
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

  

  

  

 

 

 

MARIA LAURA FERREIRA DAS NEVES 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

IMPACTO DAS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA NO BEM-ESTAR DAS 

MULHERES DE JACI-PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

SÃO PAULO 

2022 



 

 

MARIA LAURA FERREIRA DAS NEVES 

  

  

  

  

 

  

  

IMPACTO DAS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA NO BEM-ESTAR DAS 

MULHERES DE JACI-PARANÁ 

 

 

 

    

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em Gestão 

para a Competitividade. 

 

Linha de Pesquisa: Sustentabilidade 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Andrey 

Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

SÃO PAULO 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neves, Maria Laura Ferreira das. 

     Impacto das hidrelétricas do Rio Madeira no bem-estar das mulheres de 
Jaci-Paraná / Maria Laura Neves. - 2022. 

     37 f. 

  

     Orientador: Gustavo Andrey de A. L. Fernandes. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Comunidade - Desenvolvimento - Rondônia. 2. Mulheres - Condições 
sociais. 3. Relações de gênero. 4. Desenvolvimento sustentável - Aspectos 
sociais. 5. Usinas hidrelétricas. I. Fernandes, Gustavo Andrey de A. L.. II. 
Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 316.334.52 

  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-

010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 

 

 



 

 

MARIA LAURA FERREIRA DAS NEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DAS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA NO BEM-ESTAR DAS 

MULHERES DE JACI-PARANÁ 

. 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

 

Linha de Pesquisa: Sustentabilidade 

 

Data da Aprovação 

 

10/05/2022 

 

 

Banca examinadora: 

 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Andrey Fernandes 

(Orientador) 

FGV-EAESP 

 

 

________________________________ 

Profa. Dra. Maria José Tonelli 

FGV-EAESP 

 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Igor Cavallini Johansen  

UNICAMP  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos, meu marido e aos jornalistas 

que se dedicam à missão de reportar violências 

na Amazônia — e às mulheres que lá vivem 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio foram construídas entre os anos de 2008 

e 2012 no rio Madeira, em Rondônia, alterando o modo de vida de habitantes ribeirinhos. Neste 

artigo, documentamos o impacto delas na vida das mulheres do distrito de Jaci-Paraná, 

pertencente a Porto Velho por meio de um framework desenvolvido para avaliar, monitorar e 

gerir impactos sociais causados por usinas hidrelétricas. A revisão de literatura mostra que esse 

tipo de empreendimento costuma gerar mais impactos negativos do que positivos em nível local 

e que populações vulnerabilizadas, como as mulheres, tendem a sofrer com o agravamento das 

disparidades quando não há uma atenção especial a elas. A pesquisa qualitativa se deu por meio 

de entrevistas com seis mulheres que habitam e/ou trabalham no distrito, dez anos após o fim 

das obras. Os resultados mostram que entre os impactos sociais da construção das usinas estão 

o empobrecimento e o aumento da violência para a população como um todo, com alguns 

agravantes e características específicos para mulheres e meninas. 

 

Palavras-chave: Comunidade-desenvolvimento-Rondônia, Mulheres-Condições Sociais, 

Relações de gênero, Desenvolvimento sustentável – aspectos sociais, usinas hidrelétricas 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Jirau and Santo Antônio hydroelectric plants were built between 2008 and 2012 on the 

Madeira River, in Rondônia, changing how riverside inhabitants live. In this article, we 

document their impact on the lives of women in the district of Jaci-Paraná, which belongs to 

Porto Velho, through a framework developed to assess, monitor, and manage social impacts 

caused by hydroelectric plants. The literature review shows that this type of enterprise usually 

generates more negative than positive impacts at the local level and that vulnerable population, 

such as women, tend to suffer more once there is a worsening of disparities when there is no 

focused attention to them. The qualitative research consists of interviews with six women who 

live and/or work in Jaci-Paraná, ten years after the end of the works. The results show that 

among the social impacts of the construction of the plants are impoverishment and increased 

violence for the population, with some aggravating factors and specific characteristics for 

women and girls. 

 

Keywords: Community-development-Rondônia, Women-Social aspects, Gender 

relations, Sustainable development – social aspects, hydroelectric powerplants  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos líderes mundiais na geração de energia por hidrelétricas, atrás da 

China. Cerca de 70% do consumo da energia no país vem dessa fonte (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2021), o que o torna um dos maiores dependentes de hidrelétricas 

no mundo. Há, ainda, a possibilidade de triplicar a capacidade hidrelétrica instalada brasileira 

e esse potencial está localizado na região Norte, sobretudo na região amazônica (DA SILVA 

SOITO; FREITAS, 2011). 

A energia hidrelétrica torna o Brasil independente da importação de energia fóssil, 

estratégia alinhada com o Acordo de Paris (LIMA et al., 2020), com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que visam ampliar o acesso à energia de 

fontes renováveis, as de origem hídrica entre elas (UNITED NATIONS, 2015).  

Nos últimos anos, tem se questionado o rótulo de energia "limpa” das hidrelétricas por 

causa dos impactos sociais e ambientais que geram. Fearnside (2015) alertou para o fato de que 

áreas inundadas em zonas tropicais podem ser grandes emissores de gases do efeito estufa 

(BERTASSOLI et al., 2021), especialmente nos primeiros anos após a construção, e que os 

organismos das Nações Unidas deveriam estimular uma maior compreensão destes dados. 

Outros impactos ambientais e sociais das usinas hidrelétricas são notórios e extensamente 

documentados na literatura (SCUDDER, 1968; CERNEA, 1997; ÉGRÉ; SENÉCAL, 2003; 

KIRCHHERR; POHLNER; CHARLES, 2016; MORAN et al., 2018).  

Os reassentamentos são considerados o maior impacto social destas obras, o que leva a 

maior parte dos pesquisadores do tema se concentre neste assunto, deixando uma lacuna sobre 

impactos em populações não reassentadas (SCHULZ; ADAMS, 2019). Estima-se que 472 

milhões de pessoas foram diretamente impactadas pela construção das 7 mil maiores usinas 

hidrelétricas do mundo, ao passo que a população reassentada por elas é estimada em até 80 

milhões de pessoas (RICHTER et al., 2010). Invisibilizadas, boa parte destas 472 milhões não 

entraram nos planos de compensação dos impactos.  

