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1. Introdução 

 

 Este trabalho se insere dentro do projeto Cartografia Social 

Em Comunidades Ribeirinhas: Flona De Tefé - Amazonas, que 

surgiu da parceria realizada com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade/TEFÉ e o Núcleo de Estudos 

em Geografia e Ambiente. 

 A pesquisa visou construir a partir desta parceria, 

juntamente com as comunidades locais da FLONA de 

Tefé/Amazonas, um processo de mapeamento participativo 

que revelou, através de diferentes representações e da 

pesquisa-participante, suas demandas para melhoria de seus 

modos de vida.  

 Do diálogo com os ribeirinhos e comunitários da FLONA se 

pode constatar uma carência muito grande no setor de 

educação da unidade de conservação (UC), seja pela falta de 

investimento em escolas, professores ou material didático. 

 
 
 2. Objetivo 

 

  A partir dessa realidade, optou-se para a continuidade 
da pesquisa pela elaboração de um Atlas Escolar para a 
FLONA de Tefé, tendo como fonte de informação o próprio 
conhecimento fornecido pelos ribeirinhos para a realização 
dos mapas de Uso da Terra, Geomorfologia, Geologia, 
Pedologia e Vegetação e  Zoneamento. 
 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma amostra 
dos mapas a serem elaborados para o Atlas Escolar da FLONA 
de Tefé.   
 
 
3. Materiais e Métodos 

 

 

 

 
 Realizou-se uma adaptação do mapa de Uso da Terra do 
setor Rio Bauana para um mapa pictórico do mesmo setor, 
transformando as informações contidas no mapa anterior em 
uma linguagem mais acessível para os alunos de ensino 
fundamental. Para alcançar realizar esta adequação de 
informação, utilizou-se o SIG ARCGis 10.0 e selecionou-se as 
informações consideradas mais relevantes para a construção 
do mapa escolar desse setor. 

 Devido ao projeto estar em andamento, podemos 
apresentar somente  parte dos resultados.  As figuras 1 e 2 
referentes ao Setor Bauana, dizem respeito às atividades de 
roçado e extrativismo, respectivamente, e evidenciam as 
áreas de produção e extração, além dos produtos obtidos 
através de cada atividade. Estas são amostras dos mapas 
por setor da UC que irão compor o Atlas Escolar da FLONA 
de Tefé, tendo como temáticas por setor além do 
extrativismo e do roçado, a pesca. 

4. Resultados Preliminares 

 

5. Perspectivas de continuidade 

Figura 1: Mapa do roçado do Setor Bauana. 

 Elaborar os mapas pictóricos por setor (sete setores) 
abrangendo toda a FLONA de Tefé, dar continuidade ao 
mapeamento temático elaborando o mapa de Pesca, 
construir textos explicativos e proposta de atividades 
interativas para constituírem subsídios ao ensino do lugar -
FLONA de Tefé- a partir da mediação do professor  local. 

Figura 2: Mapa do extrativismo do Setor Bauana. 


