser Martins (dois senadores ex-funcionários da RBS), no Rio

Grande do Sul... Dezenas de casos, nos quais a presença da esquerda nunca é vista.
Essa é uma discussão fundamental a ser levada com cuidado para a

sociedade em momento apropriado, até lá, há que procurar e conversar sobre
espaços e possibilidades de um controle social efetivo sobre a mídia.
Identificar por onde as ondas da mídia transitam
O “Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia -

PDES-RO”, documento apresentado em outubro de 2015, elaborado para ser

uma síntese da realidade do Estado, praticamente não toca no assunto mídia,

seu papel institucional (concessão pública) e sua relação com o interesse social.
Desta feita, a junção de informações de tal tema é precária e reconhecidamente
falha em detalhes importantes.

Na impossibilidade de termos um quadro preciso das mídias e suas re-

lações com o Poder (institucional, econômico, Regional ou familiar), centraremos atenção nos principais meios, pois através deles, consegue-se atingir mais
de 90% do eleitorado rondoniense.

119

Como exemplo, a TV Rondônia - Afiliada da Rede Globo é a maior

e mais poderosa rede de comunicação do Estado. É vinculada ao Grupo da

Rede Amazônia de Televisão, o quinto maior retransmissor da Globo no

país, com sede em Manaus. O presidente atual da rede é Phelippe Daou Jr.
(filho do fundador).

A TV Rondônia chega a todos os principais municípios e possuiu

programação local em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim,
Cacoal e Vilhena.

O Diretor Geral da TV Rondônia é António Campanari e costuma

trabalhar em estreita sintonia com as orientações políticas oriundas da sede

do Grupo em Manaus. A Matriz, frequentemente, não se envolve na política de varejo e partidária.

Por outro lado, duas questões são fundamentais, as Eleições Majori-

tárias nos Estados do Norte e de Prefeitos das Capitais da Amazônia rece-

bem atenção diferenciada, bem como reproduzem os principais programas
e jornais da geração no centro sul que têm se propalado como ferrenhos
defensores de políticas neoliberais, apoiando o golpe e as políticas que retiraram direitos dos trabalhadores.

Mapeamento dos principais veículos de Mídia em Rondônia
Todos os veículos de mídia brasileiro estão presentes no Estado de

Rondônia. São 15 TVs e todas repetidoras das principais emissoras nacionais.
Também veiculam programas locais, entretanto, com qualidade inferior em
relação àqueles disponibilizados nacionalmente (quadro 01). Rádio difusão são

56, atendem praticamente todos os municípios do Estado e, por esta característica, são aqueles que têm maior participação de interessados em política, até

porque conseguem alcançar uma quantidade significativa de pessoas através
das ondas de rádio (quadro 02). Jornais impressos são 21 e estão em deca-

dência, possivelmente nos mesmos moldes do que tem ocorrido no restante
do Brasil, entretanto grupos políticos poderosos são proprietários de jornais e
38% desse total estão localizados na cidade de Porto Velho, que tem o maior
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colégio eleitoral do Estado (quadro 04). Webjornais (quadro 07) e sites (qua-

dro 03) totalizam 65, e essa quantidade representa uma tendência decorrente

do crescimento da Internet e a respectiva penetração em todos os municípios
de Rondônia; em Porto Velho detém 18% do total.

Os Blogs (quadro 06) que têm o tema voltado para o jornalismo to-

talizam 5, e a frequência maior de temas são os policiais e os políticos, com

frequência são veiculadas opiniões, quando há alguma vinculação com o poder

constituído não há crítica, entretanto quando não há relação as críticas são
constantes e severas. Os provedores de conteúdo (quadro 05) totalizam 6 e 5
são em Porto velho e 1 em Ji-Paraná. No que tange à relação institucional 4 são
vinculados as maiores TVs nacionais, 1 tem relação com um site de notícias.

Diferente das mídias tradicionais, que têm uma vinculação geográfica,

seja da transmissão, seja do alcance das ondas eletromagnéticas, seja na regulação do conteúdo, as mídias novas não têm essa vinculação, porque a Internet é

uma “porta sem tranca”, ou seja, quem tiver o endereço não precisa de autoriza-

ção para acessar, mesmo assim ainda há algum controle de conteúdo por parte

dos órgãos reguladores porque tem uma propriedade identificada. Por outro
lado, há as mídias sociais que veiculam informações e que não tem nenhuma
das outras perspectivas vinculativas (origem, local de transmissão, abrangên-

cia geográfica, endereço eletrônico), tampouco tem regulação de conteúdo por
partes das instituições sociais ou públicas.

Quadro 01: Principais meios de comunicação no Estado: Televisão
Nome Empresarial

TV Rondônia Ltda

Sistema Gurgacz de Comunicação Ltda.

Proprietários (as)
Ricardo Schwantes; Patricia Terezinha Santoro
Ana Maria Cardoso Gurgacz;
Mychelle Schmitt Gurgacz

Sistema Imagem de Comunicação TV Candelária Marlon Diego de Oliveira Leoni;
Ltda
TV Cidade Ltda
TV União De Rondônia
Ltda

Jose Jumar de Souza; Vasco Arlan
Peres da Silva; Edson Roberto
do Nascimento; Joao Quendis
Camargo
Joao Neto De Oliveira; Severino
Germando De Oliveira

Ligação Política

família Daul de manaus
Família Gurgacz

Everton Leoni está sempre
ao lado dos Governo. O
sistema depende de Verba
Pública.
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TV Verdes Campos Ltda
TV Rádio E Televisão
Ltda
RjTV - Rede Guaporé de
Rádio, Jornal e Televisão
Ltda

Adao Ferreira ; Clarice Batista da
Silva Ferreira
Valdeci Adao Lopes ; Vanessa
Oliveira Lopes
Claudio Vaz Faria; Milson Alves
da Guia; Nilson Oliveira

PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro)

Sebastiao Ferreira Santana; Jimmy
Bob Bronstrup Santana
Luciana Gomes Furtado; CathariTV Allamanda Ltda
Família Furtado
na Furtado Andreoli
Herivelton Jose Bernardes; EdilTV Sucesso Ltda
berto Bernardes
Eudes Marques Lustosa; Maria
Rádio e TV Maira Ltda
Eudes Lustosa
das Gracas Costa Lustosa
Keise Pereira Xavier; Rosangela de
Kake TV Ltda
Almeida Pereira Oliveira
Jose Augusto Eleuterio de Barros
Rede C S N De ComuLima; Neiva Alves da Guia
nicação Sistema Novo de
Calixto; Edmundo Claudino Dos
Rádio Jornal
Santos
Everton Leoni está sempre
Sergio Leoni; Matheus Izidorio
ao lado dos Governo. O
RTV Comunicações Ltda
Leoni
sistema depende de Verba
Pública.
Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214RO
Rádio e TV Guaíra Ltda

Quadro 02: Principais meios de comunicação no Estado: Rádio difusão
Instituição

Proprietário

Joel Bonfim
Rádio Ji-Paraná Nogueira; ValAm Ltda
dete Lopes Dos
Santos

Ligação
política

Everton
Leoni está
Joselma Izidorio sempre ao
Santos Leoni;
lado dos
Rádio CandeláEva Leoni; Mar- Governo.
ria Fm Ltda
lon Diego De
O sistema
Oliveira Leoni
depende
de Verba
Pública.
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Instituição
Rádio E Televisão
Eldorado Do Brasil
Limitada

Rádio Alvorada De
Rondônia Ltda

Ligação
política
Mario Calixto Mário
Filho ; Omar Calixto --Miguel Da
Deve Estar
Cunha
Alugada
Proprietário

Tathiana Toschi Fernandes
Cordeiro;
Jakeline Toschi Fernandes
Volpin

Rádio Ariquemes Ltda

Francisco Sales
Duarte Azevedo;
Jose Marcio
Londe Raposo;
Joao Mendonca
De Amorim
Filho

Rede De Rádio
E Televisão Do
Norte Ltda

Milene Riva
Calixto; Marcia
Riva Calixto
Loureiro

Sistema De Rádio E
Televisão Do Norte
Ltda

Empresa De
Radiodifusão R
& Z Ltda

Rafael Ricardo
Sobrinho;
Almir Roberto
Zanettin

Rádio Executiva Ltda

Ex Prefeitos Francis- Robi Radio E Comuco Sales E nicações Ltda
Amorim

Igreja
Catedral
Sistema De
Paulo Augusto
Do AviRádio E Comu- Dos Santos; Gevamento
nicações Digital orgia Travassos
Majestade
Ltda
De Lucena
E Poder
De Deus
Ruth Megumi
Morimoto; OdaEmpresa De
Família
cir Soares RoRadiodifusão
Odacir
drigues; Odalea
Guaporé Ltda
Soares
Sadeck Soares
Rodrigues
Luciana Gomes
Rádio EducadoFurtado; Cara De Rolim De
tharina Furtado
Moura Ltda
Andreoli
Rondovisão
Rondônia Rádio
E Televisão
Ltda

Família
Furtado R
ITA

Adriana Gomes
Família
Furtado AndreoFurtado R
li; Cristiano FurITA
tado Andreoli

Gorete Maria
Gobi De Oliveira; Maria
Elizabete Dos
Santos
Fabio Tschurtschenthaler Costa;
Francidalva
Freitas Alves
Claudio
Roberto
Reginato;
Cecilia Maria
Bernardes