Outro impacto social, atrelado ao estudo de mineradoras e que pode ser empregado nos 

gerados pelas usinas hidrelétricas é o que a sociologia rural chama de boomtown, quando a 

população de uma localidade aumenta rapidamente em função das obras, sufocando a 

infraestrutura e os serviços disponíveis. Uma característica comum ao fenômeno é o emprego 
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de pessoas de fora da comunidade nos postos de trabalho criados por essas obras (CERNEA, 

2004).  

Modelos e estruturas de avaliação de impacto social gerado por hidrelétricas foram 

desenvolvidos para mapear e mensurar consequências, e também como forma de identificar 

contribuições positivas e evitar, mitigar e compensar as negativas (COLSON; SCUDDER, 

1982, CERNEA, 1997; KIRCHHERR; CHARLES, 2016, SMYTH; VANCLAY, 2017). 

A literatura mostra que as populações vulnerabilizadas (indígenas, mulheres, crianças, 

agricultores familiares e minorias étnicas) tendem a sofrer de forma diferente e que avaliações 

devem ter uma atenção diferenciada para que os projetos não agravem disparidades pré-

existentes (WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000). Ao analisar a literatura sobre gênero 

e energia, Ryan (2014) aponta para o fato de que essa relação é pouco estudada e que a presença 

de mulheres em postos de comando na ciência e na indústria é escassa, levando milhões de 

mulheres a sofrer as consequências de decisões nas quais seus interesses não são contemplados. 

Além disso, o Acordo de Paris prevê que, ao endereçar questões relacionadas às mudanças 

climáticas, as partes devem respeitar, promover e considerar suas obrigações com os direitos 

humanos assim como com a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres (UNITED 

NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, 2015). 

Estudos já foram feitos para medir o bem-estar dos impactados pela construção de usinas 

hidrelétricas no Brasil (GIONGO; MENDES; SANTOS, 2015; DA SILVA MARQUES et al., 

2018; MAYER et al., 2021). Outros buscaram avaliar os impactos em comunidades de 

mulheres (BARROSO, 2017; CASTRO-DIAZ; LOPEZ; MORAN, 2018; RUSANSKY, 2021). 

Este trabalho, por sua vez, tem como objetivo compreender como a construção das usinas de 

Jirau e Santo Antônio influenciou o bem-estar das mulheres de Jaci-Paraná. Nossa hipótese é 

de que assim como mostra a literatura, a chegada das grandes obras tenha trazido novos 

problemas para a vida delas e/ou agravado dificuldades pré-existentes. É importante ressaltar 

que espera-se que nem todos os impactos possam ser classificados pelas entrevistadas como 

negativos. 

De acordo com o que conhecemos, este é o primeiro artigo que se propõe a fazer uma 

associação entre impacto social, bem-estar e gênero no contexto das hidrelétricas brasileiras. 

Aqui, consideraremos os efeitos da construção de duas usinas hidrelétricas no rio Madeira (Jirau 

e Santo Antônio) na vida das mulheres e meninas por meio de uma pesquisa qualitativa, baseada 

no framework de Smyth e Vanclay (2017) com habitantes e trabalhadoras do distrito de Jaci-
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Paraná, afetado pelo boomtown. A escolha geográfica e aleatória fez com que nenhuma das 

entrevistadas é reassentada nem foi individualmente compensada pelos impactos obras. 

Dito isto, este trabalho é dividido em seis partes. Após esta breve introdução, há uma 

discussão de literatura, seguida pela apresentação do modelo de análise, metodologia, 

apresentação e análise de resultados, a discussão deles e, por fim, as considerações finais.  
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS SOBRE IMPACTO SOCIAL DE HIDRELÉTRICAS, 

GÊNERO E BEM-ESTAR  

 

2.1 O IMPACTO SOCIAL DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

Os primeiros estudos sobre impactos sociais de hidrelétricas datam da década de 1950. 

Desde então. antropólogos apontam para a necessidade de um olhar multidisciplinar para esses 

eventos em função da magnitude da abrangência deles (SCUDDER, 1968; HAY; SKINNER; 

NORTON, 2019). E também apontam, majoritariamente,  para as consequências negativas nos 

âmbitos econômico, social e cultural (HAY; SKINNER; NORTON, 2019; SCHULZ; ADAMS, 

2019). 

No início dos anos 1980, surge um marco na pesquisa, o primeiro framework dedicado 

às populações reassentadas de Colson e Scudder (1982). Este trabalho atentou para o fato de 

que os impactos se estendem por gerações. As pesquisas e a atenção dos organismos 

internacionais, no entanto, costumavam se restringir aos anos iniciais dos projetos, deixando 

uma lacuna de informação sobre os efeitos que produzem nas gerações subsequentes 

(KIRCHHERR; POHLNER; CHARLES, 2016; TILT; BRAUN; HE, 2009). 

Até o fim dos anos 1990, os estudos se propunham a verificar se as populações tinham 

uma piora na qualidade de vida e não analisavam de que forma o contexto influenciava os 

resultados. Em meados dos 1990, iniciou-se um movimento que perdurou até os anos 2000, 

onde o foco dos pesquisadores mudou para as populações vulnerabilizadas atingidas pelos 

projetos, indicando que as relações de poder das próprias comunidades influenciam tais 

impactos. Foi nesta década que movimentos globais contrários à construção de usinas 

hidrelétricas começaram a se articular com comunidades locais (SCHULZ; ADAMS, 2019). 

No Brasil, os primeiros relatos de movimentos contrários à construção de usinas hidrelétricas 

datam de 1977. Em 1981, esse movimento foi formalizado no que se transformou no 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MCCULLY, 1996).  

No contexto internacional, a resposta a estas críticas foi a criação das avaliações de 

impacto ambiental e social para mitigação e compensação dos danos. A literatura mostra que 

tais avaliações só são efetivas quando há participação popular na elaboração delas, uma vez que 

os impactos variam de acordo com cada projeto (VANCLAY, 2002). Como o reassentamento 
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é tido como o maior impacto social gerado pela construção de uma usina hidrelétrica, as SIAs 

costumam focar essa população, embora não se restrinja a ela (ÉGRÉ; SENÉCAL, 2003).  

