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1. Introdução 

 

A Floresta Nacional (Flona) de Jacundá foi criada pelo Decreto s/nº de 1º de 

dezembro de 2004, com área de 220.644 ha, dos quais está sendo disponibilizado para 

concessão florestal, por meio deste edital, um lote de 111.462,75 ha, dividido em três 

Unidades de Manejo Florestal (UMFs).   

 

A Flona de Jacundá localiza-se nos municípios de Porto Velho e Candeias do 

Jamari, no norte de Rondônia, e está situada entre as coordenadas geográficas 8º51’0’’ e 

8º9’0’’ de latitude Sul e 62º39’0’’ e 63º24’0’’ de longitude Oeste (ver mapa 1). Os 

marcos geográficos referenciais dos limites da Flona de Jacundá são: ao norte e a oeste, 

as proximidades do rio Madeira; ao sul, o Projeto de Assentamento Florestal (PAF) 

Jequitibá; a leste, o imóvel Manoa e os lotes do assentamento “Soldados da Borracha”. 

 
Mapa 1 – Localização da Flona de Jacundá. 

 

 
  Fonte: SFB 2011. 

 

2. Alternativas de Acesso à Flona 

 

A Flona de Jacundá possui logística intermodal, com acesso terrestre e fluvial 

de escoamento da produção e transporte de mantimentos, máquinas e trabalhadores.  

 

O acesso fluvial ocorre a partir de Porto Velho. Navegando-se pelo rio 

Madeira, se chega às partes leste e norte da Flona, as quais não são destinadas à 

concessão florestal. Outra opção é a via fluvial, fazendo o deslocamento pelo rio 

Madeira até o distrito de Calama, onde se inicia a navegação pelo rio Machado e, em 

seguida, pelo rio Preto até atingir o limite da floresta nacional, onde existe um ponto de 

apoio rústico. Esse percurso permite o acesso à área de concessão, mas somente pode 
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ser utilizado para o transporte de pessoal, pois tem limitações quanto ao transporte de 

madeira e de máquinas pesadas. 

 

O acesso terrestre ao lado sul ocorre a partir de Porto Velho e Candeias do 

Jamari, de onde se alcança a Flona, pela rodovia BR-364 e pelas estradas de terra do 

PAF Jequitibá, denominadas Linhas Projetadas Vicinais (LP) n
os

 50, 45, 40 e Linhas de 

Projeção (L) n
os

 45 e 21. O acesso ao lado oeste ocorre a partir do município de 

Cujubim, de onde é possível alcançar a Unidade de Conservação (UC), também por via 

terrestre, pelas Linhas B98 e B106 e depois pela linha conhecida como “Estrada do 

Chaule” (ver mapa 2).  

 

Não há pista de pouso em funcionamento na UC. Para pessoas oriundas de 

outras regiões que optem por esse meio de transporte, a opção viável atualmente é a 

utilização do aeroporto de Porto Velho, a partir do qual, por via terrestre, é possível 

chegar até as UMFs. Contudo, há uma pista de pouso aberta, que foi “encascalhada”. 

Tem aproximadamente 1 km de extensão e é própria para aeronaves de pequeno porte, 

mas não tem sido usada ultimamente. Essa pista está localizada no final da Linha 

Vicinal 35, no interior do PAF Jequitibá, nas coordenadas 8°41'04" de latitude Sul e 

63°0'57" de longitude Oeste e poderá, após limpeza, ser mais uma opção logística para 

os futuros concessionários. 

 
Mapa 2 – Formas de acesso à Flona de Jacundá – terrestre e fluvial. 

 

 
  Fonte: SFB 2011. 

 

O lote de concessão florestal a ser licitado neste edital está dividido em três 

UMFs.  

 

O detalhamento das vias de acesso para as UMFs é apresentado a seguir. 
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3. Principais Vias Terrestres 

 

3.1. Região Sudoeste da Flona de Jacundá 

3.1.1.  De Porto Velho à Vila Nova Samuel. 

  

Da entrada da cidade de Porto Velho até a Vila Nova Samuel, existe uma 

distância aproximada de 64 km. Seguindo da capital pela BR-364 são 19 km até o balão 

de entrada para o município de Candeias do Jamari e 26 km até a estrada não 

pavimentada de 3,4 km que chega ao rio Jamari. Para atravessar esse rio, existe uma 

balsa que faz o percurso, durante as 24 horas do dia, em aproximadamente 5 minutos e 

transporta carros por R$ 8,00; caminhões carregados de madeira por R$ 50,00/truck e 

R$120,00/caminhão Julieta, a preços de setembro de 2010. Após o desembarque da 

balsa, seguindo por uma estrada não pavimentada, em um percurso de 15,3 km, chega-

se à Vila Nova Samuel. 