Rádio Planície De
Ariquemes Ltda

Gisele Maria
Palhano
Maiolino
Furtado; Gisele Maiolino
Simioli

Rádio Planalto De
Ouro Preto Ltda

Odalea
Sadeck Soares Família
Rodrigues;
Odacir
Odacir Soares Soares
Rodrigues

Rádio Amazônia De
Colorado Do Oeste
Ltda

Rádio Clube De
Cacoal Ltda

Adriana Gomes Furtado
Andreoli; Rita
Isabel Gomes
Furtado
Romulo Villar
Furtado; Rodrigo Furtado
Wotzasek;
Luciana Gomes Furtado

Família
Furtado R
ITA

Família
Furtado R I
TA

Família
Furtado M
ARIDO
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Rede Sanmori
De Radio E
Televisão Ltda

Radio Fronteira
Ltda
Radio Clube
De Porto Velho
Ltda

Antonio
Morimoto;
Motoko Kondo
Morimoto

Gisele Maria
Palhano Maiolino Furtado;
Gisele Maiolino
Simioli
Odaiza Rodrigues Alves;
Herivelton Jose
Bernardes

Família
Morimoto----Deve Estar Rádio Clube De RoAlugada
lim De Moura Ltda
Para Algum
Grupo.
Família
Furtado R
ITA

Rádio Clube De Pimenta Bueno Ltda

Rádio E Televisão
Anary Ltda

Empresa De
Radiodifusão
Nova Fronteira
Ltda

Silvernani Cesar
Dos Santos;
Karine Cassol
Raposo; Ivo
Ivo Cassol
Junior Cassol;
Juliana Mezzomo Cassol
Malheiros

Rádio Clube Cidade
Ltda

Rádio Planalto
De Vilhena
Ltda

Ivo Narciso
Cassol; Danise
Rosani Cassol

Rádio Príncipe Da
Beira Ltda

Rádio Clube
Cidade De
Vilhena Ltda

Cleofas Ismael
De Medeiros
Uchoa; Joao
Luiz De Souza
Lopes; Maximiliano Tillmann
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Ivo Cassol

Radio Ouro Madeira
Ltda

Odacir Soares
Rodrigues;
Odalea
Sadeck Soares
Rodrigues;
Cristiane
Sadeck Soares
Rodrigues
Simoes
Rita Isabel
Gomes Furtado; Adriana
Gomes Furtado Andreoli
Leonesto
Cavasin; Nelson Arsenio
Carminati
Nerone
Maiolino
Simioli;
Alexandre
Maiolino Simioli; Gisele
Maria Palhano Maiolino
Furtado; Gisele Maiolino
Simioli
Marcos
Fernando
Ziemer;
Pedro Rates
Gomes Neto;
Erivaldo Diniz De Brito

Família
Odacir
Soares

Família
Furtado R I
TA

Família
Furtado

Antonio Jorge
Dos Santos;
Mauro
Gilson Nazif Nazif
Rasul

Extrema
Radiodifusão E
Televisão Norte
Ltda

Marco Antonio
De Faria; Hiran
Pinto Castiel

Zilda Francisco
Mesquita; Aurita
Raquel Mesquita
Libanio; Wesley
Rede Ouro VerGreik Mesquita;
de De Rádio E
Clerisson Carlos
Televisão Ltda
Mesquita; Rony
Peterson Mesquita; Michel
White Mesquita
Motoko Kondo
Morimoto;
Empresa De
Ruth Megumi
Radiodifusão
Morimoto;
Morimoto Ltda
Zuleica Yoshico
Morimoto

Hisnara Bruna
Bueno Soares;
Elenilda Maria
Santana Soares

Vitrine Empresa De
Rádio, Televisão E
Comunicação Ltda

Jose Otoniel
Fernandes De
Araujo

Paulo Roberto Pinto;
Francisco
Martins De
Queiroz; Rita
Isabel Gomes
Furtado;
Adriana Gomes Furtado
Andreoli
Odalea
Sadeck Soares
Rodrigues;
Odacir Soares
Radio Sociedade
Rodrigues;
Rondônia Ltda
Cristiane
Sadeck Soares
Rodrigues
Simoes
Geraldo
Siqueira De
Almeida;
Sociedade De Cultura
Antonio
Radio Caiari Ltda
Fontinele De
Melo; Roque
Paloschi

Família
Morimoto----Deve Estar
Radio Nequem Ltda
Alugada
Para Algum
Grupo.

Cristiane Sadeck
Soares Rodrigues Simoes;
Rádio Colina
Família
Odacir Soares
Do Machadinho
Do Odacir
Rodrigues;
Ltda
Soares
Odalea Sadeck
Soares Rodrigues
Rádio E
Televisão Norte
Comunicação
Ltda

Rede Vitoria Regia
De Rádio Ltda

Marlon
Diego De
Oliveira Leoni; Mayara
Izidorio
Leoni

Everton
Leoni está
sempre ao
lado dos
Governo.
O sistema
depende
de Verba
Pública.

Família
Furtado M
ARIDO

Família
Odacir
Soares
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Everton

Leoni está
Rádio Onda Sul
Fm Ltda

sempre ao

Claudio Roberto

Sociedade De Cultura

Reginato; Fabri-

Radio Parecis Ltda

cio Reginato

Elton Leoni;

Everton Leoni

lado dos

Governo.

O sistema
depende

de Verba

Sistema De Rádio E Televisão
Buritis Ltda

Radio E Televisão Estado De

Rondônia Ltda

Rádio E Tele-

visão De Porto
Velho Ltda

Triuno Radio

E Televisão Da

Amazônia Ltda

Sistema Ron-

dônia De Radio
Ltda

Jacinta Ferreira
Da Silva Ma-

Ltda

Sistema De Ra-

diodifusão E Televisão Antunes

De Comunicação
Ltda

Sociedade Jaru De Rá-

chado; Ivanete

dio E Televisão Ltda

Tavares

De Carvalho

Rádio E Televisão

Sousa; Osvanio

Tabajara Ltda

Aparecido Carvalho

Paulo Roberto Da
Silva;

Rádio Portal Verde De

Marcelo Brito Da

Alta Floresta Ltda

Silva
Claudio Cardoso
De Morais;

são Ltda

De Arruda
Ana Beatriz
Rodrigues

Silveira; Rodrigo
Sadeck Soares

Brito Alves

Sampaio Souza;

Ana Maria Brito
Alves

Edilson Antunes
Vieira; Laudiene
Rodrigues De

Oliveira Vieira

Dos Santos;

Maria Narcisa
De Andrade

Junior Santos
Da Costa;

Luana Rocha

Rodrigues Dos
Santos
Jessica Leseux

Basilio; Bruno
Andre De

Lima Fantin
Anderson

Aquidauana Radiodifu- Desmarest;

Canuto Antonio

Sadeck Soares

Pública.

Santos
Ezequiel

Edinei Vicente

Rodrigues
Eneas Antonio
Radio Cujubim

Rafael Oliveira

Família
Odacir
Soares

Cunhado E
Sogra Do

Ex-Prefeito

De Cujubim

Michela Barros Da Silva

Antonio GaRadio Sociedade Espigão Ltda

biatti; Tarciso
Gabiatti; Ro-

dimar Antonio
Gabiatti

Empresa De Radio-

Wesley Santos

Jamari Ltda

nilson Sigoli

difusão E Televisão

Sistema De Radiodifusão Sucesso Fm Ltda

Barbosa; De-

Talison Carlos
Polita; Pedro
Jacob Polita

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214RO
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Quadro 03: Principais meios de comunicação no Estado: Sites
Instituição

Proprietário

Rondônia On-Line Notícias E Publicidades Eireli

Fabiana Schimer Correa

Ligação política

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214RO
Quadro 04: Principais meios de comunicação no Estado: Jornal impresso
Município base

Ligação Política

Diário da Amazônia

Porto Velho

Família Gurgacz

Correio de Notícias

Porto Velho

Imprensa Popular

Porto Velho

O Nortão

Porto Velho

Folha Rondoniense

Porto Velho

Jornal Gazeta de Rondônia

Porto Velho

O Combatente

Porto Velho

Tadeu Itajubá

O Observador

Porto Velho

Fogaça

Folha Nobre

Ariquemes

Tribuna Popular

Cacoal

O Povo RO

Candeias do Jamari

Rondônia Atualidades

Colorado do Oeste

O Cone Sul

Espigão do Oeste

O Mamoré

Guajará-Mirim/Nova Mamoré

Folha do Interior RO

Jaru

Correio Popular RO

Ji-Paraná

Correio Pimentense

Pimenta Bueno

Tribuna Top

Rolim de Moura

Correio do Vale

S. F. do Guaporé

Folha de Vilhena

Vilhena

Folha do Sul Online

Vilhena

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214R
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Quadro 05: Principais meios de comunicação no Estado: provedores de conteúdo
Município
Base

Ligação política

Tv Rondônia- Globo

Porto Velho

Vinculada à Rede Amazônia De
Televisão

SIC TV –Afiliada Record

Porto Velho

Everton Leoni

TV Allamanda – Afiliada SBT

Porto Velho

Família Furtado

RedeTV RO – Afiliada RedeTV

Porto Velho

Família Gurgacz

TV Jornet Porto Velho

Porto Velho

Site Rondoniagora

Web Cac TV- Ji-Paraná

Ji Paraná

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214R
Quadro 06: Principais meios de comunicação no Estado: Blogs de Jornalismo
Veículo

Município base

Blog da Luciana

Porto Velho

Blog do Kuppê

Porto Velho

Blog Banzeiros

Porto Velho

A Pérola do Mamoré

Guajará-Mirim

Blog Dejanir Haverroth

Vilhena

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214R
Quadro 07: Principais meios de comunicação no Estado: WEB Jornais
Veículo