Diante da pressão da sociedade civil (SHRESTHA; JOSHI; CLÉMENT, 2019), o Banco 

Mundial criou um fórum de avaliação de grandes barragens em 1998, que resultou em um 

documento (WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000) para orientar governos e empresas no 

gerenciamento dos impactos. A organização frisou que seu sucesso depende da participação 

popular no mapeamento e na elaboração dos planos de mitigação e compensação e ajudou a 

levantar mais preocupações com os impactos negativos provocados pelas obras, absorvidos 

majoritariamente pelas populações do entorno (SCHULZ; ADAMS, 2019).  

Hay, Skinner e Norton (2019) dizem que, historicamente, na construção de grandes 

hidrelétricas, sobretudo em países em desenvolvimento, raramente há consulta às populações 

para tratar dos impactos sociais. Diante de processos na Justiça, empresas e governos passaram 

a realizar reuniões públicas e oferecer compensações. Mas, nem sempre, as consultas são 

efetivas. García et al. (2021) argumentam que hidrelétricas são geralmente construídas em 

países do sul global, em países com regimes autocráticos e em democracias. Mesmo neste 

último grupo, em que se insere o Brasil, governos costumam agir de forma autoritária, atrelando 

as obras a um discurso de desenvolvimento nacionalista privilegiando interesses econômicos 

de grupos empresariais de consórcios internacionais aos das comunidades locais. Os autores 

atentam ainda para o fato de que tanto em países democráticos como autocráticos vozes 

contrárias ao estabelecimento hidrelétricas são oprimidas muitas vezes pelo uso da violência 

física.  

As recomendações da WCD (WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000) 

incentivaram, mas não implicaram em participação popular efetiva. Na construção da usina de 

Belo Monte, por exemplo, havia ampla mobilização contrária à construção e as consultas 

populares aconteceram depois que o governo decidiu o local em que a usina seria instalada. 

Mayer et al. (2022) mostram que essa é uma prática comum no país. O governo brasileiro 

entendeu que as recomendações da WCD não acrescenetavam às políticas locais (GARCÍA et 

al., 2021). 

A falta de participação dos atores sociais no planejamento, construção, monitoramento 

e mitigação dos impactos das barragens reduz a eficácia de avaliações e acompanhamento das 

transformações sociais nas hidrelétricas da Amazônia. A má comunicação entre os stakeholders 

e as inconsistências dentro e entre as instituições e políticas governamentais aumentam os 
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conflitos sociais, que chegam à violação de direitos humanos contra as vozes de oposição aos 

projetos no entorno das usinas da bacia do rio Amazonas (ATHAYDE et al., 2019). 

 

 

2.2 IMPACTO DE GÊNERO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

É no contexto de um olhar mais atento às populações vulnerabilizadas que surge um 

novo campo de pesquisa: os impactos sociais das usinas com recorte de gênero. Entende-se aqui 

a compreensão de gênero como modelagem social não necessariamente referida ao sexo 

biológico feminino (SAFFIOTI, 2001). Essa modelagem resulta em desigualdades e hierarquias 

entre homens e mulheres (JOHNSON et al., 2020); e, mesmo entre as mulheres, considera 

diferenças de perspectivas de raça, classe e origem (KAIJSER; KRONSELL, 2014). 

O recorte surge da constatação de que os impactos se dão de forma diferenciada entre 

homens e mulheres (TILT; BRAUN; HE, 2009). Ao se debruçar sobre os deslocamentos 

causados pela construção da usina de Kariba, na África, Colson (1971) identificou que, ao 

contrário deles, elas tiveram de lidar com violência física, perda de status, casamentos 

indesejados e perda de propriedade. Nos anos 1990, esse campo de estudo tomou corpo. Mehta 

e Srinivasan (2000) propuseram uma perspectiva de gênero às grandes usinas hidrelétricas que 

indicava que as consequências do reassentamento tendem a ser mais negativas para as mulheres. 

Como eram conduzidos, os processos agravavam desigualdades em vez de diminuí-las. 

Historicamente, a pesquisa dedicada aos impactos sobre as mulheres documentou tanto 

impactos positivos (como acesso à energia elétrica, à água e melhora nos cuidados materno e 

infantil) como negativos, sendo estes últimos o maior foco dos estudos (SCHULZ; ADAMS, 

2019).  

Hidrelétricas alteram o curso dos rios, que bloqueia fluxos migratórios dos peixes e 

muda os períodos de seca e cheia, reduzindo a quantidade de cardumes, alimento e sustento de 

comunidades ribeirinhas. Os homens, por tradicionalmente não terem a obrigação de cuidar dos 

filhos, podem fazer deslocamentos longos, às vezes de dias, em busca de alimento para 

subsistência e venda ao passo que as mulheres não podem sair por tanto tempo de suas casas 

(CASTRO-DIAZ; LOPEZ; MORAN, 2018). O resultado é a perda da autonomia financeira das 

mulheres. 

 Outro ponto levantado é como as verbas dos projetos de desenvolvimento são 

distribuídas entre homens e mulheres (BRAUN, 2011a). Há países onde o direito à propriedade 
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é um privilégio masculino previsto em lei e as verbas de indenização são destinadas a eles, não 

havendo preocupação com o bem-estar das mulheres. Além disso, o tipo de emprego que esses 

projetos geram costuma contemplar homens. Ao analisar os empregos gerados pela construção 

de uma barragem em Lesoto, Braun (2010) constatou que uma hierarquia de gênero, raça e 

origem se estabeleceu na contratação de funcionários. A maior parte dos empregados eram 

homens estrangeiros e brancos, restando às mulheres lesotenses trabalhos informais, mal 

remunerados e inseguros de prostituição e limpeza das casas dos estrangeiros como forma de 

acessar as verbas do desenvolvimento (BRAUN, 2011b). 

Simon (2013) propôs uma avaliação de impactos de gênero (Gender Impact Assessment 

(GIA)), para ser aplicada junto à SIA, para jogar luz sobre as existentes relações e disparidades 

de gênero das comunidades. A metodologia, visa, por meio de um cheklist, assegurar que elas 

não se acentuem com o projeto. 