 

3.1.2. PAF Jequitibá (Linhas de Projeção e Linhas Vicinais Projetadas) 

 

O PAF Jequitibá é um assentamento localizado em Candeias do Jamari, criado 

com a publicação da Portaria nº 37, de 18 de julho de 2007. É abrangido por Porto 

Velho e por Candeias do Jamari, no norte de Rondônia. O assentamento tem 

característica diferenciada dos tradicionais, pois prevê o manejo florestal comunitário 

como forma de sustento de seus beneficiários. 

 

O PAF Jequitibá foi o primeiro da modalidade a ser implantado no estado. Está 

localizado no entorno do lago da Usina Hidrelétrica de Samuel (UHS), a cerca de 70 km 

de Porto Velho. Ocupa uma área total de 137.087 ha destinados pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra).  Sua ocupação plena comporta 650 famílias.  

 

Várias estradas (“Linhas”) foram abertas para viabilizar o deslocamento dos 

assentados e a divisão dos lotes. As principais linhas são as chamadas de “Linha Vicinal 

Projetada” (LP) de números 35, 40, 45 e 50, praticamente paralelas entre si (sentido 

L/O), distantes 5 km uma da outra. De forma secundária, mas também logisticamente 

importante, são as chamadas “Linha de Projeção” (L) de números 45 (sentido SO/NE), e 

21 (sentido N/S). A Vila Nova Samuel é referência dentro do PAF e, provavelmente, 

servirá de apoio logístico para os concessionários que utilizarem a região para acessar a 

Flona. 

 

3.1.2.1. Linha de Projeção L45 

 

A linha de projeção L45 liga a vila Nova Samuel à entrada sudoeste (Zona 

Primitiva) da Flona de Jacundá (16 km). É uma estrada não pavimentada, mas em bom 

estado de conservação. Segue sentido sudoeste para nordeste e não chega, portanto, às 

UMFs, mas sua importância real para o concessionário é o fato de a L45 possibilitar o 

acesso a todas as linhas vicinais projetadas (LP) do PAF Jequitibá. Essa via poderá ser 

parcialmente utilizada pelos futuros concessionários das UMFs I e II (ver figura 1). 
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Figura 1 – Condições de tráfego da estrada L45. 
 

 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.1.2.2. Linha de Projeção L21 
 

A Linha de Projeção L21, de aproximadamente 15 km de extensão, é muito 

utilizada para transporte de toras de madeira dos planos de manejo de sua proximidade. 

Dista aproximadamente 50 km da vila Nova Samuel, segue o sentido norte para o sul e 

apresenta boas condições de trafegabilidade. Não possui pontes em seu percurso.  

 

Sua utilização poderá ser viável para o concessionário da UMF I, quando da 

exploração do lado centro-leste da UMF, e também para o concessionário da UMF II, na 

hipótese de a logística escolhida ser no sentido de Candeias do Jamari (ver figura 2). 

 
Figura 2 – Linha de Projeção L21. 
 

A B 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.1.2.3. Linha Vicinal Projetada LP50. 
 

É limítrofe à Flona de Jacundá e aparentemente pouco utilizada, pois apresenta 

vários obstáculos ao longo de seu percurso. Como chega até a UMF I, poderá ser uma 

alternativa de transporte de madeiras dessa Unidade de Manejo Florestal quando da 

exploração de sua parcela oeste. Porém, haverá necessidade de execução de melhorias 

em suas condições de tráfego pelo futuro concessionário (ver figura 3). 
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Figura 3 – Condições de trânsito precárias da Linha Vicinal Projetada LP50. 
 

  
Fonte: SFB 2010. 

 

3.1.2.4. Linha Vicinal Projetada LP45 

 

Possui aproximadamente 6 m de largura e está em bom estado de 

trafegabilidade, com pontes bem conservadas (ver figura 4). A LP45 liga a Linha de 

Projeção L45, por ramal, à Linha Vicinal Projetada LP50. São 12 km de distância entre 

a L45 e a bifurcação para a LP50.  

