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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o mapeamento participativo e o uso de sistemas de 

informações geográficas como instrumentos de planejamento para gestão territorial 

e monitoramento da Terra indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã, uma 

experiência da Comissão pró-índio do Acre ao longo dos anos. Para tanto, utilizou 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento como (softwares e imagens 

de satélite), que possibilitaram mapeamentos mais precisos para o monitoramento 

das áreas de uso, vigilância dos territórios, e a necessidade de proteção da Terra 

Indígena Kaxinawá Praia do Carapanã, localizada em Tarauacá, Estado do Acre. 

Dessa forma, a utilização de método participativo de mapeamento, sensoriamento 

remoto e SIG possibilitam uma melhor compreensão destas ações e seus impactos 

bem como permitir o entendimento da dinâmica integrada a outras características 

ambientais. Ao final do trabalho foram gerados mapas temáticos e 

georreferenciados, as ações de mapeamento vêm contribuindo para povos 

indígenas formularem novas estratégias de uso, manejo e conservação de seus 

recursos naturais.  

  

Palavras-chave: Terras indígenas, mapeamento participativo, sistema de 
informação geográfica SIG, mapas temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: billyshelby-fequis-dos-santos-9 (billyshelby11@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


viii 

 

ABSTRACT 

 

 

This work presents the use of participatory mapping and geographic 

information systems as a tool for land management planning and monitoring of 

indigenous land, an experience of pro-Indian Commission of Acre over the years. For 

this purpose, techniques such as remote sensing and GIS (softwars and satellite 

images), which enabled more accurate mappings for monitoring use areas, 

surveillance areas, and the need for protection of Indigenous land Kaxinawá Praia do 

Carapanã, located in Tarauacá, State of Acre. This way, the use of participatory 

mapping method, remote sensing and GIS enable a better understanding of these 

actions and their impacts as well as provide a better understanding of other 

environmental features integrated dynamic. At the end of the work and 

georeferenced thematic maps were generated, the actions of mapping indigenous 

peoples have contributed to formulate new strategies for the use, management and 

conservation of natural resources. 

 

Keywords : Indigenous Lands , participatory mapping , geographic information 
systems GIS , thematic maps 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O mapeamento participativo da Terra Indígena (TI) Kaxinawá da Praia do 

Carapanã, localizada no município de Tarauacá, é um instrumento de planejamento 

dos povos indígenas para a gestão dos seus territórios. O mapeamento foi realizado 

de forma participativa com os Kaxinawá. Seu propósito foi contribuir com o processo 

de autonomia dos povos indígenas Kaxinawá da Praia do Carapanã, respeitando a 

diversidade cultural.  

Neste trabalho buscou-se espacializar e qualificar a importância dos trabalhos 

de mapeamento participativo no processo formativo adotado pela Comissão Pró-

Índio do Acre (CPI/AC). Nos últimos 30 anos, vários povos indígenas do Acre em 

projetos de ações educacionais desenvolvido pela (CPI/AC), vêm utilizando a 

“cartografia indígena” essa cartografia destaca a importância dos conhecimentos 

indígenas na construção individual e coletiva dos mapas mentais e 

georreferenciados como importante meio para a gestão de seus territórios na 

identificação e monitoramento da paisagem. Para tratar da cartografia indígena, na 

formação dos Agentes Agroflorestais Indígenas, e para compreender como o mapa 

começa a fazer parte da realidade de alguns povos indígenas do Acre, é necessário 

voltarmos um pouco na história de mais de três décadas de atividades da Comissão 

Pró-Índio do Acre - CPI/AC. Essa instituição se constituiu ao longo dos anos como 

formadora de professores indígenas e teve um papel importante na formação de 

recursos humanos indígenas, na área da educação escolar, da saúde e da gestão 

territorial e ambiental.  

A CPI/AC estruturou-se no começo de 1979, como primeira organização não 

governamental (ONG) de características da sociedade civil no indigenismo acreano. 

Sua luta inicial se deu na reconquista dos territórios indígenas, em uma época na 

qual os índios desconheciam seus direitos sobre seus territórios. (CPI/AC, 2001) 

  Os mapas desenhados pelos indígenas naquela época ilustravam os 

primeiros materiais didáticos produzidos pela CPI/AC (CPI/AC, 2001 apud Gavazzi, 

2012). Porém, no início da década de 1990, ao trabalhar a disciplina de geografia, 
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no programa de formação, com o objetivo de construir junto aos professores 

indígenas, um programa curricular para as escolas indígenas do Acre, é que se 

começou a trabalhar de forma mais sistemática a geografia e, consequentemente, a 

cartografia indígena. Foi justamente nessa época que a instituição começou a 

produzir um grande número de materiais didáticos de autoria indígena, Geografia 

Indígena (1992), Geografia Katukina (1994), Geografia Jaminawá (1994), Geografia 

Manchineri (1994), Geografia Apurinã (1994), Geografia Yawanawá (1994), 

Geografia Kaxinawá (1994), Atlas Geográfico Indígena do Acre (1996/98).   

Correspondentes a disciplina de geografia para as escolas indígenas.  

Com isso, foram introduzidas as técnicas de cartografia nas aulas de 

geografia onde começou as discussões de representação espacial. Foram 

realizadas várias atividades de mapeamento: os professores desenhavam os 

espaços das aldeias, das colocações, das estradas de seringa, das bacias 

hidrográficas, das terras indígenas, das cidades, do estado do Acre e do Brasil. Os 

professores, a princípio, trabalhavam de modo livre, não havendo nenhuma 

preocupação em usar ou não as representações cartográficas. 

Atualmente a ciência cartográfica retrata um momento de considerável 

avanço, com a introdução das geotecnologias o geoprocessamento como, por 

exemplo, o uso do Sistema de informação geográfica (SIG), ou pela introdução de 

técnicas de Sensoriamento remoto (SR) como crescente demanda do produto 

cartográfico. Com o auxilio dessas tecnologias é possível analisar e tomar decisões 

mais precisas para a resolução de problemas e conflitos. Esta tecnologia vem 

possibilitando as interações e relacionamentos entre o espaço geográfico e seus 

atributos e, atualmente a acessibilidade a estes instrumentos e tecnologia para o 

mapeamento e o desafio para viabilizar a ideia de possibilitar o uso destes 

equipamentos por comunidade indígenas. 

Os Mapas mentais e mapas técnicos (georreferenciados) incorporam o 

profundo conhecimento que os povos indígenas têm de suas terras e de seu 

entorno. A “cartografia indígena” contribui para que os povos indígenas utilizem os 

mapas como ferramentas necessárias para planejamento e gestão de seus 
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territórios.  O conhecimento do lugar onde se vive é uma necessidade básica do ser 

humano bem como para sua sobrevivência. É historicamente fundamental, saber 

para onde se vai e o melhor caminho para se chegar onde quer.  

Para a realização do mapeamento participativo na TI Praia do Carapanã nos 

períodos de 2010 e 2013, algumas instituições foram envolvidas no processo de 

articulação politica, execução e monitoramento; a CPI/AC teve um papel importante 

como realizadora e executora, a Assessoria especial dos povos indígenas (AEPI) 

como articuladora política, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no procedimento 

de monitoramento das atividades de mapeamento e apoio na realização, e por fim, o 

Governo do Estado do Acre através da Secretaria de estado do meio ambiente 

(SEMA), com a elaboração e o apoio financeiro. 