Shrestha, Joshi e Clément (2019) argumenta que o GIA é incapaz de contemplar as 

questões de gênero uma vez que o setor de hidrelétricas (assim como boa parte do mercado de 

trabalho) é extremamente masculino, havendo pouquíssimas mulheres em postos de tomada de 

decisão, planejamento e implementação e na pesquisa de águas. Além disso, defende que o 

processo de desenvolvimento carrega consigo estruturas patriarcais aliadas ao nacionalismo e 

visa reforçar uma masculinidade hegemônica. Dessa forma, essas ferramentas apenas 

mascarariam o caráter patriarcal do desenvolvimento per se. 

 

2.3 AFERIÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

  

Nos últimos anos, verificou-se um aumento de frameworks dedicados a identificar o 

bem-estar de populações impactadas pelas hidrelétricas. Depois de Colson e Scudder (1982), 

outro marco se deu nos anos 1990. Baseado na evidência de que reassentamentos costumam 

empobrecer as comunidades, Cernea (1997) propôs um framework para o planejamento e 

implementação de barragens com foco em renda. O Impoverishment Risk and Reconstruction 

Framework (IRRF) sugeriu uma abordagem de compensação igualitária: se a terra foi perdida, 

deveria ser restaurada, a mesma coisa para os meios de subsistência, marginalização, saúde etc. 

A abordagem tornou-se uma das maiores referências no monitoramento de impactos de 

reassentamento, sendo adotada pelo International Finance Corporation (IFC). A crítica a ela é 

que se restringe a populações reassentadas (SMYTH; VANCLAY, 2017). 
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Em 2009, Brown et al. (2009) desenvolveram outro framework, o Integrative Dam 

Assessment Modeling (IDAM) que elenca os 27 impactos da construção de hidrelétricas do 

ponto de vista biofísico, socioeconômico e geopolítico. O objetivo do estudo é fazer com que 

os tomadores de decisão trabalhem com mais informação e transparência. Embora abrangente, 

o modelo foi criticado por ser acadêmico demais, confuso e de difícil aplicação (HAY; 

SKINNER; NORTON, 2019). Posteriormente, Kirchherr e Charles (2016) reuniram 27 

frameworks usados na literatura de impactos sociais de usinas hidrelétricas em 217 estudos para 

criar o que denominaram The Matrix Framework para unificar a produção e permitir uma maior 

transparência na avaliação e comparação dos projetos. O levantamento trouxe contribuições 

como a de que a maior parte das análises era feita com base em frameworks não específicos 

para barragens, o que levava a uma omissão dos impactos exclusivos delas. Outra contribuição 

foi a retomada da importância do tempo como fator de análise, remontando à Colson e Scudder 

(1982) que pontuaram que os impactos se estendem por décadas. Tal estrutura, no entanto, não 

leva em consideração as hierarquias sociais, políticas, relações de gênero, religião e outros 

fatores que influenciam nos impactos sociais (HAY; SKINNER; NORTON, 2019). 

Baseado no The Matrix Framework, Smyth e Vanclay (2017) desenvolveram o The 

Social Framework (TSF) que busca superar as limitações dos modelos anteriores. A primeira 

mudança é no objeto de análise, que deixa de ser os impactos gerados pelo projeto para ser os 

indivíduos afetados por eles. Para isso, os autores se baseiam no conceito de bem-estar de 

Amartya Sen (2018). Também focam a estrutura nos direitos humanos ao evidenciar a 

necessidade de não discriminação entre as pessoas. Entendem que grupos vulnerabilizados, 

como as mulheres, precisam de atenção especial das organizações para que possam usufruir dos 

mesmos direitos de outros grupos. Focalizar diretamente as populações impactadas, este 

framework baseia o modelo deste artigo, a ser detalhado no próximo item.  

Por fim, um outro modelo agregou conceitos e princípios aos frameworks pragmáticos. 

Desenvolvido por Siciliano et al. (2018), o Energy Justice Framework for Dam Decision-

making (EJFDD) parte da constatação de que a falta de participação dos atores envolvidos gera 

resultados insatisfatórios na avaliação, mitigação e compensação dos impactos locais. Visa 

garantir justiça nos processos decisórios, na distribuição igualitária dos custos e benefícios dos 

serviços de energia e no reconhecimento e restauração destes impactos ao longo do 

desenvolvimento dos projetos. Por tratar-se de uma estrutura que foca nos aspectos de gestão 

dos projetos, não se aplica a este estudo.  
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3 MODELO DE ANÁLISE 

  

Basear a análise dos impactos sociais da construção de hidrelétricas em um framework 

é fundamental para que sistematizar o conhecimento em torno deles de maneira a compará-los 

e fazer avançar a ciência do assunto (KIRCHHERR; CHARLES, 2016). A escolha de The 

Social Framework (SMYTH; VANCLAY, 2017) se mostra a mais adequada para o estudo dos 

impactos das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio na vida das mulheres de Jaci Paraná por ser 

uma estrutura que busca avaliar tais consequências por meio dos indivíduos. Outro motivo para 

sua escolha é que, ao se debruçar sobre uma questão de gênero, é necessário que a estrutura 

leve em consideração o fato de que a construção de hidrelétricas pode agravar disparidades das 

comunidades.  

Além disso, a amplitude e a simplicidade desse framework permitem que seja aplicado 

a diferentes stakeholders, em qualquer etapa ao longo do tempo, inclusive dez anos depois da 

conclusão das obras, como analisaremos aqui. As duas usinas situadas no rio Madeira foram 

construídas concomitantemente e estimularam o fenômeno boomtown entre os anos de 2008 e 

2012 no distrito de Jaci Paraná, pertencente ao município de Porto Velho, e lugar onde vivem 

ou trabalham as mulheres entrevistadas para esta pesquisa. Esta pesquisa busca entender os 

impactos na vida das mulheres de Jaci baseada na hipótese de que tais condições tiveram uma 

piora calcada na revisão de literatura sobre o tema e no fato de a pesquisadora ter estado na 

localidade no auge do boomtown e ter presenciado situações de violações de direitos. As 

entrevistadas foram selecionadas por indicação uma da outra. 