 

Poderá ser uma alternativa de utilização para o concessionário da UMF I. Há 

necessidade, no entanto, da complementação de seu final até a área de concessão (ver no 

mapa 2). 

 
Figura 4 – Linha Vicinal Projetada LP45. 
 

A B 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.1.2.5. Linha Vicinal Projetada LP40. 

 

Apresenta boas condições de trânsito, aproximadamente 4 metros de largura, 

pontes em bom estado e boa drenagem. Esta é uma boa opção de utilização no 

escoamento da produção para o concessionário da UMF I, sentido Candeias do Jamari, 

em especial quando da exploração da porção centro-leste da unidade (ver figura 5). 
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Figura 5 – Linha Vicinal Projetada LP40. 
 

A B 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.1.2.6. Linha Vicinal Projetada LP35. 
 

É a linha principal do PAF Jequitibá. Tem 47 km extensão e largura variando 

entre 4 e 6 metros. Apresenta boas condições de trafegabilidade. É a linha que apresenta 

o leito com a melhor cobertura de cascalho do PAF Jequitibá. É muito utilizada para 

escoamento de madeira dos planos de manejo de suas proximidades (ver figura 6). 

 

Esta Linha poderá ser opção para o escoamento da UMF I, apesar da 

necessidade de sua complementação até a UC. Também poderá ser a opção de 

escoamento para o concessionário da UMF II, na opção deste pelo escoamento no 

sentido Candeias do Jamari. 

 
Figura 6 – Linha Vicinal Projetada LP35. 
 

A B 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.2. Região Sudeste e Leste da Flona de Jacundá 

 

3.2.1. Porto Velho a Cujubim 

 

A distância entre Porto Velho e Cujubim é de 240 km. Partindo-se de Porto 

Velho pela BR-364, rodovia federal pavimentada e com acostamento em boas condições 

de trafegabilidade, percorrem-se 164 km até a rodovia estadual pavimentada RO-205, 

sem acostamento, mas em bom estado de conservação, da qual, após 76 km, chega-se a 

Cujubim.  
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3.2.2. De Cujubim à Fazenda Manoa 

 

De Cujubim em direção ao norte, chega-se à região sudeste e leste da Flona de 

Jacundá. Segue-se pelas linhas B98 e B106, que são estradas não pavimentadas, mas em 

boas condições de trânsito, atualmente utilizadas regularmente por caminhões de 

transporte de madeira, em especial vindos da Fazenda Manoa (ver figura 7). De 

Cujubim até o início da estrada do Chaule, existe uma distância de 105 km.  

 

O Concessionário da UMF II poderá utilizar essas linhas no escoamento de sua 

produção e no transporte de máquinas e pessoal, para o caso do beneficiamento e 

comercialização dos produtos oriundos desta UMF ocorrer na cidade de Cujubim. 

Porém, essa opção implicará a travessia da madeira pelo rio Preto, o que deverá ser 

avaliado quanto a sua viabilidade econômica. Para a UMF III, em termos logísticos, 

essa é a melhor opção de transporte, com o deslocamento da produção para a cidade de 

Cujubim. 

 
Figura 7 – Condições de trânsito das linhas B98 e B106. 

 

 
Fonte: SFB 2010. 

 

3.2.3.  Estrada do Chaule 

 

Com trajeto paralelo ao limite leste da Flona de Jacundá, apresenta ótimas 

condições de trafegabilidade. Possui aproximadamente 6 m de largura e 64 km de 

extensão. Existe uma porteira com uma casa, a qual é utilizada como ponto de apoio e 

controle da estrada.  

 

A estrada do Chaule não é pavimentada, mas está em condições muito boas de 

trafegabilidade. Percorre paralelamente todo o lado leste da Flona de Jacundá e tem por 

objetivo escoar a produção madeireira dos diversos lotes com plano de manejo florestal 

existentes nessa região. Sua manutenção é realizada com recursos arrecadados da 

cobrança de uma quantia previamente estipulada entre o Sr. Chaule e o detentor do 

plano de manejo, para que possa utilizar a via no transporte das toras de madeira (ver 

figura 3). A via recebe manutenção particular anual e é fechada na época da chuva 

(dezembro a março), período em que pode ser utilizada apenas por carros e caminhões 

sem mercadorias. 