Para um melhor entendimento do processo de elaboração da oficina de 

mapeamento é preciso considerar que a mesma teve inicio com a obtenção do 

consentimento prévio dos Kaxinawá da Praia do Carapanã. Confirmado o interesse 

de ser desenvolvido o mapeamento da terra por eles ocupada, diversas reuniões 

para direção e planejamento do mesmo foram realizadas com eles. Após o 

planejamento, tiveram inicio as atividades na TI, todas contando com a participação 

da comunidade. 

 Dentre as atividades desenvolvidas podem ser destacadas reuniões, oficinas, 

entrevistas e elaboração de mapas. A maior parte dessas, contaram com a 

participação das principais lideranças como professores, agentes de saúde, agentes 

agroflorestais, agentes sanitários indígenas, parteiras, pajé e outras lideranças do 

povo Kaxinawá da Praia do Carapanã.  

Neste contexto, o presente trabalho abordara a importância e objetivo da 

realização do presente estudo, bem como apresentaremos a metodologia utilizada 

para alcançarmos os objetivos proposto e os resultados alcançados. Apresentamos 

ainda uma fundamentação teórica sobre bacia hidrográfica como base, o conceito de 

mapeamento participativo, sistema de informações geográficas (SIG) e a importância 

do sensoriamento remoto. 
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2-JUSTIFICATIVA 

 

A Terra Indígena Praia do Carapanã, foi inicialmente estudada nessa 

pesquisa, pelo fato de uma serie de ações governamentais como: construção de 

açudes em locais inapropriados; programas de inclusão social (bolsa família) etc, 

estar começando a impactar, quer seja com infraestrutura, quer seja com impactos 

sociais. Dessa forma, a utilização de método participativo de mapeamento, 

sensoriamento remoto e SIG possibilitam uma melhor compreensão destas ações e 

seus impactos, bem como permitir o entendimento da dinâmica integrada a outras 

características ambientais como, por exemplo, (vegetação, uso da terra, uso dos 

recursos, ocupação, hidrografia) em diversas escalas. 

Nos últimos anos, esforços baseados nas geotecnologias passaram a ganhar 

destaque nos estudos de uso da terra (CPI/AC, 2013). E as populações indígenas 

passaram assim a serem usuárias em potencial de mapas, demandando o processo 

de capacitação no que se refere a noções básicas de cartografia, SIG, efetivamente 

na concretização da teoria com a pratica. Agregando a isto, a analise e inferência 

dos dados georreferenciados em SIG, incluindo imagens de sensoriamento remoto, 

o que possibilita o entendimento das comunidades em observar sua terra.  

Com isso, se justifica a importância desse trabalho, o qual pretendeu se 

envolver os povos indígenas em um processo de capacitação nas técnicas de 

mapeamento e mapear seus territórios identificando suas potencialidades e 

fragilidades, de maneira que as comunidades possam resolver melhor os seus 

problemas. Nesse contexto, os mapas temáticos e georreferenciados, realizados 

através de uma metodologia participativa relevam os conhecimentos específicos, 

como por exemplo, as ações de mapeamento que vêm contribuindo para povos 

indígenas formularem novas estratégias de uso, manejo e conservação de seus 

recursos naturais. 
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.3- OBJETIVO GERAL 

Contribuir na elaboração participativa do mapeamento da Terra Indígena 

Kaxinawá da Praia do Carapanã identificando suas áreas de uso e entorno, visando 

subsidiar ações de gestão ambiental dos órgãos competentes na conversação, 

preservação e também para que os povos que moram na terra indígena possam 

viver de forma organizada e sustentável. 

Sendo assim, como objetivos específicos desta pesquisa pode-se citar: 

I.  Discutir a aplicação das técnicas de mapeamento participativo e uso 

de informações geográficas como também imagens de satélite para a 

gestão ambiental e monitoramento da terra indígena. 

II. Capacitar às comunidades nas atividades de mapeamento da sua TI 

III. Realizar um mapeamento participativo do uso dos recursos naturais 

existentes na TI. 

IV. Divulgar os resultados obtidos para os órgãos competentes e- 

capacitados na questão deste estado. 

 

4- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDO 

 “A TI Kaxinawá da Praia do Carapanã está localizada no Município de 

Tarauacá, Estado do Acre, circunscreve-se as seguintes coordenadas 8° 25’34.35” S 

e 71° 32’25.97” O. (Figura 1). Com uma distância aproximadamente a 450 km de Rio 

Branco, a aldeia mais próxima do município de Tarauacá fica cerca de um dia com 

motor de rabeta1, e a mais afastada está há dois dias. O Rio Tarauacá é a única via 

fluvial para se chegar as aldeias, o meio de transporte são os chamados batelão 

(barco grande) e os botes (barco pequeno), que são os únicos meios de transporte 

existentes nessa região. 

                                                           

¹Motor de Rabeta: motor de 2cc para embarcações de porte pequeno, modificado para os rios da Amazônia, 

utilizado por comunidades tradicionais. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Terra Indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã 

ETNIA 

Os Kaxinawá se autodenominam Huni Kuĩ, que quer dizer "gente verdadeira" 

e fala o Hãtxa Kuin, "língua verdadeira", da família lingüística Pano. Sua população é 

de cerca de seis mil pessoas vivendo em meio à floresta tropical desde o leste 

peruano até o Acre. De acordo com dados da CPI, existem, dezessete aldeias 

Kaxinawá no alto do Rio Purus e em seu afluente, o Curanja, no Peru, com cerca de 

1,5 mil indígenas. Os Kaxinawá que vivem no Acre, são cerca de 4,5 mil pessoas, 

habitam doze Terras indígenas localizadas no Rio Purus e em vários afluentes do 

Alto Juruá, como os rios Envira, Muru, Humaitá, Tarauacá, Jordão e Breu, e estão 

 

Figura 1. Mapa de localização da Terra Indígena.  
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situadas nos municípios de Santa Rosa, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Jordão e 

Marechal Thaumaturgo. Três dessas terras são divididas com os povos Ashaninka, 

Shanenawa e Madijá. A população indígena Kaxinawá é a mais numerosa do Acre, 

representando 43% do total de indígenas do Estado. Apesar do constante contato 

com os "brancos”, a identidade cultural dos Kaxinawá é preservada e muitos de seus 

conhecimentos são mantidos sob sigilo, como a língua, a medicina natural, diversas 

festas, artesanato e pintura. São excelentes artesãos, e isso hoje se constitui em 

uma das principais fontes de renda desse povo (CPI/AC, 2001). 