 

3.1 PARTICULARIDADES DO MODELO E ADAPTAÇÃO AO CASO 

 

Smyth e Vanclay (2017) pontuam que o TSF foi desenvolvido para mapear as questões 

sociais criadas por um projeto em cada stakeholder. Pode ser usado por empresas, governos, 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e comunidade durante a avaliação para mapear 

impactos positivos e negativos do projeto e propor medidas de mitigação. Também pode ser 

usado como ferramenta analítica para averiguação, inclusive por acadêmicos. Além de se basear 

em frameworks da literatura deste tema, este modelo buscou se alinhar com as melhores práticas 

de sustentabilidade internacionais, como os critérios sociais e ambientais do International 
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Finance Corporation (IFC). A estrutura do The Social Framework leva em conta oito critérios 

(Figura 1). São eles: 

 

Figura 1 - The Social Framework 

Fonte: (SMYTH; VANCLAY, 2017) 

 

3.1.1 Pessoas 

 

Capacidades, habilidade e liberdade para atingir objetivos: respeito aos direitos 

humanos, à saúde e à nutrição adequada como condições básicas para que indivíduos possam 

atingir um nível mínimo de bem-estar. Os autores frisam que as mulheres costumam ter 

limitações para obterem os próprios meios de subsistência e participar de atividades sociais 

devido a restrições culturais. É dentro deste item, inclusive, que os autores situam a 

desigualdade de gênero. 

  

Comunidade 
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3.1.2 Comunidade  

 

Visto que diferentes forças políticas coexistem na comunidade, projetos podem atender 

(e beneficiar) determinados grupos em detrimentos de outros. Além disso, costumam alterar o 

funcionamento das comunidades e sua a coesão segurança e outros fatores que influenciam no 

bem-estar. 

 

3.1.3 Cultura e religião 

 

Crenças compartilhadas dão suporte psicológico a comunidades e são indícios dos 

valores que as sustentam. Lugares sagrados e heranças culturais podem ser afetadas pelas obras. 

 

3.1.4 Subsistência 

 

O trabalho e as condições em que ele é praticado são aspectos fundamentais do bem-

estar de comunidades. Inclsive que, muitas vezes, o papel das atividades ilegais e informais 

precisa ser entendido como parte da economia, política e segurança local. 

 

3.1.5 Infraestrutura 

 

O acesso à infraestrutura e serviços de saúde, água e saneamento são fundamentais para 

determinar o bem-estar físico e mental das comunidades, assim como propiciam ou impedem 

o desenvolvimento de novas formas de sustento. 

 

3.1.6 Lares 

 

Ter uma casa é um direito básico de qualquer família e a qualidade das construções 

impacta diretamente o bem-estar de quem vive nelas. 

 

3.1.7 Ambiente 
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Famílias e comunidades precisam de um ambiente estável e limpo. Pioras na qualidade 

da água, do ar ou de outros fatores ambientais são indicadores a serem avaliados. Mudanças 

bruscas no ambiente influenciam também na forma de obtenção de alimentos e nos meios de 

subsistência.  

 

3.1.8 Recursos naturais 

 

Acesso à terra, às florestas e a outros recursos naturais é importante para a manutenção 

de muitos meios de subsistência. 

Para abarcar os temas levantados pelo framework, perguntas apreendidas da própria 

matriz assim como outras levantadas pela revisão de literatura compuseram um roteiro 

semiestruturado que será destrinchado a seguir. 
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4. METODOLOGIA  

 

Este artigo é um estudo de caso que visa compreender como a construção das usinas de 

Jirau e Santo Antônio influenciou o bem-estar das mulheres de Jaci-Paraná. De acordo com 

Stake (1995), trata-se de um estudo de caso instrumental, uma vez que seus resultados podem 

fornecer insights para um campo de conhecimento ou teoria a respeito do tema. Como 

documentado, a maior parte da literatura sobre o impacto social de gênero das usinas 

hidrelétricas tende a ser negativo. Esta pesquisa visa, por meio de entrevistas semiestruturadas 

feitas com moradoras e trabalhadoras de Jaci-Paraná, somar informações a esta discussão.  

Para isso, vale-se da lente de análise descrita no item anterior. Um roteiro 

semiestruturado foi elaborado com perguntas induzidas do TSF como, por exemplo: a) Após a 

construção das usinas, considera que a oferta de energia elétrica melhorou, piorou ou está igual? 

b) Após a construção das usinas, considera que a oferta de transporte em Jaci-Paraná melhorou, 

piorou ou está igual? c) Após a construção das usinas, a condição das estradas melhorou, piorou 

ou está igual? d) Após a construção das usinas, o abastecimento de água da sua casa e de Jaci-

Paraná melhorou, piorou ou está igual?  

Outras perguntas foram induzidas da revisão de literatura e introduzidas aos campos do 

TSF. Ao estudar os impactos sociais da construção de Jirau e Santo Antonio em outras 

localidades do Rio Madeira, Mayer et al. (2022) mostraram que a coesão da comunidade e a 

confiança entre seus membros são fatores chave para o bem-estar na medida em que esta se 

apresenta como rede de apoio na resolução de problemas. Em outro exemplo, Braun (2011b) 

relata que, entre os impactos causados pela barragem de Lesoto, havia danos psicológicos 

causados pela dilaceração destes laços comunitários, quando uma parte da família é reassentada 

e a outra permanece no local de origem. Dessa forma, foram incluídas no campo “Cultura” as 

seguintes perguntas: a) Após a construção das usinas, mudou a frequência e/ou a maneira como 

você vê seus amigos e parentes? b) A construção das usinas mudou os laços da comunidade? 

c) Você confia nos seus vizinhos hoje? d) Antes da construção das usinas, você confiava nos 

seus vizinhos? 

Em um primeiro momento, o plano era entrevistar as mulheres de Jaci-Paraná 

presencialmente, mas dadas as restrições da pandemia da Covid-19, as entrevistas foram feitas 

pelo celular, em chamadas de telefônicas. Em alguns casos, o acesso à internet estava 

intermitente e em outros, devido a restrições financeiras, elas não dispunham de computadores 
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e celulares equipados para entrevistas por Zoom. O Comitê de Ética da Fundação Getúlio 

Vargas foi informado das limitações encontradas em campo e autorizou a realização da pesquisa 

nestes moldes. 