 

Esta estrada poderá ser opção logística para o futuro concessionário da UMF 

III, desde que haja negociação com os seus mantenedores. 
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A figura 8 apresenta dois trechos da estrada do Chaule, mostrando seu bom 

estado de manutenção. 

 
Figura 8 – Estrada do Chaule. 
 

A  B 
Fonte: SFB 2010. 

 

O mapa 3 apresenta a Flona de Jacundá com as três UMFs e as principais 

Linhas de Projeção e Linhas Vicinais Projetadas que poderão ser utilizadas na logística  

de escoamento de madeira, pessoal e máquinas da concessão florestal desta UC. 

 

 
Mapa 3 – Linhas passíveis de utilização no escoamento de madeira da Flona de Jacundá. 

 

 
Fonte: SFB 2011. 
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3.3.  Distâncias terrestres entre as UMFs e os principais polos madeireiros 

 

Considerando a distância das cidades de Porto Velho e Cujubim em relação às 

UMFs, foram feitas estimativas de distâncias terrestres, com base em um ponto focal 

dentro da Unidade de Manejo Florestal, denominado centróide. Os centróides de cada 

UMF servirão de referência para cálculos de custos de transporte de madeira até os 

centros distribuidores. 

 

O mapa 4 estabelece os centróides de cada UMF e possibilita melhor 

visualização espacial da logística de transporte a ser empreendida. 

 
Mapa 4 – Centróides das UMFs da Flona de Jacundá. 

 

 
 Fonte: SFB 2011. 

 

A tabela 1 apresenta as possíveis distâncias a serem percorridas no transporte 

de madeira oriunda de cada de cada UMF para os polos madeireiros de Porto Velho e de 

Cujubim, considerando os pontos centróides marcados no mapa 5.  

 

A UMF II está mais próxima de Cujubim (110 km) do que da capital do estado, 

mas apresenta também uma distância viável para o transporte no sentido de Porto Velho 

(135 km), que é a mesma distância entre a UMF I e essa cidade.  

 

Para a utilização logística da opção (UMF II > Cujubim), o concessionário 

deverá considerar o transcurso do rio Preto para o deslocamento da madeira, o que irá 

implicar custos operacionais/ estruturais para esta opção. 
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Tabela 1 – Distâncias entre os pontos centróides de cada UMF e os polos madeireiros. 
 

UMF Polo madeireiro 
Distâncias em linha 

reta (em km) 

Distâncias com planejamento de 

estradas (em km) 

UMF I Porto Velho 100 125 

UMF II 
Porto Velho 118 135 

Cujubim 85 110 

UMF III Cujubim 95 120 

Média  99,5 122,5 

Fonte: SFB 2011. 

 

 

4. Principais vias fluviais 
 

Devido às precárias condições regionais de infraestrutura rodoviária, os rios 

são bastante utilizados para o abastecimento e desenvolvimento de núcleos 

populacionais, como é o caso das comunidades situadas às margens do rio Madeira no 

entorno da Flona. Há barcos de transporte coletivo que atendem às comunidades 

ribeirinhas entre Calama e Porto Velho. 
 

A quadro 1 apresenta os principais barcos de linha da região, bem como seus 

horários de funcionamento. 
 

Quadro 1 – Horários e trajetos dos principais barcos de linha da região. 
 

Barco / Trajeto Horário de saída Horário de chegada 

Ana D'ark  

 

Porto Velho > Calama > Porto Velho 

Desce terça 12h 22h 

Sobe quarta 10h 23h a 1h* 

Desce sexta 12h 22h 

Sobe domingo 10h 23h a 1h* 

Cassoti 

 

Porto Velho > Calama > Porto Velho 

Desce terça 18h 4h (quarta) 

Sobe quarta 10h 23h a 1h* 

Desce sexta 18h 4h (quarta) 

Sobe domingo 10h 23h a 1h* 

Capitão Andrews 

 

Porto Velho > Conceição do Galera > 

Porto Velho 

Desce segunda 12h 20h 

Sobe terça 8h 23h a 1h* 

Desce quarta 12h** 20h 

Sobe quinta 8h** 23h a 1h* 

Desce sábado 12h 20h 

Sobe domingo 8h 23h a 1h* 

Marcos Filho 

 

Porto Velho > Nazaré > Porto Velho 

Desce segunda 12h 18h 

Sobe terça 9h 22h a 00h* 

Desce quinta 12h 18h 

Sobe sexta 9h 22h a 00h * 

Paulo Arnaud  

 

P. Velho > Manicoré > P. Velho 

Desce terça 18h 17h (quarta) 

Sobe quinta 8h 22h (sexta) 

Notas: * Os horários de chegada rio acima variam de acordo com o nível de água do rio e com a época de colheita de melancias. 

