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Quais são as estratégias empregadas pelos atores
sociais regionais para mitigar e compensar os
riscos derivados da construção da UHEBM?.

PERGUNTA GERAL



FOCO DA PESQUISA

Análise da atuação dos atores sociais regionais
no âmbito do Plano de Desenvolvimento
Regional Sustentável do Xingu (PDRSX).





Origem: Criado em 2010 por decreto presidencial.

Contexto: Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), criada em 2007 e administrada 
pelo Ministério da Integração.

Objetivo: promover o desenvolvimento do território 
considerado impactado pela Usina Hidrelétrica 
Belo Monte.

Financiamento: R$500.000.000,00 da Norte Energia 
S. A. – leilão da ANEEL de concessão da energia da 
UHE Belo Monte, em 2010.

Projetos: 362 projetos – total de aproximadamente 
R$277.000.000,00.

PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL 
DO XINGU (PDRSX)



NOVIDADE

Arranjo institucional novo dentro da 
politica energética brasileira e da política 
nacional de desenvolvimento regional 

AVANÇO

Avanço no sentido de se promover um 
tipo de governança ambiental regional de 
múltiplos níveis com maior capacidade 
de responder aos impactos 
socioambientais de megaprojetos.



OBJETIVO GERAL

Analisar a relação entre o arranjo institucional e 
o modelo de governança do PDRSX e as 

principais decisões tomadas nessa arena.



PERGUNTAS ESPECÍFICAS

a) De que maneira as características do arranjo institucional e do 
modelo de governança do PDRSX influenciam as decisões 

tomadas nessa arena?

b) Qual o papel dos conflitos entre os grupos sociais da região 
para a adoção de projetos específicos?



• ANÁLISE DOCUMENTAL

• 41 ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS

• ANÁLISE SITUACIONAL (participação em 9 
reuniões de trabalho do PDRSX).

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 



Resultados de 

oito anos de 

PDRSX

Eixo 1
Processos de 

tomada de 

decisão dentro 

do PDRSX

Eixo 3
Desafios de 

planejamento 

dentro do PDRSX

Eixo 2

ESTRUTURA DA TESE



EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX

PERGUNTA: como a sociedade regional reagiu a uma politica de 
desenvolvimento baseada na disponibilização de quinhentos milhões 
de reais para serem investidos em projetos, ao longo de vinte anos?

OBJETIVO: analisar a distribuição de projetos e recursos financeiros 
entre as oito áreas temáticas e entre os setores, grupos e agentes 
sociais do PDRSX para identificar os principais desequilíbrios nesse 

processo



EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX



EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX



RESULTADOS PRINCIPAIS

1) Arranjo institucional inovador e representativo (+)
2) Governança democrática (+);

3) Fortalecimento do capital social (+);
4) Desequilíbrio entre agentes sociais regionais (-);

5) Pouca influência do planejamento estratégico sobre a seleção de projetos (-);
6) Pouca articulação entre os projetos do PDRSX e as políticas públicas oficias 

(estaduais e federais) (-).

EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX



ANÁLISES SOBRE MEDIDAS DE DESEMPENHO SOCIAL:

EQUIDADE FORMAL E DESEQUILÍBRIO REAL

- Equidade formal entre diferentes setores da sociedade regional (+);
- A equidade formal favorece os agentes sociais do poder público (-);

- A equidade formal favorece a presidência da república (-);
- A equidade formal favorece as  entidades que fazem parte do seu Comitê 

Gestor (CGDEX) (-)

EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX



ANÁLISES SOBRE MEDIDAS DE DESEMPENHO SOCIAL:

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

-Falta de comprovação da eficiência dos projetos aprovados é ocasionada por:
(i) falta de clareza em relação aos objetivos estratégicos;

e (ii) desafios nos processos de monitoramento, avaliação e auditoria dos projetos;

-Falta de transparência devido à baixa capacidade de publicação e divulgação 
das deliberações dos órgãos do PDRSX e dos resultados dos projetos aprovados.

EIXO 1 Resultados de oito anos de PDRSX



EIXO 2 Desafios de planejamento

OBJETIVO: analisar o grau de aderência dos projetos do PDRSX 
aos eixos prioritários de ação definidos pelos seus instrumentos 

de planejamento estratégico



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PDRSX

4 processos: 

•PDRSX (2010)
•Agenda de Desenvolvimento Territorial para o Xingu (ADTX) (2013);

•Planejamento das CTs (2013);
•Planejamentos anuais por edital (2014-2018).

EIXO 2 Desafios de planejamento



Matriz de Adequação de rojetos ao Planejamento Estratégico do PDRSX

EIXO 2 Desafios de planejamento



Matriz de Adequação de Projetos ao Planejamento Estratégico do PDRSX
CT 02 – Infraestrutura para o desenvolvimento

EIXO 2 Desafios de planejamento



EIXO 2 Desafios de planejamento



EIXO 3 Processos de tomada de decisão

OBJETIVO: analisar a formação de alianças políticas entre 
determinados agentes e grupos sociais em suas estratégias para 
influenciar os processos de seleção, monitoramento, auditoria e 

avaliação de projetos

PERGUNTAS:
(i) quais são os resultados dos conflitos presentes nessa arena?

(ii) quem se fortaleceu com o PDRSX?



especificamente os aspectos ligados à 
análise de arranjos institucionais e à 
governança ambiental de múltiplos níveis 
(BRONDÍZIO; OSTROM; YOUNG, 2009; 
OSTROM, 1990, 2011);

Teoria dos sistemas socioecológicos

ABORDAGENS TEÓRICAS
DUAS LENTES ANALÍTICAS PRINCIPAIS

(FERREIRA Lúcia da Costa et al., 2017; 
HANNIGAN, 2009; OSTROM, 1990, 2011; 
RENN, 1992).

Teorias sobre conflitos e arenas 
sociais e ambientais



Documentos institucionais do PDRSX: 

(i) Decreto Presidencial nº 7340 de 21/10/2010; 
(ii) Regimento Interno do Comitê Gestor e das 
Câmaras Técnicas do PDRSX;
(iii) Editais de seleção de projetos do PDRSX de 2012 
até 2017; 
(iv) Relatórios Gerenciais da Secretaria Executiva; 
(v) Listas dos membros das Câmaras Técnicas e do 
Comitê Gestor do PDRSX de cada reunião desses
órgãos realizada entre junho de 2016 e março de 
2018;
(vi) Dados dos 362 projetos aprovados pelo PDRSX, 
entre 2011 e 2018;
(vii) Agendade Desenvolvimento Territorial do Xingu 
(ADTX) (BNDES, 2014);
(viii) Planejamento Estratégico das Câmaras 
Técnicas, elaborado em 2013.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 
(1)
ANÁLISE DOCUMENTAL



41 entrevistas realizadas em duas pesquisas 
de campo nas cidades de Altamira, Belém, 
Brasil Novo, Medicilândia e Porto de Moz, no 
estado do Pará

1ª Pesquisa de campo - entre 28 de março e 
16 de maio de 2017. 

2ª Pesquisa de campo - entre 11 de julho e 
24 de agosto de 2018.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 
(2)
ENTREVISTAS SEMI 
ESTRUTURADAS



PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS (3)
ANÁLISE SITUACIONAL

observação de situações de tomada de decisão 
no âmbito do PDRSX. 

1ª Pesquisa de campo: participação em 6
reuniões de trabalho do PDRSX.

2ª Pesquisa de campo: participação em 3 
reuniões de trabalho do PDRSX.
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