Município base

Veículo

Município base

O Rondoniense

Porto
Velho

Jornal
Rondônia
Vip

Ariquemes

Porto
Velho

Notícia
Daki

Ariquemes

Rondônia
Ao Vivo
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Veículo
Alvo
Notícias

Alerta
Rondônia

Município base
Alvorada
do Oeste

Ariquemes

Veículo
Espigão
News

A Notícia
Mais

Município base
Espigão
do Oeste

Jaru

Rondônia
Agora

Porto
Velho

Planeta
Folha

Rondonotícias

Porto
Velho

Buriti
News

Gente de
Opinião

Porto
Velho

Buriti
Online

Na Hora
Online

Porto
Velho

News
Rondônia

Notícia
na Hora

Porto
Velho

Porto
Velho

Cacoal
News

Correio
de Rondônia

Portal
Cacoal
ERondônia

Ariquemes

Ariquemes

Buriti

Ariquemes
Notícias

Ariquemes

Buriti

Horizonte
Notícias

Novo
Horizonte
d’Oeste

Cacoal

Cacoal

Cacoal

Portal
Rondônia.com

Porto
Velho

Capital
do Jericó

Alto
Paraíso

Notícias
de Candeias do
Jamari

Candeias
do Jamari

Floresta
Notícias

Alta
Floresta
d’Oeste

Hoje
Rondônia.com

Cerejeiras

Alto
Alegre
Notícias

Alto Alegre dos
Parecis

Rondônia
Real

Cujubim

Notícias
de Alto
Alegre

Alto Alegre dos
Parecis

Rondônia
Top

Ariquemes 190

Candeias
do Jamari

Cujubim

O Central RO

Ouro
Preto do
Oeste.
com

Ouro
Notícias
Mix
Rondônia

Portal JT

Portal
Espigão

Portal
Mamoré
Portal
Guajará

Ouro
Preto do
Oeste

Ouro
Preto do
Oeste

Ouro
Preto do
Oeste
Presidente Médici
Gov.
Jorge
Teixeira

Espigão
d’Oeste

Guajará-Mirim

Guajará-Mirim

Jaru
Online

Jaru

Comando 190

Ji-Paraná

Portal
Pura
Verdade
Conexão
Amazônia
Notícias de
Ministro
Andreazza
Mirante
Online
Enfoco
Notícias

Notícias
de NBO

Rondônia
Virtual

Rondônia
News

Rota Comando

Ji-Paraná

Machadinho
d’Oeste

Ministro
Andreazza

Mirante
da Serra
Monte
Negro
Nova
Brasilândia
d’Oeste
Nova
Brasilândia
d’Oeste
Santa
Luzia
d’Oeste
S. Fco. do
Guaporé

129

RolNews

Rolim de
Moura

Giro
Central

Seringueiras

Vilhena

Urupá
190

Urupá

Portal
Onda Sul
de RO

Vilhena

Urupá
Net

Urupá

Vilhena
Notícias

Vilhena

Extra de
Rondônia

Alerta
Rolim

RolNews

Extra de
Rondônia

Romano
Vale

São
Francisco
Guaporé

Rolim de
Moura

Giro
Central

Seringueiras

Vilhena

Urupá
190

Urupá

Rolim de
Moura

Fonte: Elaborado a partir de: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/
cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/consultas/download/F.K03200UF.D71214R

Um fechamento preliminar
Para entender a dinâmica do poder e sua influência na sociedade é

necessário se debruçar sobre as mídias e procurar entender quais interesses
defendem e quais grupos são beneficiados. As análises precisam perpassar

pelas mídias tradicionais (TV, Rádios e Jornais) que abarcam mercados

abrangentes, seja na perspectiva econômica, seja na perspectiva geográfica,

e têm regulação dos órgãos oficiais. Atualmente surgiram mídias web (blog,
web jornais, sites e provedores de conteúdo) que não tem abrangência ge-

ográfica, mas ainda é possível fazer regulação de conteúdo, mesmo assim
essas se diferenciam pelo caráter da agilidade da informação, muito próximo do just in time, e pela penetração que não pode ser medida. Um dos
eventos surgidos recentemente e que se tornaram importantíssimos são as

mídias sociais, Facebook e Twitter, que não têm nenhuma das caracterís-

ticas das mídias tradicionais e ainda suplantam as mídias web porque não

tem nenhuma regulação, portanto a informação postada flui rapidamente e
quase que de forma espontânea, sem controle e com uma rapidez singular.

Portanto, no momento atual, as mídias são um desafio enorme para

as instituições, porque a falta de controle e a agilidade que a informação flui,
transferem a capacidade de reação da racionalidade para os algoritmos que
podem produzir respostas na mesma velocidade.
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ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E PARTIDÁRIA
Artur de Souza Moret

O Estado de Rondônia precisa ser analisado pelas óticas de governança,

transparência e inclusão social, econômica e ambiental. Entretanto, o Estado

de Rondônia ainda vive sob a égide da velha política e, sobretudo, retrógrada,
que é baseada na falta de capacidade administrativa e na baixa formação para

a governança inovadora. As novas lideranças políticas são fruto deste cenário,
seja porque são filhos da elite política, seja porque são filhos da elite econômica, que foram cunhados numa visão de que a Amazônia é apenas uma fonte de

recursos naturais e não como um espaço geográfico dotado de biodiversidade,
de sociedade com populações tradicionais e populações urbanas e rurais; ou

seja, Rondônia necessita de tecnologias de gestão inovadoras e inclusivas para
produzir riquezas mais expressivas do que as atividades predatórias.

O Estado, atualmente, está sendo dirigido pela égide do bolsonaris-

mo e na gestão anterior foi PMDB/PSB, representando forças políticas na

mesma esfera histórica conservadora, porque na gestão estadual nunca foi

ocupada pelo campo político progressista e mais à esquerda. Entre 1956 e

1982 todos os governadores foram nomeados pela Presidência da República,
seguindo por Jorge Teixeira (1982-85) - PDS, Angelo Angelim (1985-87)PMDB, Jerônimo Santana (1987-91) - PMDB, Valdir Raupp (1995-99) -

PMDB, José Bianco (1999-2003) - PFL, Ivo Cassol (2003-10) - PSDB e
PPS, Confúcio Moura (2010 - 2018) – PMDB e Coronel Marcos Rocha

(2019-atual)- PSL. Aglutinando os partidos, tivemos: 2 do PDS/PFL, 1
PSDB/PPS e os 4 restantes do PMDB, destacando que 3 dos 7 governadores

são de partidos mais conservadores e 4 do moderado PMDB. Essas características são reproduzidas em nível municipal, mesmo que alguns municípios

tiveram prefeitos dos campos progressistas, mas que não conseguiram manter a posição progressista por mais de dois mandatos.
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Rondônia, na estrutura geográfica, tem 52 municípios e apenas 20 com

mais de 20 mil habitantes e apenas 1 com mais de 400 mil habitantes. A posi-

ção estratégica de RO contrasta com a baixa infraestrutura disponível, estradas,
disponibilização de água potável e eletricidade, recolhimento de esgoto, dispo-

nibilização de eletricidade; há ainda 25 localidades isoladas com atendimentos
termelétricos Diesel, consumindo 82 milhões de litros de Diesel por ano. Por
outro lado, a exuberância da biodiversidade contrasta com o baixo índice econômico, social e ambiental, isso porque as atividades econômicas mais importantes não têm relação com a biodiversidade, pelo contrário, estão ligadas ao
agronegócio de gado, soja e de madeira.

No cenário político, incluindo o PT, destacam-se reflexos de várias or-

dens, em nível local tivemos problemas na administração do PT na capital

Porto Velho e na cidade de Cacoal e no momento atual há a criminalização

do PT em nível nacional, refletindo drasticamente na representação do PT em
nível estadual e federal com representantes de RO; temos apenas um deputado

no parlamento estadual e não temos nenhum deputado federal, apenas um
prefeito do PT e pouco mais de uma dezena de vereadores.

Os desafios para as próximas eleições são grandes e perpassam pela or-

ganização interna do PT, bem na construção de alianças estratégicas visando

ocupar espaços na sociedade. Na organização interna, necessitamos de uma
direção do partido que seja capaz de articular e unir as forças internas visando

às eleições de 2018 e as subsequentes, não permitindo que se perpetue apenas
a influência dos grupos majoritários na condução das políticas partidárias e
das ações políticas eleitorais. As alianças estratégicas devem ser focadas apenas

naqueles partidos que atuem nos campos progressistas, seja para o aumento da
representação nos parlamentos estadual e federal, seja para ocupar espaço nas
representações nos municípios.

A votação nas últimas eleições 2010, 2012, 2014 e 2016 refletem ques-

tões interessantes na perspectiva da sociedade rondoniense e brasileira, refletindo questões locais e da mesma forma as questões nacionais. É importante

destacar que as questões locais são mais próximas e com reflexos mais diretos

sobre a sociedade, isso não quer dizer que as questões nacionais não reflitam
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diretamente na dinâmica local. Mas há aí um ponto importante que merece

ser compreendido, que é o papel da mídia, as locais (rádios, blogs e jornais

impressos) são “dominadas” por políticos tradicionais e as pautas são aquelas dos interesse provincianos, entretanto as TVs locais são repetidoras das

grandes emissoras e os conteúdos locais são restritos. Nesse aspecto das TVs é

importante observar que o conteúdo é o mesmo para o Brasil inteiro e por isso
reforça-se a compreensão de que o conteúdo nacional é formativo e, sobretu-

do, reproduziu nos últimos tempos os “mantras golpistas”: mensalão, petrolão,
manifestações de 2013, Lava Jato, luta contra a corrupção etc. Isso quer dizer
que a influência das TVs nos rumos das eleições é determinante e a variação
dos números do PT no Estado de Rondônia está bastante visível.