           ** Nesse dia, o barco é fretado pela Prefeitura para transporte da produção agrícola da região do Baixo Madeira. 
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4.1. Região sudeste da Flona de Jacundá 

 

4.1.1. Rio Machado (Ji-Paraná) 

 

O rio Machado (ou Ji-Paraná) está localizado a leste da Flona de Jacundá. É 

um afluente do rio Madeira pela sua margem direita e nasce da junção dos rios Barão de 

Melgaço, também chamado de Comemoração de Floriano, e Apediá, chamado de 

Pimenta Bueno, na Chapada dos Parecis, no Planalto de Vilhena. Seu curso tem uma 

extensão de 350 km e atravessa a região central do estado até desembocar no rio 

Madeira, na região de Calama, no município de Porto Velho. Está localizado a leste da 

Flona de Jacundá. 

 

Seu percurso no sentido da localidade de Calama não apresenta cachoeiras, 

motivo pelo qual é navegável até sua desembocadura. Os rios Preto/Jacundá e o 

Machadinho, localizados na porção leste da Flona de Jacundá, deságuam no rio 

Machado, a partir do qual lançam suas águas no rio Madeira, na altura da localidade de 

Calama, a nordeste de Porto Velho.  

 

O rio Machado possui inúmeras cachoeiras e corredeiras no seu alto e médio 

curso, o que o caracteriza como rio de navegação restrita. Em alguns trechos, todavia, o 

rio é navegável e serve como via de saída dos produtos procedentes das plantações da 

região. A bacia do rio Machado tem um sistema hidrográfico similar ao das bacias dos 

rios das regiões tropicais: no período da cheia (dezembro a maio), as zonas próximas às 

margens tendem a ser inundadas; durante a estação seca (junho e agosto), o volume do 

rio diminui e é possível, inclusive, caminhar em algumas partes sobre as pedras que 

afloram à superfície. 

 

O rio Machado não possui cartas de navegação nem sinalização nas margens. 

Sua largura é de 260 m (com variação de 6 m) e sua profundidade varia de 2 m a 6,8 m. 

A amplitude de variação de nível entre a estação das cheias e das águas rasas pode 

chegar a 10 m. Este é um rio de leito permanente (não muda com a estação das cheias), 

mas o canal sofre modificações (ver mapa 5). 
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Mapa 5 – Localização do rio Machado e seu encontro com o rio Madeira. 

 
Fonte: SFB 2011.  

 

4.2.  Região sudoeste da Flona de Jacundá 
 

4.2.1.  Rio Madeira 

 

O rio Madeira, um dos principais afluentes da margem direita do Amazonas, 

assume essa denominação a partir da junção dos rios Mamoré e Guaporé, em Rondônia. 

Seu comprimento total até sua foz, na margem direita do Amazonas, é de 

aproximadamente 1.425 km. 

 

O Alto Madeira, que se inicia com a união de seus formadores e termina na 

cachoeira de Santo Antônio, próximo a Porto Velho, é repleto de cachoeiras e 

corredeiras. O rio torna-se totalmente navegável a jusante da cachoeira de Santo 

Antônio, localizada 7 km a montante da cidade de Porto Velho, até sua foz próximo à 

cidade de Itacoatiara/AM. Esse trecho, denominado Baixo Madeira, estende-se por 

cerca de 1.090 km de extensão, com largura média de 500 m, e sofre um desnível de 19 

m, com uma declividade média de 1,7 cm/km.  

 

O Baixo Madeira é francamente navegável durante todo o ano. O rio tem carta 

de navegação emitida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação e possui sinalização 

nas margens. Normalmente a largura do rio é de 1 km e sua profundidade de 2 m a 30 

m. Este também é um rio de leito permanente, mas o canal sofre modificações. Durante 

as estiagens, emergem bancos de areia (que mudam de posição na época das enchentes) 

e baixios, que obrigam os práticos a reduzir a velocidade das embarcações. 