Nove mulheres que vivem em Jaci-Paraná e acompanharam o processo de construção 

das usinas foram contactadas via ligação telefônica e aceitaram dar entrevista para a pesquisa, 

porém seis participaram. Duas deixaram de atender às ligações e uma desistiu. A condição foi 

a de que permanecessem no anonimato (CRESWELL; CRESWELL, 1994). Por esse motivo, 

nomes reais foram substituídos para facilitar a compreensão. Na figura 2, há uma descrição de 

seus perfis. As entrevistas foram feitas nos meses de fevereiro e março de 2022 e duraram de 

32 minutos a 1h21 minutos. Como é comum na pesquisa qualitativa (STAKE, 1995), cada 

entrevista evoluiu de uma maneira e, embora as perguntas não tenham sido iguais para todas as 

entrevistadas, os oito temas do framework foram contemplados em todas as conversas. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente. 

 

Figura 2 - Tabela de entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 A REGIÃO 

 

Jaci-Paraná fica equidistante de Jirau e Santo Antônio e sofreu impacto da construção 

das duas usinas (ASSUNÇÃO, 2011). A pesquisa censitária realizada em 2000 contou 2.821 

moradores. Em 2010, o número subiu para 13.131 habitantes. Estima-se que cada 

empreendimento tenha atraído de 20 mil trabalhadores temporários, sem contar aqueles atraídos 

por atividades do entorno (CAVALCANTE et al., 2016). 

 

Figura 3 - Jaci-Paraná entre usinas 

 

 

 

Fonte: (ARAÚJO, 2012) 

 

Como demonstra Araújo (2017), as usinas criaram um cenário em que as medidas 

compensatórias previstas não foram revertidas em ganhos sociais efetivos para a população 

impactada. Uma das consequências da migração de milhares de trabalhadores, na grande 

maioria homens, foi o crescimento de áreas de prostituição, violência, consumo e tráfico de 

drogas. Com o fim da etapa inicial das obras (que empregava a mão de obra local sem 

qualificação), muitos desses trabalhadores se somaram aos desempregados da região.  

 O autor mostra que houve um aumento de 44% das denúncias de exploração sexual 

infanto-juvenil em Rondônia entre 2011 e 2012. Dados levantados para esta pesquisa no 

Datasus (BRASIL, 2022) mostram que os números de gravidez na adolescência no estado — 

que vêm em queda gradual, ano a ano –, tiveram altas entre os anos de 2008 e 2012, os anos 
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que compreendem o auge das obras.Por fim, Araújo (2017) mostra também o aumento de 

homicídios dolosos e estupros no estado no período em questão.  

 

Figura 4 - Gravidez de meninas de 10 a 19 anos em Rondônia 

Fonte: (BRASIL, 2022) 

 

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As seis mulheres que participaram desta pesquisa estavam em Jaci-Paraná nos anos em 

que o boomtown aconteceu (2008-2012). Uma delas, Alcione, não reside em Jaci-Paraná, mas 

seu posto de trabalho tem interação direta com adolescentes do distrito. As outras são moradoras 

do distrito há mais de 20 anos, com exceção de Marisa. A seguir, os resultados da pesquisa 

qualitativa elencados por campo do bem-estar de acordo com cada item do TSF.  

 

5.2.1 Pessoas 

 

Como apontou Athayde et al. (2019), não é raro que os conflitos sociais evoluam para 

situações de violência no contexto das usinas hidrelétricas amazônicas, configurando o que 

Amartya Sen (2018) definiu como impedimento ao desenvolvimento como liberdade. Uma das 
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entrevistadas, Gal, conta que se engajou na defesa dos direitos dos cidadãos de Jaci-Paraná e 

passou a fazer parte do Movimento dos Atingidos por Barragens em 2013. Passou a cobrar 

políticos e empresários pelas compensações e melhorias esperadas (entre as reivindicações 

estão a falta de emprego, a má qualidade da água, o abandono das estruturas públicas, o não 

cumprimento de planos de compensação, a infestação de um tipo de mosquito amazônico em 

função da mudança do curso dos rios, todos destrinchados a seguir).  

Por causa de sua atuação política, Gal relata que passou a receber ameaças. Diz que sua 

casa estava sendo vigiada e que foi perseguida por motociclistas mais de uma vez. Em 2019 

passou a ter escolta da polícia. Mudou-se para um prédio, onde passou a se sentir mais segura. 

Atualmente passa temporadas fora do distrito e orientou os filhos a deixarem Jaci-Paraná por 

questões de segurança. 

Outro ponto levantado pelas seis entrevistadas, é o de que, com o fim das obras, os 

postos de trabalho minguaram no distrito. Diante do desemprego, Maria Bethânia diz que os 

homens partiram ao passo que as mulheres ficaram para cuidar dos filhos. Ela e Alcione 

apontam que meninas e mulheres de Jaci tiveram relacionamentos com trabalhadores das usinas 

e engravidaram. Ficaram para trás os “filhos das usinas” e as jovens mães abandonaram a 

escola. Maria Bethânia diz que campanhas de conscientização contra gravidez precoce 

ocorreram, mas considera que informação não foi suficiente para evitá-la, uma vez que “as 

meninas tinham sonhos e desejos e foram iludidas. Essas adolescentes precisavam de um lugar 

pra ir, um curso de capacitação, uma coisa contínua".  

  

5.2.2 Comunidade, apoio e contexto político 

 

Um ponto que surgiu frequentemente foi o esfacelamento da coesão social. Todas as 

entrevistadas dizem que casas foram abandonadas por moradores nos últimos anos, que 

migraram em busca de trabalho. As moradoras (exclui-se aqui, Alcione) relatam que não 

conhecem mais seus vizinhos e, portanto, não podem contar com eles ou não confiam neles em 

caso de necessidade. Nenhuma das mulheres entrevistadas disse andar sozinha à noite 

tranquilamente em Jaci Paraná. Todas relatam o aumento no tráfico e consumo de drogas. “Aqui 

ficou muito homem viciado. Antes a gente deixava a porta aberta e saia. Hoje, de jeito nenhum”, 

diz Maria Rita. Marina, dona de um comércio, diz que seu negócio foi assaltado três vezes nos 

últimos três anos. Maria Rita, Marisa, Bethânia e Gal relatam que seus filhos, jovens, tiveram 
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de deixar Jaci-Paraná em função da criminalidade e do desemprego. A distância dos parentes 

aparece nas entrevistas como fonte de tristeza.  