O comportamento dos votos em Rondônia entre 2010 (quadro 01) e

2016 demonstram que há diminuição drástica. Em 2010, os votos para depu-

tado estadual representaram 12,4%, em 2012 para vereador foram 11,1%, em
2014 8,5% para deputado estadual e em 2016 foram apenas 5,0% dos votos
para vereadores do Partido dos Trabalhadores.
Quadro 01: percentual de votos no PT entre 2010-2016
Voto parlamentar
ano

percentual

Deputado estadual
2010
12,4

Vereador
2012
11,1

Deputado estadual
2014
8,5

Vereador
2016
5,0

Fonte: PT, 2016

Em nível nacional a eleição entre 2012 (17,5 milhões de votos) e 2016

(6,8 milhões de votos) foi demonstrativa de que o discurso proposto pelas
forças conservadoras estava emplacando, mesmo que os erros cometidos pelo

PT tenham contribuído/fomentado as crises. No que tange a Rondônia, entre
1992 e 2016, os números demonstram situações interessantes, saindo de 3 prefeituras (1994), aumentando ao longo das eleições (7 -2004) e voltando a decair até chegar a apenas 1 em 2016. O número de vereadores reflete o mesmo

comportamento, crescimento até 2008 e queda expressiva na sequência, como
mostrar o quadro 02 e o figura 01.
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É importante destacar que a crise que se avizinhava desde a Ação Penal

470, onde as forças conservadoras fizeram a primeira ação contundente, corroborada pelas ações de mídia e da justiça, ecoando os problemas e induzindo

conclusões contra o PT, transvestidas de combater a corrupção, perpassando

pelas manifestações iniciadas em 2013 (propagadas pela pelas mídias como
populares e que hoje sabemos que foram motivadas pelas elites econômicas e

alardeadas pela mídia), ainda não tinham produzido os resultados esperados

efetivos na tomada do poder porque Dilma se reelegeu em 2014. O ingrediente
que faltava para o golpe foi a “operação Lava Jato”, produzindo derrotas impor-

tantes nos quadros do PT com o uso de artifícios jurídicos não convencionais,
extemporâneos e, sobretudo, ilegais porque ferem os direitos fundamentais de

ampla defesa e de encarceramento sem respaldo legal do Trânsito em Julgado.
Quadro 02: Número de vereadores e prefeituras em RO: 1994-2016

Número de
prefeituras

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

3

4

6

7

4

6

1

53

57

61

57

34

Número de
vereadores
Fonte: PT, 2016.

Figura 01: Número de vereadores e prefeituras em RO: 1994-2016

Fonte: PT, 2016
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Os momentos de eleição têm reflexos de caráter local e nacional. Em

2010 a eleição teve grande impacto da aprovação expressiva do Presidente

Lula, que finalizou seu mandato e ainda elegeu a sucessora Dilma Rousseff.
Entretanto, no Estado de Rondônia o PT elegeu apenas 1 deputado federal,
Padre Tom, e perdemos a vaga de Senadora que era ocupada por Fátima Cleide, bem como a performance do candidato a Governador pelo PT, Eduardo

Valverde, ficou em terceiro lugar e elegemos três deputados estaduais. Nesta

eleição, a performance do PT em votação não refletiu os anos de governo

municipal do partido na cidade de Porto Velho, bem como simbolicamente
a força política amealhada nos 8 anos no governo municipal, porque contou

com recursos em nível federal do governo Lula e dos investimentos dos con-

sórcios construtores das UHE’s do Rio Madeira. Destaca-se ainda que em
nível nacional o PT continuava com a maior bancada da câmara, mesmo que
os quantitativos tivessem diminuído.

No ano de 2012, creio que o aspecto local tenha sido mais definidor

porque o PT detinha o governo da capital, mas havia muitas denúncias contra

secretários e servidores e o prefeito foi afastado no final do mandato, dessa forma, a performance em termos numéricos refletia as diversas dificuldades que

perpassavam pelo PT. A candidata a prefeita do PT, Fátima Cleide, ficou em
terceiro lugar, da mesma forma a votação não refletiu, como em 2010, a força
política do PT por ser governo municipal nos últimos 8 anos.

A eleição de 2014 merece uma análise aprimorada, porque, mesmo que

tenha tido a reeleição de Dilma, os votos, em nível nacional, diminuíram muito em

quantidade, com perdas expressivas de deputados federais, estaduais e governadores do PT. Entretanto, a diminuição do número de votos demonstrava a tendência
já iniciada no final da década de 2000. No Estado de Rondônia tivemos eleitos

apenas 2 deputados estaduais e em pouco tempo um deles migrou de partido; por-

tanto, na legislatura o PT ficou com apenas 1 parlamentar estadual. As votações
dos candidatos a deputado federal e governador foram bem abaixo do histórico
do partido, entretanto há que se considerar que a campanha midiática nacional
reverberando os resultados da Lava Jato emplacou um discurso transformando o
PT em “anti-herói” e no maior vilão da história recente do Brasil.
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Por fim, no que tange à incidência de votos por partidos em Rondônia em

apenas um período eleitoral, entre 2012 e 2016, há uma inversão radical da direção

dos votos, partindo de partidos mais à esquerda: PT, PDT, PC do B (20,7 para
13,6%) transferindo para partidos conservadores PMDB, PSB (16,4 para 21,9%)
e PSDB, DEM, PTB, PP (23,8 para 25,1%). Isso indica que os partidos mais à
esquerda perderam votos e representatividade na sociedade (quadro 03).
Quadro 03: Participação eleitoral dos Partidos: 2012-2016
PT+PDT+ PCdoB

PMDB+PSB

PSDB+DEM+PTB+PP

2012

20,7

16,4

23,8

2016

13,6

21,9

25,1

Fonte: PT, 2016.

As forças conservadoras dominam historicamente a cena política do

Estado de Rondônia. Inicialmente, no Território Federal do Guaporé, os governadores eram indicados pelo governo central porque estava sob a ditadura

militar, mantendo-se esse formato de indicação mesmo que tenha se transformado em Estado na década de 1980. As eleições seguintes refletiram o com-

portamento conservador da elite econômica/política do Estado, porque estas

foram criadas/consolidadas num caldo constituído por migração da década de
1970-80 e por funcionários públicos ligados aos órgãos da migração, que em
grandes palavras podemos associar a um novo coronelismo amazônico.

As organizações populares de base se fortaleceram na luta pela terra,

pela água, pela agricultura familiar e pela causa indígena a partir dos conflitos
criados pela elite econômica com expulsão de agricultores, índios e ribeirinhos

das suas terras. As atividades econômicas predominantes no início do Estado
estavam relacionadas com o extrativismo da madeira, do ouro e da cassiterita

e um evento importante era a grilagem contribuindo muito para o surgimento
de conflitos. Desde a última década há uma tendência de aumento do tamanho

das terras (concentração de terra), instalação do agribusiness (soja, cana, gado),
ocupação de áreas indígenas e ambientais (RESEX, FLONA); essa conjugação
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de forças tem produzido no Estado de Rondônia conflitos no campo crescente

e também figuramos como o segundo Estado em número de mortes no campo.
O Estado de Rondônia tem crescimento do PIB e que significa que

economicamente está prosperando, entretanto o índice GINI demonstra con-

centração de renda, o desmatamento cresce, os índices de saneamento básico
são pífios, a violência nas cidades e no campo crescem, a Educação pública tem

índices ruins, não há apoio para a agricultura familiar e não há apoio para ciência, tecnologia e inovação. Portanto, esse é caldo cultural/social em que Rondônia está imerso, e as ações do poder público precisam ser transformadas em

políticas públicas inovadoras e inclusivas para que as parcelas marginalizadas
sejam incorporadas à sociedade, atuando na organização do tecido social, di-

minuindo os conflitos e, por consequência, aumentando o mercado pela maior
parcela da sociedade com poder de compra.
Referências Bibliográficas
PT. Breve análise das Eleições municipais de 2016. Diretório Nacional do PT.
Secretaria Nacional de Organização. São Paulo. 2016.
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TURISMO EM RONDÔNIA
Artur de Souza Moret

O texto que versa sobre Turismo, dentro do Diagnóstico de Rondônia

que o Povo Quer, perpassa por duas visões: a primeira é aquela desempenhada

pelo Governo Federal e a segunda pelo Governo Estadual. Estes dois polos de
intervenção tendem a retratar o desempenho do Turismo na esfera local, entretanto Rondônia não tem o Turismo como referência, mesmo que haja eventos e
territórios propícios, tais como contemplação da natureza, florestal, cultural e de

pesca. Destaca-se que o poder público tem uma visão pouco eficaz para o Turismo, porque não encara essa atividade econômica como Política Pública.
A visão do Governo Federal para o Turismo
Ao redor do mundo o Turismo é uma atividade econômica importante. Em

2004 a cifra desta atividade econômica foi da ordem de US$4 trilhões e em média

1 emprego para cada 9 empregos no mundo pertence a esta atividade econômica e,
no Brasil, o impacto do turismo é de 3,7% do PIB. No Brasil, entre 2003 e 2012,
esta atividade econômica teve crescimento expressivo, demonstrando que as políti-

cas de incentivo do Governo Federal foram definidoras desse comportamento. O
montante financeiro do Turismo saiu de US$24,3bi (2003) para US$ 80,3 bi em
2011 e mesmo que tenha decrescido para US$ 76,9 bi (2012) ainda é uma valor

expressivo e jamais alcançado na história do Brasil. Da mesma forma, o financiamento teve crescimento explosivo, saindo de R$1,09 bi (2003) para R$11,20 bi

(2012), representando crescimento de mais de 1000%. Destaca-se que esse período
é aquele do Governo Lula, em que o Ministério foi criado em 2003.