A TI foi demarcada em 2000, tendo como o principal fundador dessa terra o 

Sr. Jorge Lemos Kaxinawá, antigo morador da região, quando ainda era um grande 

seringal. Sua superfície é de sessenta mil, seiscentos e noventa e oito hectares, 

(60.698 há), com população de aproximadamente 600 pessoas, distribuídas em 

nove aldeias. Atualmente a TI é constituída por nove aldeias, sendo elas: Mibãya 

(antiga Mucuripe), Povo Junto, Carapanã, Nova Vida, Goiânia, Cocameira, Água 

Viva, Morada Nova e Segredo Artesão. Oficialmente não existe uma divisão por 

região dentro da TI, mas na prática tem duas aldeias que acabam funcionando como 

centrais de cada região ou pólo. Há as aldeias de cima e as aldeias de baixo, essas 

últimas são as mais próximas do município de Tarauacá. A aldeia Água Viva 

funciona como uma aldeia central da região do baixo e a aldeia Povo Junto da 

região de cima, sempre que é realizado algum evento ou reunião da TI, ocorre em 

uma dessas aldeias (Dos Santos, Gavazzi, 2010). 

 A aldeia mais antiga é a aldeia Carapanã, que dá o nome a TI, o fundador da 

aldeia e podemos dizer da TI, o Sr. Jorge Lemos, foi morar na localidade onde hoje 

é a aldeia em 1978, mas só foi fundada como aldeia em 1995. A aldeia Mibãya que 

é a derradeira da TI, para quem está subindo o rio, foi fundada em 1990. E a aldeia 

Povo Junto é uma das mais recentes, foi fundada em 2010, por famílias que se 

deslocaram da aldeia Carapanã, que é vizinha. A aldeia Nova Vida foi fundada no 

local em 2011, mas as famílias que vivem nessa aldeia já haviam fundado essa 

aldeia há muito tempo, mas em outra localidade, ficava depois da Mibãya, era a 

última aldeia. Já a aldeia Cocameira que está mais na região central do rio foi 

fundada em 2001, a aldeia Goiânia em 1996, a Água Viva em 1997, atualmente o 
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cacique geral e família vivem nessa aldeia, que também migrou um pouco para 

baixo em 2008. Depois vem a aldeia Morada Nova fundada em 1996 e por fim, a 

aldeia mais próxima do município, Segredo Artesão fundada em 2004. (Dos Santos, 

Gavazzi, 2010). 

 De forma geral as aldeias apresentam como infraestrutura, as casas (em sua 

maioria, feitas de paxiuba e cobertas de palha e algumas construídas com madeira 

serrada) escolas, privadas, galinheiros, campo de futebol, cacimba (embora nas 

aldeias Goiânia e Segredo Artesão elas sejam sazonais), casas de farinha e 

embarcações, em sua maioria embarcações conhecidos como "batelão". Segue 

abaixo o número de casas habitadas, casas para preparar farinha e embarcações 

por aldeia.  Tabela 1. 

 A TI possui uma população de 595 pessoas compondo 116 famílias, dando 

em média cinco integrantes por família. A distribuição de gênero é quase equitativa, 

são 47% mulheres e 53% homens, entre crianças e adultos. ver tabela 1.  

 

 Tabela 1. Censo populacional da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, realizado em janeiro de 

2013. 

Aldeia População Mulheres Homens Famílias 

Segredo 
Artesão 38 22 16 8 

Morada Nova 63 28 32 12 

Água Viva 96 43 53 16 

Goiânia 85 43 45 17 

Cocameira 61 30 31 13 

Nova Vida 60 20 38 12 

Carapanã 41 16 25 7 

Povo Junto 89 44 44 19 

Mibãya 62 34 28 12 

TI 595 280 312 116 

Fonte: Relatório de pesquisa, CPI/Ac 

Foi realizado um levantamento de quantas crianças e adultos por aldeia, não 

sendo possível apresentar uma pirâmide etária, já que os representantes de cada 

aldeia, responsáveis pelo levantamento não tinham essa informação, muitas vezes 

as próprias pessoas não sabem a sua idade. Por isso, eles preferiram classificar 
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apenas entre crianças e adultos, consideraram crianças a faixa de idade de 0-10 

anos. As aldeias Segredo Artesão, Morada Nova e Povo Junto não apresentaram 

essas informações. Segue abaixo a relação em porcentagem de crianças e adultos 

por aldeia, podemos observar que em quase toda a quantidade de crianças (0-10 

anos) é superior a 40%, a única exceção é na aldeia Cocameira, onde o número de 

adultos é muito maior. (Dos Santos, Gavazzi, 2010, Carvalho, Silva, 2013). 

 

5-PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos e materiais 

utilizados neste trabalho. 

A importância da cartografia indígena e da confecção dos mapas sempre 

esteve presente nos processos de formação, e se acentuou com o trabalho coletivo 

do etnomapeamento ou mapeamento participativo. Utilizaram-se imagens de 

satélites e uma base cartográfica (Figura 2) para a produção de mapas 

georreferenciados para discutir os aspectos do espaço geográfico junto aos povos 

indígenas. É explícito, na fala dos próprios índios, que nada era novo, a não ser o 

uso de novas tecnologias e que as atividades de mapeamento foram um 

aprimoramento nas suas próprias formações. 
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           Figura 2. Indígenas observando a carta imagem da terra indígena Foto: Billy Fequis. 2010 

 

Os mapas produzidos, coletivamente, nas atividades de cursos e oficinas 

foram resultados de discussões e reflexões indígenas que posteriormente foram 

materializadas em papel. É importante destacar que os mapas produzidos não se 

constituíam em apenas um produto cartográfico, mas sim o resultado de um 

processo participativo que envolve toda comunidade e que o produto não era algo 

definitivo e finalizado, mas sim um processo continuo, pois os recursos e o modo de 

viver indígena esta sempre em movimento. 

5.1 - Materiais  

Para elaboração do mapa de localização da bacia hidrográfica da Terra Indígena 

Kaxinawá da Praia do Carapanã no estado do Acre e para a coleta de dados foram 

utilizados os seguintes materiais: 

 Base hidrográfica digital continua, em escala de 1:200.000, 

disponibilizadas pela SEMA/ZEE-AC 
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 Imagens de satélite Landsat TM 5,obtidas no site do INPE em 2010; 

 Utilizamos bases cartográficas, em escala de 1: 50.000; 

 O software Arcgis 10 (licença ESRI); foi utilizado para elaboração das 

cartas imagens da Terra Indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã. 

 Software Erdas para o processamento digital das imagens 

 Folhas de acetado e pincel  

 

5.2 – Método  

 

A metodologia utilizada neste trabalho corresponde à experiência de 

mapeamento participativo na TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, município de 

Tarauacá, estado do Acre, a partir do conhecimento das populações indígenas desta 

região.  

Todos os dados e informações coletadas durante as reuniões e oficina foram 

compilados e inseridos na versão preliminar dos mapas temáticos da TI Praia do 

Carapanã. Após a elaboração e impressão dos mapas.  

De posse de algumas informações adquiridas durante os cursos de formação 

de agentes agroflorestais como também visitas técnicas da equipe de educadores 

da CPI/AC na década de 90.  

Diante dessas informações a equipe da CPI/AC considerou importante 

realizar uma oficina na TI no ano de 2010. Nesse período a oficina foi de modo de 

sensibilização e informação na comunidade sobre as atividades de mapeamento. 