 

No período das chuvas (novembro a abril) sua descarga atinge 40.000 m
3
/s. Na 

vazante (maio a setembro), o débito cai para 4.000 m
3
/s. Durante as cheias do Madeira, 
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suas águas elevam-se consideravelmente. A máxima do ano mais chuvoso varia entre 16 

m e 17 m, o que impede, de forma parcial, que alguns rios e igarapés (e seus afluentes) 

deságuem normalmente em seu leito. Durante o período de águas médias e altas, a 

correnteza do Madeira carrega um grande número de troncos e galhadas, que encalham 

em determinados estirões característicos do rio. Esses obstáculos também obrigam os 

práticos a diminuírem a velocidade das embarcações, para evitar os danos pelo impacto 

de troncos, principalmente os submersos. 

 

O entorno da Flona de Jacundá é banhado pelo rio Madeira e por alguns de 

seus afluentes diretos, entre os quais os da margem direita: rio Jamari, rio Verde, 

igarapé Tucunaré, igarapé das Abelhas, igarapé Leitoa, igarapé Inajá e rio Ji-Paraná ou 

Machado. Na margem esquerda, destacam-se o igarapé Capitarí, igarapé Cuniã e o rio 

Aponiã. 

 

É um rio tipicamente de planície, com destacada importância como via de 

navegação no trecho entre Porto Velho e a sua foz no rio Amazonas. Com isso, é 

provável que o Baixo Madeira seja um ponto focal de grande importância logística para 

o concessionário que venha a exportar sua madeira para países do hemisfério norte ou a 

envie aos mercados consumidores nacionais pelos portos do rio Amazonas. 

 

4.2.1.1. Porto de Porto Velho 

 

A atual conformação do porto da cidade de Porto Velho data de 1988. Desde 

1997, o porto é administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia, por 

delegação da União ao estado.  O porto está localizado na margem direita do rio 

Madeira, 2 km a jusante da cidade e a cerca de 80 km a montante da foz do rio Jamari. 

 

O acesso rodoviário ao porto ocorre pelas rodovias BR-319 (Manaus – Porto 

Velho) e BR-364 (Cuiabá – Porto Velho). O acesso fluvial ocorre pelo rio Madeira. Sua 

área de influência compreende Rondônia, o sul do estado do Amazonas e o leste do 

Acre. 

 

As instalações e os equipamentos compreendem três terminais. Há um para 

operações Ro-Ro
1
, com duas rampas paralelas que se estendem até dois pátios: um de 

10.000 m
2
,
 

 com estacionamento descoberto; e outro também de 10.000 m
2
 e 

descoberto, mas pavimentado. Por esse terminal (Ro-Ro), que serve para atracação de 

balsa, são carregadas em média 100 carretas por semana, as quais transportam, na 

maioria, automóveis, britas e hortifrutigranjeiros para Manaus e várias partes do mundo.  

 

Há um segundo terminal (denominado Pátio das Gruas), desprovido de cais de 

atracação, com movimentação direta para uma área de 10.000 m
2
. Ele possui três gruas 

que são responsáveis pelo carregamento, em média, de cinco balsas por semana. Por 

essas gruas, passam diversos produtos, entre eles açúcar, tubulações e telhas que se 

destinam ao Amazonas e ao Pará. Esse terminal possui um pátio de 10.000 m
2
 para 

movimentação de caminhões e cargas.  

                                                           
1 Os navios Roll-on/Roll-off, mais conhecidos como Ro-Ro, são navios em que sua carga entra e sai pelos seus próprios meios, 

através de rodas (como os automóveis, ônibus, caminhões, trailers, etc.) ou, até mesmo, sobre outros veículos. Como o nome Roll-

on/Roll-off (rolar para dentro/rolar para fora) sugere, em navios dessa categoria, é possível carregar quase tudo que puder subir a 
bordo rodando por meio das rampas de popa (parte traseira do navio), de meia nau (mais ou menos o meio do navio) e até mesmo, 

menos comumente encontrado, pela proa (parte da frente do navio). 
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O terceiro terminal opera carga geral e é dotado de um flutuante de acostagem 

de 115 m, com 5 berços de acostagem para atracação de balsas, ligado à margem por 

uma ponte metálica de 113,5 m de vão. As profundidades nesses terminais variam de 

2,5 m a 17,5 m. Esse terminal opera principalmente com balsas que transportam, em sua 

maioria, soja, adubo, madeira e contêineres. O porto possui um armazém para carga 

geral com 900 m
2
. 