Duas questões foram importantes para o Turismo no Brasil no Governo

Lula: a primeira é que foi encarada como Política Pública, o que está demonstrado
pelos resultados positivos que figuraram em nível nacional. Como destacado por
Silva, Costa e Carvalho (2013), que tratam de políticas públicas para o Turismo:
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As políticas públicas são instrumentos que, se bem elaborados, implementados, monitorados e avaliados corretamente são capazes de promover o

desenvolvimento social e econômico, não somente das populações, mas
também dos setores da economia ao qual se destinam. São ações que visam

à melhoria do bem estar social e, portanto, devem ser elaboradas levando em
consideração a participação da sociedade.

A segunda refere-se ao modelo de intervenção e proposição de gestão,

que foi implantada com a descentralização, a gestão coordenada e o planejamento integrado e participativo, bem como incluindo a estratégia de descentralização baseada na esfera municipal (Silva, Costa e Carvalho, 2013).

As intervenções do Governo Federal em Rondônia fizeram parte da

gestão nacional com diagnóstico do Mapa do Turismo Brasileiro, constituído
pela Portaria MTur nº 313, de 3 de dezembro de 2013, visando ser um ins-

trumento de ordenamento e auxílio para os Governos federal e estadual para
o desenvolvimento das políticas públicas para o turismo. O quadro 01 apre-

senta a situação do Estado de Rondônia nos anos 2006, 2009, 2013 e 2016,
destacando que não houve alteração da quantidade de regiões, entretanto o

montante de municípios diminui substancialmente. Por outro lado, há dis-

tinção entre as proposições do Estado de Rondônia com o Mapa do Turismo,
demonstrando descompasso entre os entes federativos.
Quadro 01: Mapa do Turismo em Rondônia
Ano

2016
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Região turística

Municípios

Polo Porto Velho

Porto Velho, Candeias do Jamari

Vale do Guaporé

Alta Floresta Doeste, São Francisco do
Guaporé e Pimenteiras do Oeste, Costa
Marques, São Miguel do Guaporé

BR-364/ Caminhos de
Rondon

Vilhena, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto

Polo Guajará-Mirim

Guajará-Mirim, Nova Mamoré

total de muncípios

14

2013

2009

BR-364/ Caminhos de
Rondon

Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Ouro
Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente
Médici, Vilhena

Polo Guajará-Mirim

Guajará-Mirim, Nova Mamoré

Polo Porto Velho

Candeias do Jamari, Porto Velho

Vale do Guaporé

Alta Floresta do Oeste, Cabixim Costa
Marques, Pimenteira do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé,
Seringueiras

Polo de Agronegócios /
Caminho das Águas

Alta Floresta D’Oeste, Alto Paraíso,
Alvorado do Oeste, Ariquemes, Cacoal,
Campo Novo de Rondônia, Candeias do
Jamari, Espigão do Oeste, Itapuã do Oeste,
Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Mirante da
Serra, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno,
Presidente Médici, Rolim de Moura

Polo de Ecoturismo do
Guaporé

Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste,
Corumbiara, Costa Marques, Pimenteiras do
Oeste, São Francisco do Guaporé, Vilhena

Polo Madeira-Mamoré

Abunã, Jacy Paraná, Porto Velho, Guajará
Mirim, Nova Mamoré

Pólo de Agronegócios/
Caminho das Águas

Alta Floresta D’Oeste, Alto Paraíso,
Alvorado do Oeste, Ariquemes, Cacoal,
Campo Novo de Rondônia, Candeias do
Jamari, Espigão do Oeste, Itapuã do Oeste,
Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Mirante da
Serra, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno,
Presidente Médici, Rolim de Moura

Pólo de Ecoturismo do
Guaporé

Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste,
Corumbiara, Costa Marques, Pimenteiras do
Oeste, São Francisco do Guaporé, Vilhena

Pólo de Guajará-Mirim

Guajará-Mirim, Nova Mamoré

Pólo de Porto Velho

Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Porto
Velho

2006

19

29

27

Fonte: IBGE, 2018
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Concepção de oportunidade para o Turismo na visão do Estado de Rondônia
Nos documentos oficiais de planejamento para o Estado de Rondônia

figuram as áreas promissoras para o turismo, que são: pesca esportiva, aventu-

ra, cultura, econômico e arquitetônica. Entretanto, o Documento Rondônia

(2015) não destaca em nenhum momento o montante de recursos financeiros
que serão destinados para o Turismo em Rondônia, nem como especificamente podem alavancar a área de Turismo Estadual.

É importante destacar que o modo de vida particular do ribeirinho fi-

gura como uma oportunidade para o Estado de Rondônia: “Esta população,
com seu modo de vida particular, suas tradições e seus conhecimentos, representa também um forte ativo estadual a ser aproveitado nas atividades extrati-

vistas sob processos sustentáveis, assim como turismo cultural e ecoturismo de
base comunitária” (Rondônia, 2015).

O Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia:

2015-2030 (Rondônia, 2015) é o documento mais atual e é balizador para a

intervenção no Território de Rondônia; nele, figuram as três ações para esta
intervenção: 1- elaboração de plano de desenvolvimento do turismo e 2- elaboração de plano de desenvolvimento para os polos de turismo identificados e
3- desenvolvimento de infraestrutura.

O impacto do Turismo em Rondônia
A seguir serão demonstradas as atividades implantadas para o desenvol-

vimento do turismo ao longo desta década:

- Em 2012 um deputado federal, Lindomar Garçon, destinou recursos

(R$200 mil) para um show de uma banda de forró e o mesmo valor (R$200

mil) para o 1º Encontro Cultural e Turístico de Candeias do Jamari, especificamente no município de Candeias do Jamari.

- Em 2014 o Ministério do Turismo disponibilizou para o Estado de

Rondônia 3.442.225,89 (três milhões quatrocentos e quarenta dois mil e du-

zentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) para as atividades em

cinco municípios: em Guajará-Mirim (Duelo da Fronteira) para a construção
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de dois centros culturais para o festival Bois-bumbás e restauração da estação
de trem do Distrito de IATA; em Chupinguaia para a construção de uma praça pública; em Ministro Andreaza disponibilizar infraestrutura do bosque municipal; para Porto Velho foram utilizados os recursos do Programa de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica no valor de 3.520.000,00 (três milhões

quinhentos e vinte mil reais) para a restauração do prédio da administração da
estrada de Ferro Madeira Mamoré; em Ouro Preto o recurso foi utilizado para
a construção do Centro de Atendimento ao Turista.

- Em 2017 o Ministro do Turismo informou que os recursos existem

para a implantação do Plano de Promoção do Turismo da Amazônia, e o

valor dimensionado para as obras contratadas no Estado de Rondônia é da
ordem de R$26 mi.

- Em 2018 foi transferida para a Prefeitura a gestão do complexo patri-

monial e turístico da EFMM (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré) nos próxi-

mos 50 anos e os recursos destinados são da ordem de R$23mi, acrescidos de

R$8mi do Governo Federal para a aplicação no mesmo complexo da EFMM
(COMDECOM, 2018).

Uma reflexão sobre o Turismo em Rondônia
O impacto da atividade econômica do Turismo em Rondônia é margi-

nal, refletindo a baixa importância desta atividade econômica, mesmo que no

Estado de Rondônia tenha potencial significativo para implantar atividades

na área de contemplação da natureza, florestal, cultural e de pesca esportiva.
Estas potencialidades estão distribuídas pelos vários municípios do Estado

de Rondônia, entretanto os gargalos são de ordem estrutural e de gestão, que

podem ser citados como: deficiências de hotel nas áreas potenciais, passagem

aérea caras e as empresas aéreas que operam em Rondônia tem poucos voos,
deficiência ou inexistência de infraestrutura nas áreas potenciais, deficiência
do deslocamento até as áreas potenciais e inexistência de material de divulgação sobre Turismo em RO.
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As atividades turísticas existentes em Rondônia são de empreende-

dores individuais e poucas com o apoio institucional do Estado e municipais. Os empreendimentos Hotéis fazenda e pesca esportiva são atividades de empreendedores particulares. Entretanto, há várias representações
culturais que podem alavancar o turismo local e externo, tais como: Festa

de Reis na bacia do Rio Guaporé, Festival de Praia de Pimenteiras, festa

da melancia no baixo madeira, Duelo na Fronteira em Guajará Mirim,
Festival de Quadrilha em Porto Velho, Corrida de Jerico no município de
Alto Paraíso e Buritis, Corrida de Voadeira em Porto Velho, Corrida do

Avestruz em Mirante da Serra e Feira Agropecuária em vários municípios.
Dessa forma, o Turismo em Rondônia não tem participação expressiva

na atividade econômica estadual por várias razões, já destacadas acima, mas

podemos destacar que a intervenção do Estado é incipiente e pouco eficiente,
sobretudo porque não intervém de forma descentralizada, passando a gestão

para a esfera municipal, que está mais próxima dos empreendimentos e pode

refletir rapidamente as necessidades e demandas que surgem, seja dos usuários,
seja dos empreendedores.
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SEGURANÇA E VIOLÊNCIA EM RONDÔNIA
Semáyra Gomes
Artur de Souza Moret

A segurança, oposto da violência, é muitas das vezes entendida como
caso de polícia e aumentando os efetivos desta seria suficiente para a diminuição, ou seja, o aparato de segurança é apenas um dos pontos. A violência/
segurança são consequência de várias ações, sejam aquelas de intervenção e
responsabilidade diretas do poder público e outras não menos importantes
ligadas à qualidade de vida e bem-estar social, portanto impactam na violência
a desigualdade social, o desemprego, o desequilíbrio ambiental, a saúde inadequada, baixa oferta de educação em qualidade e em quantidade (desde creche
até a universidade), baixa oferta de lazer, respeito às minorias.