Em janeiro de 2013, teve inicio a primeira oficina de mapeamento participativo na TI, 

as atividades de mapeamento tiveram início com a retomada da discussão sobre o 

que são os mapas, para que servem e qual a sua importância nesse processo de 

gestão territorial, digo retomada, pois para a maioria dos participantes o 

mapeamento não era nenhuma novidade e, sim uma atividade a qual já estavam 
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bem familiarizados, devido ao histórico de ações da CPI/AC no que se refere a 

cursos de geografia indígena na formação de agente agroflorestais indígenas como 

também em cursos para formação de professores indígenas iniciados na década de 

90 nesta TI. Após isso foi realizada uma segunda oficina para a apresentação dos 

resultados, em Julho de 2013, a qual foi organizada nos mesmos moldes da primeira 

oficina de mapeamento participativo em Janeiro de 2013. 

É importante registrar que 55% dos participantes da segunda oficina estavam 

presentes na primeira oficina em Janeiro de 2013, e a ideia de trabalhar com os 

mapas temáticos impressos na II oficina foi apresentar para eles o que foi produzido 

por eles e verificar ou corrigir as informações e principalmente atualizar, incluindo o 

que eles achassem  necessário. A partir disso, estimulamos os participantes a 

relembrarem dos temas que haviam discutido, de forma participativa para 

elaboração de mapas temáticos, usando imagens de satélites, juntamente com 

bases cartográficas os temas são: 1) Recursos hídricos; 2) Vegetação; 3) Caça; 4) 

Invasão; 5) Pesca; 6) Histórico; 7) Uso dos Recursos e 8) Ocupação e uso da Terra.  

 

Para cada mapa um representante de aldeia fazia a apresentação numa 

plenária no qual se discutiam as informações entre todos os participantes. No 

momento da apresentação, eram feitas perguntas e questionamentos que geravam 

um aprofundamento dos conhecimentos relacionados às informações localizadas 

nos mapas. Neste momento também acontecia a discussão sobre as problemáticas 

socioambientais enfrentadas e sobre as alternativas utilizadas ou planejadas para 

encontrar soluções. No caso dos Kaxinawá todas as discussões, conversas, 

apresentações e entrevistas realizadas e gravadas e, posteriormente, transcritas as 

apresentações e discussões eram realizadas nas línguas indígenas e depois 

traduzidas para o português, facilitando a compreensão dos não falantes da língua 

indígena.  

Para uma melhor compreensão as atividades foram divididas da seguinte 

forma: 
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Articulação prévia com as comunidades indígenas envolvidas para 

organização dos eventos nas suas comunidades; 

I. Aquisição de imagens de satélite e confecção de cartas imagens para uso 
nas oficinas; 

II. Realização de duas oficinas na terra indígena, com duração média de 13 
dias cada uma. 

III. Uso de imagens de satélites (Land sat) sobrepostas com acetato na 
elaboração dos mapas temáticos, feitas exclusivamente pelos membros da 
comunidade indígena;  

IV. Sistematização das informações produzidas nas oficinas (entrevistas, 
digitação e digitalização dos mapas). 

V. Impressão e distribuição dos mapas e documentos nas terras indígenas 

VI. Na segunda oficina ocorrem correções nos mapas elaborados, debates 
dos mapas temáticos, apresentações, e resultados obtidos para os 
participantes das oficinas. 

 

Foram realizadas diversas reuniões com a equipe, objetivando melhor definir 

o plano de trabalho e ampliar o entendimento dos envolvidos sobre os propósitos do 

mapeamento. Essas reuniões iniciais sobre gestão territorial e ambiental, 

importância de elaborar um plano de uso da terra, serviram além de contextualizar 

essas discussões como sendo decorrentes do histórico da estrutura de 

etnomapeamento no estado do Acre e das experiências da CPI/AC com o 

etnomapeamento, como também para introduzir atividade de mapeamento 

participativo dos temas considerados relevantes pelos participantes, subsidiando 

informações para a elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTI).  

Depois de estabelecido um plano de trabalho, teve inicio a consulta de 

documentos e de fontes bibliográficas sobre a Terra indígenas Kaxinawá da Praia do 

Carapanã e os Kaxinawá do Carapanã. Nesta etapa foram obtidas diversas 

informações secundarias junto a CPI/AC, no seu centro de documentação dos povos 

da floresta, tendo sido consultada diversos documentos doados pelo antropólogo 
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Terri Aquino. Como parte dessa segunda etapa, sistematizamos e organizamos as 

informações produzidas. Para a confecção dos mapas utilizou-se os seguintes 

passos metodológicos: (1) processamento digital das imagens, (2) 

georreferenciamento; (3) quantificação do uso da terra; (4) levantamento das bases 

de dados; (5) cruzamento geoespacial das bases temáticas e (6) elaboração de 

mapas temáticos. 

             
Em seguida teve inicio o contato com a área estudada onde se realizou um 

trabalho de campo em Janeiro de 2013. E contou com um número significativo de 

participantes. Toda articulação para a realização da Oficina na Terra Indígena se 

deu entre a SEMA, CPI/AC e Associação dos Produtores e Criadores da TI 

Kaxinawá Praia do Carapanã (ASKPA). Iniciamos a oficina com uma reunião no 

kupixawá2, com a presença de representantes indígenas das nove aldeias da TI, 

somando aproximadamente 40 participantes, sendo estes: professores, agentes 

agroflorestais, agentes de saúde, mestras, artesãs e alunos. Contamos também com 

a presença de José de Lima Yube, o atual assessor indígena do Estado, Yube   

pertence a TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, tendo sido inclusive agente 

agroflorestal de sua aldeia e hoje assessor indígena do Estado, sua participação nos 

primeiros dias da oficina foi bem rica, por conta do conhecimento dele com as 

atividades de mapeamento. 

Finalmente foi realizada à apresentação dos resultados preliminares, ou seja, 

os mapas temáticos, elaborado pela comunidade os quais foram compilados a partir 

da carta imagem e com o auxilio de folhas transparente (acetato), (Figura 3), 

exemplos de mapas produzidos são: Mapa de vegetação, ocupação e uso da terra, 

histórico, áreas de invasão na terra indígena e seu entorno, uso dos recursos 

naturais, caça e pesca. Em um segundo momento foram gerados produtos 

cartográficos que foram convertidos para formato digital PDF, em escala de 

1:50.000, com alta resolução, estes foram impressos em tamanho A0. Para que a 

comunidade pudesse observar o que eles construíram e para uma possível 

atualização de alguma informação que deixaram de acrescentar como necessário.  

                                                           
2
Kupixawá – palhoça redonda grande feita de jarina e paxiuba, e é utilizada para grandes reuniões 
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Figura 3. Indígena marcando os igarapés na carta imagem com a folha de acetato em cima. Foto: Arquivo 
CPI/AC, 2004). 

 

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são abordados temas básicos para o estudo de mapeamento 

participativo e uso do SIG, na TI Kaxinawá da praia do carapanã. Sendo assim, 1) 

foram organizadas algumas discussões nesse âmbito de mapeamento, tais como: a 

escolha da bacia hidrográfica como recorte espacial, 2) conceito de mapeamento 

participativo 3) geoprocessamento como ferramentas de trabalho de mapeamento, 

termas esses organizados através das pesquisas bibliográficas. 