 

O porto de Porto Velho é equipado com três gruas de 3 t, um guindaste de 

pórtico de 6 t, um autoguindaste de 18 t, duas empilhadeiras de 7 t, uma pá carregadeira, 

um skidder, duas rampas chariot
2
, dois utilitários e um caminhão.  

 

As principais cargas movimentadas, para embarque em Porto Velho, são 

contêineres, carretas e madeira, além de diversas cargas miúdas de gêneros alimentícios 

e de material de construção para as populações ribeirinhas. Para desembarque em Porto 

Velho, as cargas principais são carretas e contêineres, telhas de amianto, cimento e 

farinha. Com isso, o porto assume um papel importante no escoamento da produção 

local, pois se torna fundamental no desenvolvimento econômico de Rondônia.  

 

O porto realiza operações de exportação por meio de sua área plenamente 

alfandegada. As exportações de mercadorias com desembaraço aduaneiro em Porto 

Velho inserem Rondônia no mapa de estado produtor de produtos destinados à 

exportação, não apenas como território de passagem do corredor de exportação da 

hidrovia do Madeira (ver tabela 2).  

 
Tabela 2 – Informações sobre movimento anual de cargas na hidrovia do Madeira. 
 

Origem>Destino 
Distância 

(em km) 
Quantidade 

(em t) 
Produtos 

Nº de 

Empresas 

Porto Velho/RO > 

Itacoatiara/AM 
1.106 1.948.206 Soja em grãos 1 

Porto Velho/RO > 

Santarém/PA 
1.650 1.100.000 Soja em grãos 1 

Porto Velho/RO > 

Manaus/AM 
1.211 399. 466 

Cargas gerais*, grãos de 

milho, álcool e carretas 
6 

Manaus/AM > Porto 

Velho/RO 
1.211 959.806 

Cargas gerais*, carretas, 

álcool, óleo diesel, gasolina, 

GLP, querosene 
10 

Itacoatiara/AM > 

Porto Velho/RO 
1.106 54.692 Fertilizantes 1 

Nota: * Itens mais expressivos em cargas gerais: gêneros alimentícios, grãos, contêineres, cimento, cereais, material de construção. 

Fonte: Administração da Hidrovia da Amazônia Ocidental (Ahimoc/2006). 

 

4.2.1.2. Hidrovia Rio Madeira 

 

Segundo a Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (Ahimoc), a 

hidrovia do Rio Madeira é uma via fundamental para o escoamento da produção de soja 

do Centro-Oeste para o exterior e para o mercado da própria região amazônica.  

                                                           
2 Rampa Chariot é uma espécie de rampa móvel que se desloca sobre linha férrea, permitindo o desembarque de carretas, inclusive 

do tipo "centopéia", transportando cargas pesadas em qualquer altura de maré. 
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A hidrovia do Madeira, com suas 570 milhas (1.056 km) navegáveis, é de vital 

importância para o desenvolvimento regional, pois se constitui praticamente como a 

única via de transporte para a população que vive nas cidades às suas margens, 

excluindo-se apenas a cidade de Humaitá (AM), a qual também é servida por rodovias 

federais.  

 

A hidrovia do Madeira inicia-se em Porto Velho e vai até a sua foz, na 

confluência com o rio Amazonas. O período de águas altas está compreendido entre os 

meses de março a maio e o de águas baixas nos meses de agosto e outubro. 

 

Existem dois principais entroncamentos intermodais (hidroviário/terrestre) na 

hidrovia do Madeira, chamados de pontos quilométricos (PK). O PK 1.060 localiza-se 

em Porto Velho (RO) e é formado pela conexão com a BR-319 (Manaus – Porto Velho) 

e com a BR-364 (Cuiabá – Porto Velho). O PK 880 está localizado em Humaitá (AM) e 

é formado pela conexão com a BR-319 e com a BR-230 (Transamazônica). 

 

Ao longo da hidrovia, partindo de Porto Velho, existem as seguintes cidades ou 

distritos ribeirinhos: Calama (RO), Humaitá (AM), Manicoré (AM), Novo Aripuanã 

(AM), Nova Olinda do Norte (AM), Borba (AM) e Itacoatiara (AM). 