Neste texto serão abordados os aspectos institucionais ligados à violên-

cia/segurança, bem como aqueles que a agudizam, relacionados com a qualidade de vida e bem-estar social.

Como o Estado propõe atuar na violência
Rondônia (2016, p.147) destaca que os indicadores sociais são fatores
que refletem diretamente nos índices de criminalidade. Fatores preponderantes como a oferta de moradia, saneamento básico, qualificação profis-

sional, vagas no ensino médio e superior, infraestrutura urbana, opções de

lazer e esporte, rede de saúde adequada, regularização fundiária e ambiental,
integram o arcabouço de medidas necessárias para o escopo de melhoria
dos índices de violência no Estado.

No mesmo caminho o documento destaca que a segurança pública deve

estar vinculada “a duas instâncias básicas: a política interna (estadual) e a política de fronteira, relacionada a uma atuação conjunta com as forças nacionais
de segurança” (Rondônia, 2016).
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A secretaria responsável pela coordenação de segurança pública de
Rondônia é composta pelas Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, com
efetivo de 7.698 (sete mil e seiscentos e noventa e oito) e com déficit de mais
de 6 mil servidores para totalizar 14 mil previstos em lei. Entretanto, pelo
Projeto de Lei (descrito a seguir) o valor do efetivo de RO é maior do que o
determinado pelo referido Projeto de Lei, porque a população estimada pelo
IBGE (2017) para 2017 era de 1.805.788 e com um policial para cada 300
habitantes tem-se uma estimativa de 6020 servidores. Ou seja, para que o total
de policiais seja de 14 mil a quantidade de habitantes por policiais deveria ser
de 129, um valor muito distinto e maior do dobro destacado na Lei.
O Projeto de Lei do Senado de 2015 regulamenta o § 7o do art. 144
da Constituição Federal, no Art. 2º, destaca que “Cada Unidade da Federação
possuirá um policial em atividade para cada 300 (trezentos) habitantes, somando-se os efetivos das polícias civil e militar e tomando-se como referência
o censo atualizado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”
Rondônia (2015) tem planos para a segurança de Rondônia indicando
um diagnóstico dos pontos principais da incidência de violência no Estado. As
ações estão sintetizadas a seguir:

Reduzir o número de homicídios por cem mil habitantes em 1,5 pontos por
ano totalizando uma redução de 6 pontos; Redução do número de crimes

contra o patrimônio em 15 % ao ano, com ênfase aos crimes de roubo, prin-

cipalmente na capital do Estado; Redução do número de mortes por acidente
de trânsito em 10 % ao ano; Redução de 15 % ao ano no número de cri-

mes de estupro; Ampliação de operações conjuntas, inclusive de inteligência,
com outras instituições federais, estaduais e municipais; emprego pontual no
combate a crimes ambientais; operações de fiscalização pelas Unidades de
Fronteira (UNESFRON) com vista à redução do tráfico de entorpecentes internacional e de armas e da redução de crimes contra o patrimônio no Estado
em especial roubos e furtos de veículos (Rondônia, 2015).

Os Indicadores Sociais do Estado de Rondônia relacionadas à violência
O índice GINI mede o grau de pobreza de uma sociedade, quanto

mais perto de 1 maior é a concentração de renda. Os dados de GINI estão
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crescentes no estado de Rondônia e acima de 0,66, portanto mais próximo
da concentração do que o contrário, indicando que o Estado vai no cami-

nho contrário do desenvolvimento sustentável, até porque há crescimento
econômico demonstrado pelo incremento constante do PIB; a concentra-

ção pode ser representada pela análise dos dois indicadores PIB x GINI,
onde a regressão linear dos dois é positiva e de 0,73, ou seja, seria necessá-

rio que a relação fosse negativa e o crescimento do PIB produzisse GINI
decrescente (quadro 01). Esses indicadores são indutores da violência, porque se a qualidade de vida cai, a violência sobe.

De acordo com o texto de análise econômica de Rondônia: havia

121.290 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no estado de Rondônia, 56.064 na zona urbana e 65.226 residem na zona rural; o pior é que a

idade mais afetada pela pobreza extrema no estado está no intervalo de 20 a
39 anos, com 28,84% das pessoas pobres, e 49% da população pobre no esta-

do tem menos de 19 anos, o que compromete o desenvolvimento individual,
abrindo flancos para o incremento da violência.

Outros dados importantes das duas últimas décadas são o Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) e o indicador de violência medido no Índice de Exclusão Social (IES).

O IDH em 2000 de RO foi de 0,537 e a média nacional foi de 0,612,

para 2010 em RO o aumento foi significativo chegando a 0,690 e a média
nacional de 0,727, entretanto os valores ainda são tímidos e não chegam perto

da média nacional. O IDHM para Rondônia não está em níveis alarmantes,
7 municípios com nível alto, 36 no nível médio e somente 9 municípios estão
com nível baixo. Nos municípios de PIB maior do que R$1bi e população
maior do que 78 mil estão com o IDHM na faixa alta.
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Quadro 01: GINI e PIB Rondônia
GINI

PIB

2007

0,668052

14,4

2008

0,660341

17,3

2010

0,698207

23,9

2009

0,679131

2011

19,7

0,709207

2012

27,6

0,703686

2013

30,1

0,693786

2014

31,1

0,693490

2015

34

0,693777

36,6

Fonte: IBGE, 2018.

Na outra ponta da violência/segurança estão a unidades de aprisiona-

mento de adultos e de jovens. Rondônia conta com 52 unidades prisionais
de adultos (femininos e masculinos) e 17 unidades socioeducativas. Unidades

prisionais estão localizadas em 23 municípios e as socioeducativas estão instaladas em 14 municípios (quadro 02).

Quadro 02: População, PIB, IDHM, unidades prisionais e socioeducativas
Unidades
Unidades IDHM
socioeducaPIB/viol pop/viol
prisionais (2010)*
tivas

pop.

PIB

Porto Velho

428527

7787891

4

12

0,736

31.918

1.756

Ji-Paraná

116610

1585193

1

4

0,714

2.724

200

Vilhena

76202

1226825

1

4

0,731

3.029

188

Ariquemes

90353

1199664

1

2

0,702

2.790

210

Cacoal

78574

1041212

1

2

0,718

1.900

143

Jaru

52005

708850

1

3

0,689

1.122

82

Rolim de
Moura

50648

559256

1

4

0,7

685

62

Guajará-Mirim

41656

471668

1

4

0,657

905

80
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Pimenta Bueno

33822

452130

1

1

0,71

795

59

Ouro Preto do
Oeste

37928

429523

0

1

0,682

773

68

Buritis

32383

306512

0

2

0,616

970

102

São Miguel do
Guaporé

21828

300065

0

1

0,646

428

31

Espigão
D’Oeste

28729

281227

0

1

0,672

230

24

Machadinho
D’Oeste

31135

253116

0

1

0,596

459

57

Alta Floresta
D’Oeste

24392

241120

1

0

0,641

285

29

Presidente
Médici

22319

215071

0

1

0,664

240

25

Candeias do
Jamari

19779

213558

0

0

0,649

173

16

Nova Mamoré

22546

204203

0

1

0,587

188

21

Cujubim

15854

195842

0

0

0,612

341

28

Cerejeiras

17029

192454

1

1

0,692

252

22

Colorado do
Oeste

18591

176264

1

1

0,685

179

19

São Francisco
do Guaporé

16035

161301

0

1

0,611

329

33

Nova Brasilândia D’Oeste

19874

160647

1

1

0,643

147

18

Chupinguaia

8301

154750

0

0

0,652

73

4

Alvorada
D’Oeste

16853

148500

1

2

0,64

122

14

17

50

TOTAL

Fonte: Elaboração própria, 2018; o IDHM médio entre 0,599 e 0,699 e alto 0,699 e 0,799.
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Indicadores de violência em Rondônia
As taxas de homicídio (CERQUEIRA et al, 2016) do Estado de Rondônia

decresceram -14,1% entre 2004-2010 e aumentaram 15,4% entre 2013 a 2014.
Entretanto, uma análise mais aprimorada indica comportamentos distintos. As

taxas de homicídio por 100 mil habitantes de RO são maiores do que no Brasil,
para o período 2004-2014, entretanto a taxa para a faixa de 15 a 29 anos é maior

apenas entre 2004 e 2006 e no restante do intervalo é menor, mas não há tendência
de diminuição, permanecendo nos mesmos patamares (figura 02).