 

6.1 Bacia hidrográfica como recorte espacial 

O Rio Tarauacá, principal afluente do Juruá, é navegável desde sua foz até a 

foz do rio Jordão, próximo ao Peru, com profundidade mínima de 1,20 m; enquanto o 

rio Envira, principal afluente do Tarauacá é também navegável desde sua foz até o 

município de Feijó (Vieira, 2002).  
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Dentre os principais afluentes do rio Tarauacá destaca-se: pela margem 

direita os igarapés Duas Bocas, Jaminawá, Mercedes, Mato Grosso, São Luis, 

Apuanã, Joaci, Sacado e rio Muru; e pela margem esquerda os igarapés São 

Salvador, Primavera, Katukina, São Joaquim, Fortaleza, Lupuna, Minas, Extrema e 

Pirajá. 

Por sua importância histórica e também pelo fato de hoje constituírem áreas 

de intensa ocupação urbana e rural, as bacias hidrográficas presentes no meio 

urbano e rural constituem um recorte espacial de importância fundamental para o 

planejamento ambiental. Quase sempre, seu processo de uso e ocupação do solo, é 

desenvolvido de modo espontâneo, raramente fundamentado nas questões 

ambientais. 

Para Hammes (2002), quando se trata de questões ambientais, o estudo da 

bacia hidrográfica deve considerar, além das questões físicas, os demais aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos, característicos de cada localidade. No 

contexto do recorte territorial da bacia hidrográfica, (Figura 4), os estudos 

socioambientais podem também ser mais limitados, ou seja, restringir-se às micro 

bacias – formadas por ribeirões e córregos contribuintes. 
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6.2 Mapeamento participativo e o Sistema de Informação Geografica (SIG) 

O mapeamento participativo é um termo geral usado para definir um conjunto 

crescente de ferramentas técnicas que podem auxiliar comunidades a decidirem 

sobre o uso das terras, para tanto, é necessária a acumulação de informações e 

mapeamento espacial para ajudar as comunidades a aprender, discutir, construir 

consenso e tomar decisões sobre suas comunidades e recursos associados (NOAA, 

2009). Além das características físicas retratadas nos mapas tradicionais, quase 

tudo que possui valor à comunidade pode ser expresso em termos espaciais e 

representado em um mapa participativo, incluindo características sociais, culturais e 

econômicas (NOAA, 2009). Portanto, o mapeamento participativo eleva o 

envolvimento de informantes-chave e fornece um meio para os participantes 

Figura 4. A Bacia do Tarauacá-Envira, na Regional de Desenvolvimento de Tarauacá- Envira é 

formada pelos municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão. Fonte. ZEE, 2006. 
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expressarem suas ideias em um formato visual facilmente compreensível (NOAA, 

2009). Vale salientar que o processo para a criação dos mapas é tão importante 

quanto o próprio mapa, uma vez que os participantes se veem mais engajados do 

que seria de outra forma (NOAA, 2009). 

Entre os propósitos do mapeamento participativo tem-se uma forma de 

exercício a fim de permitir a exploração de uma ampla gama de questões, permitir 

que as pessoas explorem e troquem ideias gerais sobre suas áreas, indicar áreas de 

preocupação e interesse que devem ser investigadas em exercícios posteriores e 

explorar soluções possíveis para os problemas (ROLEY e GANT, s.d.). Além disso, o 

mapeamento participativo pode fornecer, simultaneamente, uma forma de engajar 

stakeholders próximos e distantes, informação local objetiva, conhecimento 

tradicional e práticas das comunidades, informação sobre como as comunidades 

percebem, valorizam, e usam recursos, uma ferramenta valiosa para apoiar tomadas 

de decisões e ferramentas tanto gráficas quanto de comunicação de fácil 

compreensão (NOAA, 2009). 

A disseminação e uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) em 

mapeamentos participativos vem crescendo vertiginosamente (ABBOT et al, 1998; 

CHAMBERS, 2006; CHAPIN et al, 2005), principalmente para auxiliar na 

organização de informações espaciais e tomada de decisão (RAMBALDI e 

CALLOSA-TARR, 2001) 

Com a grande expansão das atividades humanas sobre o ambiente, a 

demanda por tecnologias ambientais tem sido cada vez mais procurada, assim a 

utilização do SIG se torna essencial para o monitoramento desses impactos. E desta 

forma, para Silva (2006, p. 105) “falar em meio ambiente na atualidade sem 

considerar os recursos da informática é quase impossível. Nos dias atuais a 

velocidade da informação é muito grande e a movimentação das sociedades no 

espaço geográfico tem se dado de forma muito dinâmica”. 

Dessa forma, o SIG participativo é uma “tentativa de utilizar a tecnologia do 

SIG no contexto das necessidades e capacidades de comunidades que se 

envolverão com e serão afetadas por projetos e programas de desenvolvimento e 
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[...] capturar o conhecimento local e combiná-lo com informações espaciais mais 

tradicionais é, então, o objetivo central” (ABBOT et al, 1998). 

O uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) tem crescido muito nos 

últimos anos, pois o uso desta ferramenta possibilita maior rapidez e qualidade no 

processamento de dados e outras informações. Um sistema para captura, 

armazenamento, checagem, manipulação, análise e exposição de dados os quais 

são especialmente referenciados à terra indígena. Com isso, o uso dessa ferramenta 

na gestão ambiental e territorial é importante para auxiliar nas discussões sobre os 

recursos naturais.  

6.3 Importância do SR para o processo de mapeamento  

A importância da utilização do uso do sensoriamento remoto vem contribuindo 

para uma maior capacidade de reflexão e de decisões mais convenientes para a 

resolução de problemas.  

A aplicação das imagens de satélite, para cada comunidade, permitiu que os 

indígenas tivessem amplo entendimento do espaço em que vivem e trabalham. Isso 

implica na importância em entendermos como eles pensam a utilização de cada 

área ou zona mapeada, e como percebem as questões relacionadas à utilização de 

seus recursos naturais, as oportunidades e os problemas identificados, nos quais 

subsidiam as estratégias de gestão territorial e ambiental de suas terras. 

Segundo Lillesand e Kiefer Sensoriamento Remoto: é a ciência e a arte de 

obter informações sobre um objeto, área ou fenômenos através da análise de dados 

adquiridos sem entrar em contato enquanto estão sob investigação.  

No passado os mapas foram utilizados somente pelos governos e as elites, 

para esses fins a cartografia foi conhecida como a “ciência dos príncipes”. Porém, 

atualmente os povos indígenas e tradicionais já utilizam os mapas para proteger e 

legalizar as suas próprias terras. Isso “tem sido uma verdadeira revolução pelo qual 

os mapas vêm sendo usados” (Chapin, 2006, p. 93). 
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Pereira Junior et. al (2011) defendem que o geoprocessamento pode ser 

utilizado como instrumento de monitoramento de áreas com necessidade de 

proteção através da realização de análises comparativas entre indicadores das 

áreas de proteção permanente regulamentadas na legislação vigente e as formas de 

uso e ocupação do solo no local de estudo. 