Outro impacto mencionado por Alcione, Gal, Maria Rita e Maria Bethânia e foi o fato 

de que, durante o período de construção das usinas, a prostituição cresceu em Jaci-Paraná. 

Como mostra Araújo (2017), a atividade atraiu dezenas de mulheres, no que Braun (2010) 

demonstra ser um caminho das mulheres para acessar verbas do “desenvolvimento”. Maria Rita 

conta que, nessa época, a frequência de casos de estupros e assassinatos motivados por brigas 

era alta. “O cara passa a mão na perna de uma mulher e morre”, diz. Ela também relata que 

tinha receio de caminhar pela região mesmo de dia por causa do assédio. 

Marisa, Maria Rita, Maria Bethânia participaram das reuniões preparatórias da 

implementação das usinas e dizem que apenas os representantes das empresas e autoridades 

falavam nos encontros. Elas não se recordam de questões relativas às mulheres terem sido 

debatidas nessas reuniões. 

Assim como Gal, elas dizem que a comunicação da empresa e das autoridades não foi 

aberta nem honesta e que a comunidade não foi chamada para debater o projeto. “Chegaram 

com o plano pronto. Não deram espaço pra ninguém falar o que achava ou deixava de achar”, 

afirma Maria Rita. É uma estratégia que García et al. (2021) descrevem como comum em países 

do sul global, onde a implementação das usinas hidrelétricas é feita de forma impositiva. 

As discussões em torno das usinas criaram uma divisão entre os habitantes de Jaci-

Paraná. Marina, Marisa, Maria Rita e Bethânia apontam que aliados dos políticos se 

beneficiaram das construções. Com a demora e/ou ausência dos projetos de compensação, 

alguns moradores passaram a protestar na BR-364. Gal, Maria Rita, Maria Bethânia relatam a 

forte reação da polícia, com balas de borracha e a prisão de moradores. Segundo as entrevistadas 

e sites de notícias, o distrito recebeu uma verba no valor de R$ 30 milhões da Santo Antônio 

Energia em 2019 para serem investidos na comunidade. Gal e Maria Rita dizem que as 

melhorias não foram implementadas. Para a pergunta “Depois do que você viu acontecer em 

Jaci-Paraná, acredita que outras usinas devem ser construídas na Amazônia?”, todas as 

entrevistadas disseram não.  

 

5.2.3 Cultura e religião 
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O patrimônio histórico formado pelas casas de seis funcionários da antiga estrada de 

ferro, a estação de trem e a igreja católica (construções centenárias), foi derrubado por fazer 

parte de uma área que seria alagada. Os festejos que aconteciam na Igreja Católica deixaram de 

acontecer. Outra igreja foi construída, mas a comunidade não tem os mesmos laços. “É um 

lugar que ninguém gosta de ir”, diz Marisa.  

 

5.2.4 Bens, propriedade e modos de subsistência 

  

Entre os impactos positivos, Marina diz que no auge da construção das usinas havia 

dinheiro em Jaci-Paraná. O preço dos aluguéis subiu e moradores lucraram com a especulação 

imobiliária. Dona de um pequeno comércio, ela viu seu negócio crescer. “Foi passageiro, o que 

ficou aqui foi ladrão e viciado”.  

Marisa mudou-se para Jaci durante a construção das usinas, atraída por um emprego no 

comércio. Comprou uma casa e criou cinco filhos. Com o fim dos empregos, a família deixou 

a cidade. Ela permanece porque não consegui vender a propriedade.  

Segundo relato de Maria Bethânia, durante o boomtown às moradoras de Jaci-Paraná 

sobravam os trabalhos limpeza. Ela traz a marcação de raça em seu relato. “Serviço que sempre 

sobra pra preta e pobre: a limpeza na casa dos engenheiros”, como sinalizou Braun (2010), com 

seu relato sobre a experiência de Lesoto.  

Nenhuma das entrevistadas recebeu indenização, incentivo financeiro, isenção fiscal, 

capacitação ou qualquer outro benefício individualizado em função da construção das usinas. 

 

5.2.5 Infraestrutura 

 

A Escola Estadual Maria de Nazaré, que antes ocupava uma posição central na 

comunidade mudou de lugar, para uma localização menos central. A comunidade não foi 

consultada sobre o novo endereço. O centro comunitário, que acolhia os idosos do distrito, 

também foi destruído e nenhum outro construído como substituição 

A qualidade da água encanada foi mencionada por todas como ruim, fonte de doenças 

de pele. As que têm maior poder aquisitivo disseram comprar água mineral para consumo. As 

moradoras disseram que o preço da energia é dos mais altos. “Uma pessoa que mora num 
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barraquinho, com um ventilador e uma geladeira, gasta entre 350 e 400 reais por mês”, diz 

Marisa.  

Entre as melhorias de infraestrutura está o asfaltamento das ruas e da BR 364. Por outro 

lado, algumas disseram que a oferta de transporte público diminuiu em função da evasão dos 

moradores. Outras, no entanto, não percebem alterações na qualidade do transporte. Outra 

melhoria apontada foi a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que 

funciona 24 horas por dia.  

Jaci-Paraná tinha uma delegacia antes da construção das usinas, que foi transferida para 

Nova-Mutum, distrito formado a partir do reassentamento da população de Mutum-Paraná. 

Maria Rita, Maria Bethânia e Marisa reclamam da inação da polícia diante de crimes como 

ameaça, furto, assalto. Bethânia diz que questões de violência doméstica não são endereçadas 

à polícia por este motivo.  A delegacia da mulher mais próxima fica na cidade de Porto Velho. 

 

5.2.6 Lares 

 

O abandono das casas gera uma sensação de insegurança segundo as moradoras e levou 

à desvalorização dos imóveis. Uma das entrevistadas, Marina, diz que os desníveis no terreno 

causados pela inundação alteraram a estrutura de sua casa. “Minha casa está toda rachada, 

afundada. A do meu vizinho desmoronou. O pessoal da usina foi no meu terreno, faz uns cinco 

anos, cavou um buraco, constatou que o solo é arenoso, mas não fez nada. Meu marido está 

colocando ferro nas rachaduras, mas não adianta”, diz a comerciante.  

