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Inambari pode inaugurar
integração energética
entre Brasil e Peru
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Ombreira esquerda
da barragem
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O local da futura barragem
fica na confluência dos rios
Araza e Inambari
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Estratégica
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Rio Inambari: águas turvas com
presença de sedimentos

e o planejamento construtivo.

Saiba mais

A Usina Hidrelétrica de Inambari constitui um dos projetos
hidrelétricos que o Ministério de Minas e Energia do Peru
vem estimulando com o objetivo de exportar energia
ao Brasil. Os governos dos dois países já identificaram a
viabilidade da implantação de pelo menos outras quatro
usinas em território peruano.
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a escassez inicial de dados básicos,