Segundo ROCHA (2002), sensoriamento remoto é a aplicação de dispositivos 

que, colocados em aeronaves ou satélites, nos permite obter informações sobre 

objetos ou fenômenos na superfície terrestre, sem contato físico com eles. Na 

atualidade este conjunto de técnicas é muito valorizado em função do seu potencial 

de análise espacial, na medida em que por meio de sensores imageadores é 

proporcionado ao usuário um maior conhecimento sobre o espaço geográfico e por 

sua vez, um maior domínio para analisar, planejar e gerir o mesmo. 

Sensoriamento remoto é a coleção de informações sobre os recursos naturais 

e meio ambientes, usando imagens adquiridas por sensores a bordo de avião ou 

satélites (Ryerson).  

O conhecimento do espaço geográfico em todas as suas dimensões é, 

atualmente, essencial para o planejamento e gestão ambiental. O sensoriamento 

remoto, a cartografia e o geoprocessamento são parte integrante destas atividades 

e, embora tecnologia digital seja imprescindível, nem todos têm acesso a esses 

recursos. A acessibilidade aos instrumentos para o mapeamento é o desafio para 

viabilizar o uso destes equipamentos por comunidades indígenas. 

 Sensoriamento remoto é um termo restrito a métodos que aplicam a energia 

eletromagnética como meio para a detecção e mensuração das características dos 

objetos (Sabins, 1987). 

A configuração espacial mapeada pelos participantes desta TI possibilitou 

notar a situação em que se encontram suas áreas de uso e que tipos de impactos 

elas vêm sofrendo. Desta forma tornou-se evidente, através de reflexões conjuntas, 

que os impactos gerados e a quantidade de recursos naturais existentes perto das 
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aldeias, devem ser avaliados entre eles para traçarem suas estratégias de gestão. 

(Gavazzi, Silva, Santos, 2012). 

O sensoriamento remoto apresenta uma nova técnica para percepção da 

vulnerabilidade que os recursos naturais e o solo, se encontram, proporcionando 

uma projeção, dentro do tipo de estudo aplicado, para ter a melhor forma de uso e 

gestão, além de poder avaliar, através de cenários elaborados. (Rocha.e.b, 2009). 

Pode-se considerar o trabalho de campo como um instrumento de 

conhecimento da realidade geográfica. Reconhecer in loco a malha espaço-temporal 

construída pela ação humana na superfície terrestre e as paisagens naturais desta é 

a sua função.  

O trabalho de campo serve também para consolidar a formação do 

conhecimento geográfico no espírito dos profissionais envolvidos com a Geografia 

através da observação empírica dos diferentes cenários que se apresentam no 

decorrer do percurso e das atividades realizadas.  

Assim, o uso de cartas-imagem (Figura 5) em trabalhos e pesquisas de 

campo, constitui-se como uma importante metodologia para tal prática na ciência 

geográfica ao permitir uma maior aproximação do pesquisador e dos alunos em 

relação ao objeto de estudo, dinamizando e ampliando a percepção espacial do 

observador. 
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Figura 5. Carta imagem da terra indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã 

 

7. RESULTADOS 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos através de um 

mapeamento participativo na TI Kaxinawá da Praia do Carapanã. Apresentaremos 

ainda os resultados coletadas nos primeiros contatos com a Terra Indígena e 

comunidade para organização e realização das oficinas de mapeamento 

participativo.  

O primeiro contato com a comunidade da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã 

foi através de um trabalho de campo nos dias 05 a 13 de Janeiro de 2013, onde os 

participantes receberam a orientação de como seria o cronograma de atividades e o 

entendimento sobre o que é o mapeamento e o que são mapas e a sua importância. 

Após isso houve uma reunião com os participantes, (Figura 6) a reunião aconteceu 
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nos primeiros momentos de contato com os participantes, onde eles receberam 

informação de como seria o mapeamento. 

 

Figura 6. Reunião Oficina e mapeamento participativo Foto: Billy Fequis 

As atividades realizadas durante a oficina permitiram a produção dos mapas e 

de informações descritivas. Tiveram inicio com uma primeira aproximação dos 

Kaxinawá da Praia do Carapanã com o material cartográfico. No primeiro dia, foram 

apresentadas as imagens de satélite de Landsat e de Radar aos participantes. Estes 

passaram a observar à vegetação, os rios, as nuvens, as terras altas, os locais de 

restinga, os desmatamentos, as aldeias antigas, as áreas de invasão e seus 

acampamentos e as áreas de refugio, entre outros aspectos relacionados com a 

terra indígena. 

 

7.1 Elaboração dos mapas 

Apresentamos a proposta de trabalharmos com a elaboração dos mapas 

temáticos da TI. Para a elaboração dos mapas temáticos utilizamos cartas imagens 

(em escala de 1: 50.000). De posse dessas informações a equipe CPI/AC 

considerou pertinente utilizar esses mapas para essa atividade atual, onde os 

participantes tiveram toda liberdade para dizerem se achavam relevantes ou não os 

temas que já haviam sido trabalhados, e para incluir novos temas. 
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Aqui os representantes Kaxinawá interpretaram as imagens de satélite para 

produção dos mapas temáticos. Sobre as imagens de satélite eram colocados 

papeis transparentes que chamamos de acetato (Figura 7), para os participantes 

indígenas, divididos em grupos, marcarem as informações com canetas coloridas de 

retro projeto. 

 

Figura 7. Oficina e mapeamento participativo, Janeiro 2013 Foto: Billy Fequis 

 

A atividade de mapeamento iniciou pela hidrografia, “a rede hidrográfica é 

uma informação chave no processo de mapeamento, já que a comunidade indígena 

usa os rios como meio de transporte, bem como, de referencia” (Melo, Gavazzi 

2007). Para essa atividade o Srº Edmilson Muru da Aldeia Água Viva, trouxe um 

mapa desenhado em papel madeira com toda a rede hidrográfica da TI, identificando 

os igarapés e dando nomes em Lp e Li, pesquisa  realizada por ele com alguns 

alunos da escola de sua comunidade. Esse mapa facilitou os trabalhos do 

mapeamento hidrográfico, pois trouxe muitas informações que foram incorporadas 

na carta hidrográfica. 
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O mapeamento teve como objetivo, sistematizar informações e 

conhecimentos das comunidades sobre seus territórios (nome de rios e igarapés em 

língua indígena, classificação da vegetação, ocupação histórica, áreas de invasão 

na terra indígena e seu entorno, uso dos recursos naturais, caça e pesca) e gerar 

produtos cartográficos que foram convertidos para formato PDF, em escala de 

1:50.000, com alta resolução, estes foram impressos em tamanho A0.  

A base cartográfica e as imagens de satélites foram essenciais para o 

georreferenciamento dos objetos espaciais identificados pelas comunidades nas 

cartas imagens utilizadas durante as oficinas, através de registros em folhas de 

acetatos. 