 

5.2.7 Ambiente 

 

A perda da praia e o aquecimento do distrito em função do desmatamento causaram 

impactos ambientais negativos segundo as moradoras. Os planos de compensação previam 

plantio de árvores nas áreas desapropriadas, o que, de acordo com Marina, não aconteceu. “Só 

o que tem é capim”, diz. Um outro desequilíbrio gerado pelos alagamentos foi motivo de 

protestos de moradores: a infestação de mosquitos amazônicos do tipo monsônico, mais 

agressivos que os pernilongos tradicionais e levou ao fechamento do comércio local nos 

horários de pico dos enxames. 
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5.2.8 Recursos naturais 

 

A perda de recursos naturais relatada pelas entrevistas diz respeito à diminuição de 

animais de caça e pesca. “Antes a gente tinha paca, tatu, jatuarana, muito peixe, jacaré”, diz 

Maria Rita. Nenhuma das entrevistadas relatou dificuldades em acessar plantas medicinais. A 

mudança no curso do rio Madeira também alagou o que era a região de turismo de Jaci-Paraná, 

a chamada prainha, de onde vinham visitantes de diferentes localidades.  
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 As entrevistas com as mulheres de Jaci-Paraná corroboraram a literatura sobre impactos 

sociais de hidrelétricas tais como, como empobrecimento (CERNEA, 1997) e aumento de 

violência (GARCÍA et al., 2021). A disparidade de gênero faz com que sejam sofridos 

essencialmente por mulheres, como o aumento de casos de assédio e estupro e o esfacelamento 

das relações sociais e o subemprego (MEHTA; SRINIVASAN, 2000; TILT; BRAUN; HE, 

2009; BRAUN, 2011b). As entrevistas apontam ainda o fenômeno de evasão escolar de 

meninas que engravidaram dos trabalhadores das usinas.  

 De acordo com a revisão de literatura, tais resultados podem ser explicados pela falta 

de participação da comunidade nas estratégias de mitigação dos impactos dos projetos de Jirau 

e Santo Antônio assim como a ausência de um olhar de gênero sobre os impactos, como aponta 

Vanclay (2002) e recomenda a WCD (WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000). Como 

apontou Athayde et al. (2019), essa falta de participação costuma gerar conflitos com 

autoridades locais que podem resultar em uma reprimenda violenta, como sinaliza García et al. 

(2021) e observou-se nas entrevistas. As mulheres relatam a destruição de estruturas simbólicas 

e físicas da comunidade de Jaci-Paraná.  

Entre os fatores positivos, as entrevistadas destacam a construção de uma UPA e o 

asfaltamento da cidade. No quesito infraestrutura dizem que a qualidade da água piorou e a 

energia ficou mais cara. Consideram como impacto negativo a perda das construções históricas 

do município, o alagamento da praia, antigo ponto turístico, a redução da fauna terrestre e 

fluvial, a infestação de mosquitos amazônicos e o aumento do calor devido ao desmatamento. 

Em todos os campos levantados no TSF foram registrados impactos negativos que 

afetam o bem-estar das mulheres de Jaci-Paraná. O fato de seus filhos migrarem em busca de 

melhores condições de vida mostra que os impactos se estendem por gerações, como 

sinalizaram Colson e Scudder (1982).  

Dentre as limitações deste estudo encontra-se o fato de as entrevistas terem se 

concentrado em um grupo de mulheres acima dos 50 anos, por meio de indicações. Uma 

pesquisa que contemple um espectro maior de faixa etária pode confirmar a hipótese. Para 

compensar a lacuna de informações sobre meninas, trouxemos os índices de gravidez na 

adolescência do estado de Rondônia disponíveis no Datasus (BRASIL, 2022), que revelou um 
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aumento nos anos das obras. Uma pesquisa feita em campo pode ampliar a quantidade e 

qualidade do grupo estudado. 

Outra limitação diz respeito às políticas públicas em torno dos impactos sociais das 

usinas. A metodologia concentrou-se na análise de entrevistas das mulheres afetadas. Um 

estudo mais abrangente pode levantar as medidas previstas e implementadas. 

Por fim, por inserir a desigualdade de gênero ao item capacidades o TSF não permite 

uma análise aprofundada sobre o impacto de gênero nas comunidades e impede a análise das 

intersecionalidades. Outra sugestão para estudos futuros é seguir a recomendação de Siciliano 

et al. (2018) e investigar a equidade de distribuição dos custos e benefícios dos projetos ao 

longo de diferentes espaços e tempos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este estudo buscou documentar o impacto social das usinas hidrelétricas de Jirau em 

Santo Antônio na vida de mulheres de Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho, dez anos após o fim 

do auge das obras. Como sugerem Colson e Scudder (1982), o fenômeno pode se estender por 

gerações. 

Para tanto, optou-se por investigar como as hidrelétricas afetaram o bem-estar dessa 

comunidade, por meio de uma lente de análise desenvolvida por Smyth e Vanclay (2017), o 

The Social Framework. Partiu-se para uma pesquisa qualitativa com perguntas 

semiestruturadas distribuídas de acordo com o framework com cinco moradoras de Jaci-Paraná 

e uma professora que atua no distrito. Todas as entrevistadas acompanharam o período do auge 

das obras das usinas e o consequente piora e ou manutenção de um padrão de vida ruim para os 

habitantes e conflitos decorrentes disso. Somaram-se às entrevistas dados quantitativos de 

gravidez na adolescência do estado de Rondônia no período. 

Entre os resultados encontrados, observou-se o aumento do desemprego, da 

criminalidade, da prostituição, do tráfico de drogas no distrito, o que gera uma sensação de 

insegurança e vulnerabilidade nas moradoras. Documentou-se a existência de conflitos 

políticos entre a comunidade e as autoridades locais, desembocando inclusive em um caso de 

perseguição. Constatou-se o empobrecimento, o esfacelamento da coesão social, a perda de 

capital simbólico e identitários. Foram levantadas queixas a respeito da qualidade da água, 

preço da energia, da piora na condição de moradia. O desmatamento levou ao aumento do calor. 

A elevação das águas do rio acabou com a pesca de subsistência, levou a inundações que 

alteram o modo de vida e os laços sociais e ao descontrole do volume de mosquitos. Há registros 

e relatos do aumento de casos de gravidez na adolescência durante o período de obras e uma 

consequente evasão escolar de meninas.  
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