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INTRODUÇÃO

O Observatório é um projeto 

desenvolvido como um sistema de 

informações que incorpora dados sobre 

as especificações técnicas, as 

articulações corporativas, os impactos 

ambientais, as pendências sociais, os 

conflitos e os rearranjos espaciais 

engendrados pela construção de 

barragens no Brasil.

Foi concebido como um banco de dados 

online, abrigando as informações 

registradas e contendo fichas de 

dezenas de barragens. Busca, portanto, 

disponibilizar informações atualizadas e 

detalhadas que permitam um maior 

debate na sociedade acerca dos 

problemas e benefícios da construção de 

barragens. 

Está disponível no seguinte endereço: 

www.observabarragem.ippur.ufrj.br

OBJETIVOS

Embora sejam empreendimentos de 

grande porte e de interesse público, é 

tarefa difícil encontrar informações 

básicas de ordem técnica ou social. Os 

dados estão sempre dispersos e muitas 

vezes são contraditórios. 

O Observatório almeja reunir, 

sistematizar e organizar essas 

informações sobre o setor elétrico, 

acompanhando suas mudanças e 

proporcionando o assessoramento de 

pesquisadores e ativistas de 

movimentos sociais. 

Sabemos que a instalação de uma 

barragem provoca alterações marcantes no 

meio ambiente, assim como nas 

comunidades do seu entorno e que muitos 

desses empreendimentos hidrelétricos vêm 

acompanhados de movimentos de 

mobilização popular, locais e regionais; 

que por sua vez

CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Há a possibilidade de realimentar este 

banco ininterruptamente, tanto através da 

atualização das fichas, como através da 

inserção de novas hidrelétricas no sistema, 

conforme vão surgindo. 

Também são bem vindas colaborações na 

forma de videos, entrevistas e 

documentos vindos dos movimentos 

organizados, pesquisadores, dos 

próprios atingidos e de quem mais 

quiser e puder acrescentar.

INTERATIVIDADE

Ao clicar em cada uma das barragens já 

cadastradas e plotadas no mapa, o 

visitante poderá ter acesso a informações 

mais detalhadas de ordem técnica, 

econômica, jurídica/legal, ambiental, 

social, além de dados orçamentários, 

história e referências bibliográficas 

que tratam da barragem em questão.

ATUALIZAÇÕES E COLABORAÇÃO

atraem o interesse de movimentos 

sociais, organizações não-governamen-

tais (ONGs), ambientalistas, 

pesquisadores, imprensa e instituições 

governamentais. Além disso, foi levado 

em conta também a relevância no parque 

gerador do país.

CONTEÚDO

No Observatório Sócio-Ambiental de 

Barragens, o visitante pode ter acesso à:

-Lista de barragens cadastradas;

-Publicações Acadêmicas dentro da área 

temática;

-Notícias mais recentes sobre o setor 

elétrico;

-Comunicar-se com a nossa equipe;

-Buscar por barragens através de  

critérios específicos.

Nesse sentido, consideramos que a 

principal inovação do Observatório 

consiste em permitir que diferentes atores 

sociais, organizações governamentais e 

não-governamentais, pesquisadores e 

ativistas sejam capazes de acessar e 

contribuir, de modo fácil, um banco de 

dados com as informações reunidas e que 

lhes são necessárias para planejar e 

debater a reparação individual ou coletiva 

dos impactos de grandes barragens.