 

1) MAPA HIDROGRÁFICO 

 Utilizamos como base o mapa hidrográfico (Figura 9) elaborado pelos Huni 

Kuĩ na oficina de Janeiro de 2013 (em escala de 1:50.000), além de terem feito 

muitas correções de nomes de igarapés que estavam trocados, os participantes 

decidiram incluir os igarapés sazonais, que só ocorrem durante o inverno, 

consideraram importante registrar todos, até porque todos tem nome em língua 

indígena e em português. Decidiram incluir também nesse mapa todo o lagos, 

inclusive os que não são usados para pesca, que totalizaram 14 lagos, fizeram 

também o registro dos nomes de cada lago. A seguir apresentação do mapa 

hidrográfico corrigido (Figura 8). 
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Figura 8. Participantes da oficina apresentando o mapa, Aldeia Povo Junto, TI Kaxinawá da 

Praia do Carapanã, Julho de 2013. Foto: Adriano Dias. 
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Figura 9 . Mapa Hidrográfico da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Julho de 2013. 
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2) MAPA DA CAÇA 

 Na atividade de mapeamento da caça foram identificados os barreiros, as 

trilhas de caça de cada aldeia, os acampamentos para caçada, as áreas de refúgio 

dos animais e a situação da distribuição das caças, os participantes registraram a 

distribuição de 10 tipos diferentes de caça (Figura 10). Para complementar as 

informações desse mapa, foi realizado o levantamento e diagnóstico da caça na TI, 

onde foram identificadas todas as caças encontradas na TI, a situação de 

abundância, o tipo de manejo, a forma como caçam e os locais onde se encontram, 

estas informações estarão disponíveis mais adiante, em outra unidade do relatório. 

  

 

Figura 10. Participantes da oficina apresentando o mapa, Aldeia Povo Junto, TI Kaxinawá da Praia 

do Carapanã, Julho de 2013. Foto: Billy Fequis.
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Figura 11. Mapa da Caça da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Julho de 2013.
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3) MAPA DA PESCA 

 No mapa da pesca identificaram os lagos de pesca, igapós, os poços de 

pesca, igarapés e as principais espécies e locais onde se encontram. De acordo 

com os participantes o critério de escolha das espécies foram as consideradas mais 

importantes para os Huni Kuĩ, como o pirarucu, matrinxã, mamuri, bodó seringueira, 

surubim, jurema, piroaca, cuiucuiu, tambaqui, pirapitinga, localizaram também jacaré 

e quelônio.  Participante da oficina desenhando a legenda para o mapa de pesca, 

figura 12. 

  As discussões sobre o tema pesca foram bem ricas de informações, essas 

discussões se sucederam durante o processo de mapeamento e na apresentação 

deste mapa (Figura 13). 

   

 

 Figura 12 . Participante da oficina desenhando a legenda para o mapa de pesca, Aldeia Povo 

Junto, TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Julho de 2013. Foto: Billy Fequis
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Figura 13. Mapa de Pesca da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, janeiro de 2013.
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4) MAPA DE USO DOS RECURSOS NATURAIS 

 Neste mapa foram levantados os principais recursos naturais utilizados na TI, 

a maior parte desses recursos identificados corresponde à flora, mas há outros tipos 

de recursos também, como barro para fazer cerâmica, a argila para fazer pigmento 

para pintar a cerâmica entre outros recursos. 

 Além da riqueza de informações presentes nesse mapa, apresentando as 

informações do uso dos recursos para as mais diversas finalidades, foi realizado 

também o levantamento e diagnóstico de muitos outros recursos florísticos que não 

entraram no mapa, (Figura 15) essas informações servem para complementar esse 

mapa e dar um panorama geral da situação dos recursos na TI. 

 Os participantes enriqueceram tanto o mapa quanto o levantamento com 

informações sobre as plantas utilizadas como medicina. No mapa decidiu distinguir 

três áreas de plantas medicinais, uma em que chama de parque medicinal que é 

uma área manejada, com muitas plantas medicinais cultivadas, a outra área 

chamaram de área concentrada de medicina, que é uma área natural onde se 

encontra muitas medicinas, e o caminho medicinal, são as trilhas onde também se 

localizam muitas medicinas que nascem espontaneamente.  
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Figura 14. Participantes da oficina apresentando o mapa, Aldeia Povo Junto, TI Kaxinawá da Praia 

do Carapanã, Julho de 2013. Foto: Billy Fequis
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 Figura 15. Mapa de Uso dos Recursos Naturais da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Julho de 2013.
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5) MAPA DA VEGETAÇÃO 

 A ideia do mapa de vegetação é registrar os tipos de vegetação presentes na 

TI de acordo com a classificação dos Huni Kuĩ, no mapa (Figura 16). Um dos 

participantes relatou que na época colocaram as plantas que consideravam 

principais. Esclarecemos que o mapa de vegetação não tinha como objetivo levantar 

as plantas de uso domestico, senão neste estaria se repetindo boa parte das 

informações do mapa de uso dos recursos naturais, discutimos que nesse mapa era 

importante registrar os diferentes tipos de vegetação que são encontradas e que 

caracterizam a TI, de acordo com a forma que eles classificam essas vegetações. E 

elas deveriam ser registradas independentes se eles faziam uso direto ou não 

desses recursos.  

 Os participantes ficaram discutindo muito que deveriam incluir, disseram que 

tem muitas plantas que caracterizam uma vegetação, e que agora está entendendo 

o que é importante mapear, optaram por identificar espécies vegetais que 

predominavam um ambiente, e que de certa forma tinha algum valor para eles. 
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   Figura 16. Mapa de Vegetação da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, janeiro de 2013.
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6) MAPA DE OCUPAÇÃO E USO DA TERRA 

 Este mapa foi bastante discutido antes que iniciassem o levantamento. 

Durante as discussões explicamos que nesse mapa era importante espacializar as 

ações antrópicas na terra, levantando as áreas de roçado, SAFs, quintais, pastos, 

capoeiras, as áreas com infraestrutura das aldeias.  

 Durante as discussões os participantes foram definindo o que deveria ser 

apresentado nesse mapa, disseram que os açudes, cacimbas e poços deveriam 

aparecer aí, um ACIS sugeriu que as privadas também entrassem, estimulamos que 

eles pensassem como ficariam representadas essas privadas, já que há muitas em 

cada aldeia, e como a escala do mapa é pequena, para toda a TI, as privadas 

seriam pontinhos quase imperceptíveis, sugerimos que eles detalhassem essas 

informações nos mapas mentais por aldeia, onde ficariam mais visível e 

compreensível todos os detalhes que fazem parte da aldeia, tanto de infraestrutura 

como das áreas de uso próximas às aldeias.  

 A partir daí eles decidiram marcar nesse mapa (Figura 17), apenas algumas 

estruturas que consideravam importantes, sob a ótica de que não estava presente 

em todas as aldeias, apenas uma ou duas aldeias era beneficiada por essas 

estruturas. Sendo assim, decidiram que incluiriam no mapa orelhão, ponto de 

internet, poço amazonas (ou cacimbão), poço semi-artesiano, açude e shubuã, além 

das áreas de roçado novo, roçado velho, capoeira, SAFs, quintais, praia produtiva, 

bananalepasto. 
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  Figura 17. Mapa de Ocupação e Uso da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, Julho de 2013.
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7) MAPA DE INVASÃO 

 O mapa de invasão identifica todas as áreas aonde vem ocorrendo invasões 

para a retirada dos recursos naturais estão mapeadas as áreas onde ocorre retirada 

de madeira, invasão para pescar, para caçar, retirada de quelônios, de ovos de 

tracajá, invasões de gado destruindo as plantações, Figura 18, mostra os 

participantes apresentando o mapa (Figura 19). Falaram sobre o interesse de rever 

os limites da terra como tentativa de tentar proteger melhor a área. 

