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RESUMO
Em Rondônia, no ano de 2008 foi instalado no município de Porto Velho as usinas
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, as quais foram consideradas fundamentais
para o suprimento de energia elétrica no Brasil. No entanto, a instalação da Usina
hidrelétrica Santo Antônio ocasionou impactos diversos ao ambiente, sua biota e
socioeconômica. O objetivo da pesquisa é analisar os principais impactos
decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, a des
territorialização de populações atingidas, especificamente ao Projeto de
assentamento Joana D’arc e o processo de reterritorialização no reassentamento
Santa Rita. Como aporte teórico, o território é visto enquanto categoria de análise
que permitiu observar as relações de poder onde a empresa construtora ao se
apropriar de parte do rio sobrepõe seus interesses em relação às atividades de
subsistência desenvolvidas pelos moradores havendo mudança na organização
territorial local, assim, revela uma relação desigual de poder sobre o território,
acirrando tensões e conflitos sociais nesta faixa da Amazônia. O método utilizado foi
o dialético. A metodologia iniciou-se pela pesquisa bibliográfica e documental,
planejamento e execução do trabalho de campo para a aplicação de formulário de
Coleta de dados Geográficos, constituído por perguntas abertas, fechadas e mistas
sobre o perfil das famílias, comparação entre as principais atividades econômicas
desempenhadas no P.A Joana D’arc e em Santa Rita. As alterações no uso dos
recursos naturais vão desde restrição do uso dos recursos naturais, assim como a
substituição da renda relacionada ao uso da terra, que garantiam o sustento das
famílias por outras formas como aposentadoria e trabalho assalariado. Assim a
implantação da UHE se Santo Antônio modificou a organização territorial,
apropriando de parte dos recursos naturais do qual a população assentada se
mantinha. Desta forma foi verificado dificuldades por parte da população no
reestabelecimento das atividades produtivas de subsistência como a agricultura em
terra firme.
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