O percentual de homicídios de RO em relação ao Brasil, o número geral de

homicídios e da faixa de idade de 15-29 estão diminuindo, mesmo que os valores
ainda sejam significativos demonstrando que a violência em Rondônia é grande.
Quadro 03: Homicídios RO e BR: 2004-2014
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxa de homicí26,5
dios (BR)**

25,7

26,2

25,2

26,2

26,6

26,7

26,4

28,3

28,3

29,1

Taxa de homicí37,1
dios (RO)**

35,8

37,6

27,3

29,7

32,7

32,7

26,5

30,6

27,6

31,9

Taxa de homicídios faixa 15-29 52,7
(BR)#

51

51,7

50,1

52,6

53,1

53,5

52,7

57,8

58,4

61

Taxa de homicídios faixa 15-29 61,5
(RO)#

53,5

55

44,4

44,1

47,6

46,6

38,2

46,5

42,6

44,3

número homicí48909 48136 49704 48219 50659 52043 53016 52807 57045 57396 59627
dios (BR)
número homicídios (RO)

562

552

590

435

480

536

545

449

525

479

558

mortes por faixa
etária: 15-29

278

246

257

210

211

230

227

187

228

209

217

1

2

2

2

1

1

0,9

0,9

0,8

0,9

mortes por
intervenções
legais*
%numero homicídios RO/BR

1
1,1

1,1

1,2

0,9

0,9

1

Fonte: Cerqueira, 2016. * há indícios de sub anotação para esse indicador de violência; ** Taxa de
homicídios por 100 mil habitantes; # taxa de homicídios por 100 mil jovens
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Figura 02: Taxa de homicídios no Brasil e Rondônia

Fonte: Cerqueira, 2016.

Referências Bibliográficas
CERQUEIRA et al. Atlas da Violência. IPEA. Brasília. 2016.
RONDÔNIA. Plano de ações da SESDEC: 2015-2018. Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania. 2015.

RONDÔNIA. Planejamento Estratégico do Governo do Estado de Rondônia:
Rondônia de oportunidades 2016-2020. Porto Velho. 2016.

151

INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA: UM
ENSAIO DE PLANEJAMENTO REGIONAL PARA 13 MUNICÍPIOS
Artur de Souza Moret
Maria Madalena de Aguiar Cavalcante

Neste capítulo será apresentado um ensaio indutivo e descritivo (GIL,

1994) de planejamento regional (Monteiro Neto et al, 2017) em treze municípios

do Estado de Rondônia, tendo como referência as peculiaridades das atividades

econômicas atuais e a partir destas propõem-se ações (atividades e intervenções
sinérgicas) capazes de produzir alterações econômicas e com o Desenvolvimento.

A escolha dos treze municípios se deu a partir do perfil econômico,

representado pelo produto interno bruto - PIB per capita e índice de de-

senvolvimento humano municipal – IDHM, que são diferenciados pelas
atividades econômicas desenvolvidas, e a partir desses indicadores é possível propor alternativas sinérgicas individualizadas e baseadas em seis

pontos: Turismo, Logística, Relações de Fronteira, Cadeias Produtivas,
Assentamento da Reforma Agrária e Serviços.

Para dar conta do processo indutivo são destacadas características deste

método científico, tais como a) base teórica, b) premissas e c) generalizações:

a) No âmbito da discussão do Planejamento Regional, a Base Teórica

está ancorada no Desenvolvimento Sustentável, ou seja, inclusivo a componente
social, ambiental e econômica de maneira que a renda seja menos concentrada

possível, os impactos sociais das atividades econômicas sejam minorados e, so-

bretudo, o meio ambiente seja equilibrado e esteja disponível para todos e todas;
b) Premissas são as referências de que as explicações das particula-

ridades dos fenômenos e as relações entre eles, são relações causais entre

situações ou eventos que juntos produzem o todo que está sendo analisado e as generalizações;
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c) Generalização é a explicação mais geral, que permite dar conta das

relações entre os fenômenos e as premissas.

Diante de tais pressupostos teóricos, o ensaio foi realizado em 13 (25%)

dos 52 municípios existentes no Estado de Rondônia, ou seja, com a população

de 1.088.862, compondo 61% do total do Estado (Quadro 01 e 02). Rondônia
tem população estimada de 1.796.460, com densidade populacional de 6,58
hab./km2, com rendimento mensal domiciliar per capita de R$1.169,00 e rendimento médio mensal de R$2.316,00 com o IDH de 0,690 (IBGE, 2020).

O conteúdo do método indutivo aplicado ao planejamento regional e

ao Desenvolvimento, bem como as relações com o tema estudado, destaca que
as Premissas, as atividades econômicas desenvolvidas num território são indutoras do desenvolvimento. Entendendo como atividades econômicas as atividades dos setores tradicionais (primário, secundário e terciário), assim como as

atividades de terceirizados, de autônomos e de trabalhadores não formais. A
premissa se afirma absorvendo informações do Quadro 02:

1- Há uma correlação linear forte de 0,92 entre a População Ocupada e

o IDHM. Destaca-se que o IDM, segundo PNUD (s.d)

é um índice composto que agrega 3 das mais importantes dimensões do
desenvolvimento humano: a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as
necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e renda.

Esta relação demonstra que a população ocupada reflete na qualidade de

vida da sociedade, uma vez que população ocupada significa trabalho e renda,
entretanto a relação entre PIB e População ocupada tem correlação média de

0,57 e que pode representar o impacto da renda do trabalhador em contrapo-

sição à mais valia produzida ou mesmo os impostos pagos pelos empregadores.
2- A correlação forte de -0,89 é negativa entre percentual de famí-

lias com rendimento de até 1/2 salário-mínimo (SM) e a população, quan-

to mais ocupada, significa menos salários baixos, o que é possível inferir,
uma vez que quanto mais pessoas ocupadas menos atividades autônomas e
informais ocorrem neste território.
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Os resultados diretos das atividades econômicas interferem no terri-

tório. Esses Fenômenos podem ser observados ao analisar os 13 municípios,
apenas um, a capital, Porto Velho, está fora do intervalo entre média e o

desvio padrão (2,0 +- 0,44) do salário médio mensal, com valor de 70% do
salário maior que a média de todos os 52 municípios de RO, que é um pouco menor, 1,97 SM, e o desvio padrão é maior e de 0,54. Para os municípios
estudados a média é de 2,0 SM.

Nesta mesma linha de raciocínio, destaca-se que os municípios Mirante

da Serra e Nova União são menores e têm, da mesma forma, os menores salários
médios, os maiores percentuais de população com recebimento de 1/2 SM e
os valores de IDHM abaixo da média de 0,7. Cinco dos municípios analisados: Porto Velho (salário 3,4 SM e IDHM- 0,736), Ji-Paraná (salário 2,0 SM e

IDHM-0,714), Pimenta Bueno (salário 1,9 SM e IDHM- 0,71), Cacoal (salário 2,0 SM e IDHM- 0,718) e Vilhena (salário 2,1 SM e IDHM-0,731) têm

IDHM maior que a média e os salários médios maiores do 2,0, exceto Pimenta

Bueno que tem salário menor e população menor. Destaca-se ainda que nestes
cinco municípios as atividades econômicas são mais robustas com PIB maiores

que R$1,15bi, relacionadas à agricultura intensiva da soja e café, agropecuária,
indústria, bem como a capital do Estado com forte presença de serviços.

No que tange às relações entre os fenômenos, as externalidades das

atividades econômicas nos setores produtivos podem induzir interferências e
transcender o território.

Neste item evidenciam-se três municípios: Pimenta Bueno, Gua-

jará-Mirim e Porto Velho apresentam-se importantes pelas distintas atividades econômicas. No caso de Pimenta Bueno, a produção de bicicletas

traz resultados importantes para a economia local. Quando se compara os
resultados do PIB per capita e PIB de Pimenta Bueno com outros municípios de Rondônia, com população entre 30 e 40 mil pessoas (Ouro Preto do

Oeste, Espigão do Oeste e Nova Mamoré), os resultados mostram que para
esse município, tem valores maiores: entre 30 e 45% para o PIB per capita
e entre 54% e 31% para o PIB.
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O município de Guajará-Mirim, comparado a dois outros com popu-

lação entre 40 e 50 mil (Machadinho d’ Oeste e Buritis), reflete a fronteira

internacional, produzindo maiores valores de salário médio, de PIB per capita,
de IDHM, se comparado com os dois municípios já citados.

A cidade de Porto Velho é distinta no âmbito Estadual. A capital de

Rondônia tem maiores valores para todos os indicadores, destacando a maior
população de mais de 0,5 milhão de habitantes, a concentração das ativida-

des governamentais, bem como as atividades de serviços. Portanto, em termos
comparativos a capital tem características singulares, é o centro da atividade

governamental (executivo, legislativo e judiciário), bem como disponibilidade
de serviços não comparáveis a outros municípios.

Quanto à Generalização, fenômenos e suas relações nos distintos terri-

tórios com relações econômicas entre si podem induzir trabalho, renda e opor-

tunidades econômicas maiores do que as que se não tivessem relações entre si.
Esta questão pode-se chamar de Desenvolvimento, que de acordo com Fur-

tado (2003) significa ou representa: aumento da produção de bens, acúmulo

de capital, ampliação do fluxo de renda, produzindo, assim, como resultado,
o cumprimento dos objetivos comuns à sociedade. Guber e Shikida (2011, p.
41)) destacam estas inter-relações, na seguinte forma:

Essas cidades ou regiões geográficas, no estudo econômico, se tornam ainda

mais importantes quando considerados os ganhos das economias de escala e
as externalidades positivas que uma pessoa ou empresa traz ao ambiente, da

mesma forma que se beneficia de externalidades geradas por outros agentes.

Uma aproximação da generalização deste ensaio parte de Rondônia em

relação ao Brasil: a população ocupa a 23o no ranking entre os 27 estados, a
densidade demográfica é a 20o, o rendimento nominal per capita é 12o, o IDH
é o 15o, no quesito Educação o IDEB é 4,8 nos anos finais do Ensino fundamental e o 5o do Brasil. Ou seja, as atividades econômicas desenvolvidas no

Estado de Rondônia produzem resultados importantes em alguns indicadores,
nos quais se observa que os impactos poderiam ser mais efetivos e maiores se
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as oportunidades individuais de cada município produzissem sinergias capazes
de elevar indicadores individuais e aqueles agregados para o Estado.