 

O quadro 2 apresenta os dados técnicos e econômicos a respeito da hidrovia do 

Madeira e mostra a capacidade e importância dessa fundamental via de transporte para 

Rondônia e toda a região. 

 
Quadro 2 – Ficha técnica da hidrovia do rio Madeira. 
 

Hidrovia do rio Madeira 

Bacia Amazônica. 

Extensão 1.425 km. 

Trecho navegável 

É navegável durante o ano inteiro, com atenção especial para 

o período da estiagem (seca), quando surgem bancos de areias 

e pedrais, principalmente no trecho entre Porto Velho (RO) e 

Humaitá (AM).  

Extensão navegável 
1.056 km entre a cidade de Porto Velho (RO) e sua foz, 

próximo à cidade de Itacoatiara (AM), no rio Amazonas.  

Profundidade mínima 

2 metros – principalmente no trecho entre Porto Velho (RO) e 

Humaitá (AM); determinados trechos com canais de até 40 m 

de largura.  

Profundidade máxima 20 m a 30 m.  

Largura média 1.000 m. 

Declividade média 1,7 cm/km.  

Classificação de embarcações Balsas de carga e embarcações mistas (passageiros e cargas).  

Principais cargas movimentadas 

Soja, milho, fertilizantes, cimento, combustíveis, alimentos 

perecíveis e não perecíveis, contêineres, automóveis e cargas 

gerais.  

Principais pontos de passagem Flutuante de madeira: Urucurituba (AM).  

Período de águas Baixas: agosto a outubro; altas: fevereiro a maio. 
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Sistema de sinalização/ balizamento 
Placas de sinalização de margem e bóias cegas modelo 

Paraná.  

Restrições à navegação 

Não existem. Apenas em determinada época do ano (águas 

baixas) ocorre formação de bancos de areia, o que alterna o 

canal preferencial de navegação. 

Comboio-tipo 
1 empurrador + 4 barcaças (200 m X 16 m X 2,5 m), no 

máximo, em águas mínimas.  

Informações relevantes 

O melhoramento das condições de navegação, a manutenção 

da via ou mesmo a implantação da hidrovia do Madeira e de 

todas as ações referentes à infraestrutura da via navegável são 

encargos da Ahimoc, situada em Manaus/AM e subordinada 

ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(Dnit).  

Fonte: Ahimoc. 

 

A posição estratégica da Flona em relação à hidrovia do Madeira e suas 

conexões com os principais portos da Amazônia podem ser observadas no mapa 6. 

    
Mapa 6 – Localização da hidrovia do rio Madeira e principais portos fluviais. 

 

 
  Fonte: SFB 2011. 

 

4.2.1.3. Utilização da Hidrovia do Madeira no escoamento de madeira 

 

Existem empresas particulares que fazem o transporte de madeira (em toras e 

serrada) pela hidrovia do rio Madeira. Segundo uma dessas empresas, localizada em 

Porto Velho, em outubro de 2010, uma balsa de 73 m de comprimento e 16 m de largura 

transporta 50 contêineres, variando de 1.600 t a 4.000 t/balsa. A empresa realiza uma 
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viagem por semana de Porto Velho a Manaus e transporta cinco balsas no período de 

águas baixas e sete na época de cheia.  

 

O frete de um contêiner de 20 pés custa R$3.600,00 (para exportação) e 

R$3.000,00 (nacional) de Porto Velho a Manaus. O transporte de contêineres de 40 pés 

custa R$5.300,00 (exportação) e R$4.700,00 (nacional). A diferença de preço entre o 

transporte nacional e o internacional equivale à taxa de desembaraço (aduana e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama) paga pela 

empresa transportadora. Esse processo leva em média oito dias. Quando o transporte é 

feito rio acima, o custo é 60% maior do que o transporte feito rio abaixo (dados de 

setembro de 2010). 

 

O mapa 7 apresenta as possibilidades de escoamento da madeira retirada da 

Flona de Jacundá via Hidrovia do Madeira e rio Amazonas, além da possibilidade 

intermodal com as diversas rodovias federais em conexão com os portos fluviais, para 

destinos nacionais e internacionais de mercados. 
 

Mapa 7 – Escoamento da produção madeireira da Flona de Jacundá via fluvial ou 

terrestre. 
 

 
  Fonte: SFB 2011. 