   

 

 Figura 18. Participantes apresentando o mapa, Aldeia Povo Junto, TI Kaxinawá da Praia 

do Carapanã, Julho de 2013. Foto: Ana Luiza Melgaço. 
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Figura 19. Mapa de Invasão da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, janeiro de 2013.
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8) MAPA HISTÓRICO 

 No mapa histórico (Figura 20), registraram o deslocamento do Sr. Jorge 

Lemos Kaxinawá, principal responsável pela demarcação da TI e cacique geral. Os 

participantes mapearam desde quando ele chegou à região em 1940 até a aldeia 

onde ele vive hoje, identificaram também pontos que consideraram históricos, como 

antigas colocações, antigas áreas de aldeias, antiga pista de pouso, somando mais 

de 30 pontos históricos. Também decidiram mapear as áreas onde encontraram 

vestígios arqueológicos, como machados de pedra, restos de cerâmica e ossos 

humanos.  
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Figura 20. Mapa Histórico da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, janeiro de 2013.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui foi feita uma breve avaliação e analise deste trabalho. 

Quanto às atividades de mapeamento realizado junto às populações 

indígenas da Terra Indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã no município de 

Tarauacá, pode-se concluir que, foram realizadas de maneira satisfatória, pois 

geraram um amplo conjunto de informações sobre o uso da terra e ocupação 

apontadas pela comunidade ali reunida. Os participantes conseguiram ter 

consciência da importância do plano de gestão ambiental da sua terra e perceberam 

a necessidade do mapeamento da sua terra. Tal importância e percepção 

proporcionada à comunidade são de grande importância. 

Através dessas informações adquiridas durante a oficina, foi possível 

sistematizar informações e conhecimentos das comunidades sobre seus territórios 

(nome de rios e igarapés em língua indígena, classificação da vegetação, ocupação 

histórica, áreas de invasão na terra indígena e seu entorno, uso dos recursos 

naturais, caça e pesca) e gerar excelentes produtos cartográficos. 

 A Oficina de mapeamento atingiu seu objetivo, podemos dizer que os 

participantes da oficina foram de fato os protagonistas no processo de construção 

dos mapas da TI Kaxinawá da Praia do Carapanã, impressionou a clareza das ideias 

quanto às necessidades e interesses para a gestão da terra, e as discussões por 

eles empreendidas. Realizaram reflexões e avaliações sobre a implementação de 

um plano de gestão territorial e ambiental de forma bem madura. 

 As atividades foram muito produtivas e a dinâmica dos trabalhos em grupo, as 

apresentações e os debates foram especialmente importantes, pois permitiram que 

o diagnóstico da situação da TI e os acordos para a gestão fossem construídos de 

modo coletivo, promovendo a interação entre as diferentes aldeias, os diferentes 

interesses até encontrar sua convergência.  

 Durante o mapeamento e diagnóstico dos recursos naturais foi possível 

observar que o pouco tempo de terra demarcada e de trabalho dos AAFIs junto às 

comunidades, já apresenta seus efeitos na conservação dos recursos, a caça cada 

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: billyshelby-fequis-dos-santos-9 (billyshelby11@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


55 

 

vez mais se aproximando das aldeias, a situação de abundância positiva, os peixes 

aumentando pouco a pouco e os recursos florísticos disponíveis. Mas com tudo isso 

os Huni Kuĩ se demonstram muito preocupados com o aumento populacional e 

consequentemente o aumento da pressão por esses recursos, mesmo conscientes 

de que os recursos estão aumentando, eles também tem claro que a necessidade 

por eles também aumenta e em alguns casos já podem sentir pequenos impactos. 

Neste contexto de conflito, considera, a produção e consequente uso de 

mapas um instrumento meio de ação política acionado para a sua autonomia, 

cuidando para garantir sua autonomia nas práticas de mapeamento.  

As populações indígenas revelam uma grande necessidade de visualização 

de seus territórios. Transpor as informações de uma estrutura de seus 

conhecimentos relatada oralmente e materializado no papel, na construção de 

mapas, para isso requer percepção e conhecimento do espaço.  

Um trabalho que envolve cartografia, geoprocessamento e comunidades 

indígenas encontram aqui suas razões na necessidade dessas populações, que no 

passado viveram sem limitações territoriais e agora em pleno século XXI obrigados a 

lutar pela reconquista, legalização e demarcação de seus territórios.  

Pergunta-se, em cada contexto e situação, se interessa de fato mapear ou 

não, “o que mapear e para que mapear”, que técnicas empregar, como controlar o 

resultado dos mapeamentos e como proteger os dados e conhecimentos tradicionais 

que eles contêm. Para assegurar sua autonomia, os povos tradicionais atentam para 

o fato que os mapeamentos podem integrar diferentes campos de sua ação política 

– as políticas externas das comunidades – para fora – dizem respeito às relações 

com o Estado e a sociedade não indígena, enquanto as políticas internas são 

relativas à reprodução cultural e material das comunidades.  

No plano externo, os mapas servirão para afirmar direitos, exigir a proteção 

de suas terras contra as invasões e contra os impactos – sejam os ditos diretos ou 

os ditos indiretos - dos grandes projetos que contaminam rios por agrotóxico, 

degradam ecossistemas pela construção de barragens e estradas, por atividades de 
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petróleo e mineração, por ação de madeireiros ou grileiros. No plano interno, os 

mapas servem para assegurar a coesão dos grupos, auxiliarem a resistência ante as 

pressões externas que procuram sua divisão, assim como ajudar a transmitir 

conhecimentos tradicionais aos mais jovens. O mapa serve, pois, de modo distinto a 

estes dois tipos de política – que, por sua vez, requererão, igualmente, mapas de 

diferentes tipos – uns de uso interno, outros para uso externo. 

Este estudo mostrou que a cartografia indígena é mais uma ferramenta a ser 

utilizado em estratégias de conservação, desenvolvimento sustentável e politicas de 

Zoneamento Ecológico Econômico. 

Por isso, desde o início, com as primeiras discussões os participantes já 

deixaram claro suas preocupações e interesses, quais as ações consideram 

prioritárias, além dos acordos que garanta a conservação desses recursos eles 

vêem a necessidade de ações que desenvolva alternativas para amenizar o uso 

desses recursos, e fortalecer mais o povo e a floresta. 
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Anexos 

Depoimento sobre a importância do processo de elaboração dos mapas e o 
que isso significou para a comunidade. 

"Acho importante esse trabalho porque nós mesmo estamos construindo, e é uma 

coisa para nós todos, pois estamos registrando tudo do nosso território, onde a 

gente mora, sabemos que é importante estar fazendo esse mapa, e é bom também 

porque é nossa pesquisa, nosso trabalho também, a gente fiscaliza, conhece. E 

também para a nossa informação mesmo, nós estamos aprendendo mais, esse 

nosso documento nós estamos fazendo dessa TI, nós mesmo." 

Francisco de Melo Macário (Xipi), AAFI 

Aldeia Nova Vida 
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