
Inspirações para um Observatório de Barcarena
dados para controle socioambiental e tomadas de decisão conscientes



O que é Observatório?
• Um ponto focal (instituição) que junta pontos de uma Rede, que gera 

informação e conhecimento de qualidade sobre determinado tema (FVA)


• É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e 
apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas 
da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da 
gestão pública (Observatório Social).



O que faz?

• Depende do propósito do Observatório. 


• Se for focado em gerar conhecimento, em pesquisas, não é recomendado 
fazer advocacy para garantir neutralidade, independência e autonomia; 


• Se escolher agir em advocacy, deixar transparente esse posicionamento.  



Exemplos + Sociais
• Observatório Social do Brasil (OSB) é uma instituição não governamental, associação, 

sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e 
atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro 
setor. O Sistema OSB é formado por voluntários engajados na causa da justiça social e 
contribui para a melhoria da gestão pública. (http://osbrasil.org.br/tv-osb/)


• Belém, Abaetetuba e Capanema. 


• Observatório do Plano Nacional de Educação. De 2013, o Observatório do PNE é um 
projeto de advocacy e monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE) que 
tem por objetivo contribuir para que ele se mantenha vivo e cumpra seu papel como 
agenda norteadora das políticas educacionais no País. (http://
www.observatoriodopne.org.br/). Coordenado pela Todos pela Educação.


A plataforma funciona como um instrumento de controle social - para que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas - e também apoiar gestores públicos, educadores e pesquisadores. (http://www.observatoriodopne.org.br/home)
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Exemplos + Sociais
• O Observatório das Metrópoles é um grupo que funciona em rede, 

reunindo instituições e pesquisadores dos campos universitário, 
governamental e não-governamental. A equipe constituída no 
Observatório vem trabalhando há 20 anos, envolvendo atualmente cerca 
de 100 pesquisadores e 60 instituições de forma sistemática e articulada 
sobre os desafios metropolitanos colocados ao desenvolvimento 
nacional, tendo como referência a compreensão das mudanças das 
relações entre sociedade, economia, Estado e os territórios conformados 
pelas grandes aglomerações urbanas brasileiras. (http://
observatoriodasmetropoles.net.br/wp/apresentacao/)



Exemplos + Socioambientais
• ISA Xingu. Base de dados com site que analisa e disponibiliza informações sobre a bacia do Rio Xingu. 

https://xingumais.org.br/observatorios/ | (https://xingumais.org.br/observatorios/mapa)


•Ciência Cidadã (WCS)  desenvolve uma rede de colaboração que inclui indivíduos, agências governamentais e 
organizações da sociedade civil que atualmente trabalham na Amazônia nas áreas de conservação, desenvolvimento 
sustentável, ciência, tecnologia e inovação. Os parceiros participam da formulação e do teste de soluções tecnológicas 
inovadoras, de mecanismos de participação cidadã e de estratégias de compartilhamento de informação e 
conhecimento. Este projeto colabora com a Iniciativa Águas Amazônicas , contribuindo para a geração de informação 
de base científica e para a construção de uma ampla base social voltada para a conservação e para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia. Onde e quando os peixes migram na Amazônia: nos associamos ao Cornell Lab of 
Ornithology para desenvolver uma plataforma online e ferramentas associadas para coletar, armazenar, analisar e 
visualizar dados sobre a presença de peixes. Fatores ambientais (por exemplo, nível de água, temperatura, 
condutividade, concentração de sedimentos em suspensão, pH, oxigênio dissolvido e carbono orgânico dissolvido): 
testaremos dispositivos de baixo custo, user-friendly e todos os tempos para colecionar esses dados, e faremos 
recomendações para uma ampla implantação. Vamos testar duas abordagens diferentes: (a) rede de sensores e 
registradores de dados e (b) um modelo de ciência comunitária que enfatize o trabalho com a juventude para identificar 
e resolver os problemas da comunidade com as ferramentas de ciência cidadã e inovação tecnológica. (http://
cienciaciudadanaparalaamazonia.org/)


A plataforma funciona como um instrumento de controle social - para que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas - e também apoiar gestores públicos, educadores e pesquisadores. (http://www.observatoriodopne.org.br/home)
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Exemplos + Socioambientais
• Observatório do Clima (ideia nasceu no Pará) é uma rede que reúne entidades da 

sociedade civil com o objetivo de discutir a questão das mudanças climáticas no 
contexto brasileiro. O OC promove encontros com especialistas na área, além de 
articular os atores sociais para que o governo brasileiro assuma compromissos e crie 
políticas públicas efetivas em favor da mitigação e da adaptação do Brasil em relação à 
mudança do clima. (FGVCes)


• Worldwatch Institute. Through research and outreach that inspire action, the 
Worldwatch Institute works to accelerate the transition to a sustainable world that meets 
human needs. Founded in 1974 by Lester Brown as an independent research institute 
devoted to global environmental concerns, Worldwatch was quickly recognized by 
opinion leaders around the world for its foresight and accessible, fact-based analysis. 
Worldwatch develops innovative solutions to intractable problems, emphasizing a blend 
of government leadership, private sector enterprise, and citizen action that can make a 
sustainable future a reality. http://www.worldwatch.org/mission

http://www.worldwatch.org/mission


Estrutura e funcionamento
• É importante ter uma organização local que mobilize a Rede do observatório (Fabiano, 

FVA) (proposta que seja a IBS);


• Expertises necessárias: (a) uma pessoa dedicada exclusivamente para articulação, 
mobilização e comunicação com atores que geram dados de confiança (dedicação 
exclusiva: 40 horas semanais); (b) facilitador para eventos, encontros, reuniões; (c) site ($ 
40 mil de TI inicial); (d) pessoa dedicada à manutenção e atualização das informações 
atualizadas no site;


• 1º Definir o propósito e foco do Observatório; 2º Realizar levantamento bibliográfico 
sobre o tema; 3º. Criar seminários, divulgar as pesquisas, identificar as lacunas de 
dados sobre o tema do Observatório; 4º Congregar pesquisadores, instituições, manter 
a Rede mobilizada, engajada na geração e disponibilização de infos para o Observatório 



Fontes de financiamento 

• Agências de pesquisa (FAPESPA, FAPESP, CNPQ)


• Setor privado (Hydro)


• ONG’s (via mercado de projetos nacionais e internacionais)


