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Resultado de um trabalho realizado pela Rede Rio Negro durante o ano de 2014, o Mapa Bacia
do Rio Negro: uma visão socioambiental já está disponível em português e espanhol em
formato impresso e digital para download gratuito.

A publicação apresenta uma visão socioambiental sobre a maior bacia de águas pretas do
mundo, com extensão de aproximadamente 70 milhões de hectares, situada na porção
noroeste da Amazônia, região de ocupação histórica e tradicional de dezenas de povos
indígenas e compartilhada por quatro países: Brasil, Colômbia, Guiana e Venezuela.

Trata-se de um grande corredor de diversidade socioambiental, com paisagens bastante
diversas e conservadas.

Parte dos direitos territoriais coletivos estão reconhecidos como Terras Indígenas e Unidades
de Conservação de Uso Sustentável em sobreposição e vizinhas à Unidades de Conservação
de Proteção Integral. Há, no entanto, processos de ordenamento territorial ainda inacabados e
Terras Indígenas em identificação pela Funai.

Além de informações cartográficas georreferenciadas, o mapa traz fotografias de cenas típicas
da região e artigos com informações a respeito dos modos de vida e a cultura das populações
rionegrinas, ecologia, saberes, infraestrutura e ameaças. Está disponível no site da Rede Rio
Negro http://www.rionegro.org.br ou pelo http://www.facebook.com/rederionegro .

Mapa colaborativo

A partir do lançamento da Bacia do Rio Negro: uma visão socioambiental a Rede Rio Negro
pretende inaugurar um sistema de interação e um ambiente colaborativo para a edição de
novas versões do mapa e textos. Instituições, pesquisadores, conhecedores, viajantes e
moradores poderão enviar suas colaborações.

A ideia é manter um banco de dados atualizado sobre a Bacia do Rio Negro por meio de um
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ambiente de cooperação, produzir alertas e análises sobre ameaças e pressões, bem como
valorizar e divulgar o vasto patrimônio socioambiental da região.

Mapa em Português:

http://www.rionegro.org.br/sites/rionegro.org.br/files/mapa_port_fim.pdf

Mapa em Espanhol:

http://rionegro.org.br/sites/rionegro.org.br/files/mapa_espanhol_fim.pdf
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