Nesta perspectiva, no quadro 01 é feito um exercício que apresenta ati-

vidades econômicas que podem gerar sinergias: Turismo, Logística, Relações

de Fronteira, Cadeias Produtivas, Assentamento da Reforma Agrária e Servi-

ços. Uma constatação é que as atividades econômicas de cada município são
fechadas em cada território; desta forma, a proposta das atividades que podem

produzir sinergias se baseiam num olhar de que o desenvolvimento se efetiva
se as atividades econômicas forem includentes, se houver mais trabalho e renda, bem como inter-relacionar distintas atividades econômicas.

Rondônia, que faz parte da Amazônia, tem recursos e belezas natu-

rais em abundância e que permitem vários tipos de atividades turísticas. Neste

exercício a atividade econômica turismo se apresenta para cinco municípios
que tem recursos naturais com possibilidade de induzir à criação de infraes-

trutura para atendimento desta atividade disponibilizando trabalho, emprego,
renda, empreendedorismo e com incremento de tributos, de comércio e de
serviços, como destacado por Guimarães e Brandão (2009), Rojas, London e
Brida (2012) e Hugo (2020).

Estima-se que a logística, como elemento importante na cadeia de dis-

tribuição, pode consumir de 15 a 20% do PNB (BALLOU, 2010) e, no caso da

soja, a logística corresponde a 30% do custo no Brasil (BONFIM et al, 2013).
Desta forma, a logística na cidade de Porto Velho é influenciada porque a cidade é ponto de confluência:

- Os Estados do Amazonas e Acre; no que se refere ao sul do Amazonas

e ao Acre, todos os produtos que saem ou são enviados destes locais passam
necessariamente por Porto Velho;

- A Hidrovia do Rio Madeira como parte do processo de exporta-

ção de produtos de Rondônia, bem como recebimento de produtos da Zona
Franca de Manaus;

- O acesso à Bolívia e ao Peru.

A logística é uma operação integrada e eficiente de armazenamento,

de transporte e de distribuição de mercadorias, entretanto, para sua completa
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implementação inclui-se a implantação de serviços e disponibilidade para a

facilitação, eficientização e racionalização da produção e da movimentação de
mercadorias. A implantação de um sistema de logística na cidade de Porto

Velho pode influenciar positivamente o Estado de Rondônia, tendo em vista
que pode fomentar a geração de emprego, a renda e as atividades econômicas.

As relações de fronteira são relações pouco claras no que tange a ques-

tão econômica, entretanto, são atividades importantes, pois são resultados de
uso de infraestrutura, serviços e logísticas da população de um território que

faz uso daqueles com melhores estruturas. Desta forma, dentre os municípios

estudados, cinco fazem fronteira com outros estados ou com outros países,
portanto o investimento de melhor infraestrutura e serviços pode impactar positivamente aqueles municípios que o oferecem e por consequência fomentar
atividades econômicas, emprego, renda e tributos.

Cadeias produtivas podem ser definidas como sendo “os processos en-

volvidos ao longo da produção, de forma integrada” (Carrieri-Souza, 2014). De

forma abrangente, os processos envolvem desde a obtenção do insumo até o

descarte final de um produto. Há um recorte importante para as cadeias curtas,
pois despertam para “aspectos como território, relações de confiança e credibi-

lidade, que não eram objeto de análise na cadeia longa” (Carrieri-Souza, 2014).
Nesta perspectiva de integração temos dentro dos 13 municípios estu-

dados, quatro territórios com possibilidades de implantação de cadeias pro-

dutivas com fomento de impactos econômicos, tais como aquelas voltadas à
indústria de bicicletas (Pimenta Bueno), ao café (Cacoal), a soja (Vilhena), ao
diamante (Espigão do Oeste) e ao gado ( Ji-Paraná).

A indústria do couro e de calçados são conectadas à atividade agrope-

cuária, bem como a produção de queijos de maior valor agregado pode ser inserida na pecuária leiteira, que podem impactar Ji-Paraná, como vários outros
territórios do Estado de Rondônia.

A produção de óleos vegetais e produção de biodiesel devem ser inse-

ridos na atividade da soja, destacando como principal município Vilhena, entretanto esta atividade pode ser expandida para outros territórios porque esta

atividade está ampliando rapidamente, como é o caso de Porto Velho nesta
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década; a produção de biodiesel também se conecta com a produção de cana
de açúcar do Município de São Felipe (MORET et al., 2016)

O café tem relevância em Cacoal, portanto introduzir cadeias produti-

vas de cafés especiais e café solúvel para a exportação e mercado interno pode
dar impulso a novas atividades econômicas.

Os municípios de Nova União e Mirante da Serra são pequenos em terri-

tório mas são pujantes porque há intensa produção da Agricultura Familiar, nos

três Assentamentos da Reforma Agrária, desta forma, implantar cadeias econô-

micas que utilizem as vantagens comparativas da produção sustentável e cooperativas podem alavancar a produção para acessar mercado de outros territórios.

No município de Machadinho do Oeste estão em andamento as ati-

vidades para a construção da UHE Tabajara, mesmo que esteja na fase de
estudos é possível e necessário que no Município sejam implantados serviços

visando atender ao empreendimento, bem como formar e qualificar mão de
obra. É comum nos municípios que tem UHE implantadas terem explosão de

atividades econômicas no momento da construção, entretanto todas as atividades econômicas cessam ao final da obra.
Considerações finais
O texto aborda um exercício de planejamento regional em treze muni-

cípios do Estado de Rondônia focando nas atividades econômicas específicas
de cada território e a partir daí foram analisadas premissas, no escopo da me-

todologia indutiva, produzindo assim atividades econômicas distintas daquelas
atuais e que sejam sinérgicas em termos econômicos, ou são atividades econômicas que fortalecem e incrementem trabalho, emprego, renda, empreendedorismo, tributos, comércio e serviços, ou seja, essas questões combinam com a

perspectiva de Desenvolvimento propugnado por Celso Furtado, porque produzem incremento da produção de bens, acúmulo de capital, ampliação do
fluxo de renda e por consequência alcançando objetivos comuns à sociedade.

As atividades sinérgicas propostas basearam-se nas atividades econô-

micas Turismo, Logística, Relações de Fronteira, Cadeias Produtivas, Assen158

tamento da Reforma Agrária e Serviços. É importante destacar duas questões
importantes destas atividades econômicas: a primeira, que produzem valor

agregado, trabalho, renda, tributos, comércio e serviços; a segunda questão é
que estas atividades econômicas podem estar relacionadas àquelas atuais ou
mesmo são complementares.

A generalização e o Planejamento Regional permitem indicar que a

introdução de atividades econômicas sinérgicas em diferentes territórios pode

induzir desenvolvimento em escalas maiores do que aquelas unicamente do
município, bem com a alteração de indicadores econômicos, como o PIB, e de
qualidade de vida, como o IDHM.

Quadro 01: Informações de 13 municípios de RO

Municípios

Porto
Velho

Atividades
Salário
econômicas
médio
definidoras População mensal dos
(atividades
estimada trabalhadoque produzem
res formais
sinergias)
(SM)
Governo,
serviços
(Turismo e
logística)

PIB per
capita
(R$)

Rendimento
PopuPIB
mensal
lação
IDHM
(R$
per capita
ocupada
milhão)
até 1/2
(%)
SM(%)

539354

3,4

32042,66

34

0,736

32,4

17.282,3

130009

2

26287,35

34,1

0,714

25,3

3.417,6

indústria bike
Pimenta
(cadeias produBueno
tivas)

36881

1,9

31046,76

32,9

0,71

24,6

1.145,0

Cacoal

Café, serviços
(cadeias produtivas)

85893

2

25708,96

35,6

0,718

23,5

2.208,2

Vilhena

soja (relações
de fronteira,
cadeias produtivas)

102211

2,1

28420,11

31,1

0,731

23,2

2.904,8

Ouro
Preto do
Oeste

pecuária (turismo)

35737

2

22252,8

35,4

0,682

17,2

795,2

Ji-Paraná

Gado, serviços
(relações de
fronteira)
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Diamante
Espigão
(cadeias produdo Oeste
tivas)

32695

1,9

18984,55

39,7

0,672

16,5

620,7

Turismo
Pimen(Turismo ecoteiras do
lógico, relações
Oeste
de fronteira)

2148

1,9

47731,23

39,7

0,665

15,7

102,5

Mirante
da Serra

Avestruz
(Assentamento reforma
Agrária)

10818

1,6

19672,11

41,8

0,643

12,6

212,8

Guajará
Mirim

Turismo (turismo Ecológico,
relações de
fronteira)

46556

2

18279,32

41,4

0,657

9,8

851,0

Nova
União

Agricultura
familiar
(Assentamento reforma
Agrária)

6895

1,6

17178,06

46,5

0,587

9,4

118,4

Machadinho
D’Oeste

UHE Tabajara (serviços,
relações de
fronteira)

40867

1,9

16423,33

44,5

0,596

9

671,2

18798

1,8

12890,7

44,3

0,611

5,6

242,3

2,0

24.378,3

38,5

0,7

17,3

Costa Turismo (turisMarques mo sustentável)
MÉDIAS

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/roindicadores=29171,29765,60037,47001,60036,30255;
Quadro 02: Correlações entre dados dos 13 municípios de RO

Relações

Índice de Correlação

População ocupada e IDHM

0,92

PIB e População ocupada

0,57

PIB e IDHM

0,55

Salário médio e PIB per capita

0,34

Rendimento ½ SM e População ocupada

-0,89

População e PIB

1,00
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