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“Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega 

jamás al embate de los tiempos” 

Dante Alighieri (1265-1321) 



RESUMO 

O MAPEAMENTO SOCIAL COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISES DOS 

ESPAÇOS AGRÍCOLAS AFETADOS PELOS DESLIZAMENTOS E CHEIAS DE 

RIOS: O CASO DO POVOADO DE LAONZANA, BACIA DE TARAPACÁ-

CHILE. 

A agricultura desenvolvida entre a Cordilheira dos Andes e o deserto de Atacama, 

localizado no Norte de Chile, está essencialmente limitada aos espaços de vales. Nestes, 

há caraterísticas particulares, como: grandes declividades, ausência de vegetação e grande 

quantidade de material detrito, suscetível aos deslizamentos, os depósitos aluviais nas 

áreas baixas permitiriam ter espaços com menor declividade, nos fundos dos vales. Em 

tais circunstâncias, foram gerados espaços para o desenvolvimento da agricultura em 

vales que tem ausência de grandes áreas para esse fim. A existência de cursos d’água é 

limitado, tendo um aumento na presença deste recurso no período de verão, o qual é 

alimentado pelos degelos da cordilheira o que permite o desenvolvimento da agricultura 

em torno dos povoados que se localizam no interior dos vales do deserto. Mas também 

essas características representam uma vulnerabilidade “vis-à-vis” o desenvolvimento da 

atividade produtiva, já que as principais limitações depois da escassez hídrica, são os 

fenômenos naturais, como deslizamentos e cheias de rios, que acontecem geralmente no 

verão. Em todos os vales, do pé de monte ocidental da Cordilheira dos Andes, são 

encontrados numerosos povoados, que datam de vários séculos. Na atualidade, ainda é 

possível encontrar vestígios dessa ocupação agrária, sendo um exemplo disso os terraços 

agrícolas localizados nos fundos de vale. O baixo contingente populacional nos povoados 

localizados na pré-cordilheira e cordilheira, em conjunto com o envelhecimento da 

população aliado aos complexos processos migratórios decorrente dos fenômenos 

naturais (deslizamentos e cheias de rios) têm reduzido ainda mais a atividade agrícola, 

que, mesmo em pequena escala, é importante para o país, já que ela permite sustentação 

à população no norte do Chile. A complexidade dos efeitos ocasionados pelos fenômenos 

naturais e a falta de informação tem promovido a construção de novas estratégias e 

análises, para poder interpretar os fenômenos que afetaram a agricultura no passado, 

pensando as ações para o presente e o futuro. No presente trabalho postulamos que o 

conceito de "mapeamento social" é necessário, como uma nova ferramenta de 

planejamento e transformação social, visto que é uma estratégia que se baseia na 

pesquisa-ação participante e seus princípios na memória coletiva da população, podendo 

gerar conhecimento dos efeitos no passado e presente para entender o futuro. 

Palavras chaves: Mapeamento social, Agricultura, Deserto, Fenômeno natural. 



ABSTRACT 

SOCIAL MAPPING AS A TOOL FOR ANALYSES OF AGRICULTURAL SPACES 

AFFECTED BY LANDSLIDES AND RIVER FLOODS: THE CASE OF THE 

VILLAGE OF LAONZANA, CATCHMENT AREA OF TARAPACÁ-CHILE 

The agriculture developed in the Atacama desert in Northern Chile is essentially limited 

to valleys. These valleys have particular characteristics, such as great slopes, an absence 

of vegetation, and a large amount of debris material that is susceptible to landslides. These 

landslides would allow spaces with lower slopes at the back of the valleys. In such 

circumstances, spaces would be generated for the development of agriculture in valleys 

that do not have flat areas. The existence of sporadic rivers, fed mainly in the summer, 

and the thawing of the mountains during the rest of the year, permits the development of 

agriculture around the villages located within the desert valleys; however, these 

characteristics also represent a vulnerability vis-à-vis the development of productive 

activity, since the main limitation after water scarcity are natural phenomena such as 

landslides and river flooding which generally occur in the summer. In all the valleys at 

the western foot of the Andes mountains there are numerous villages that date back 

several millennia. Today, it is still possible to find vestiges of agricultural occupation, 

such as agricultural terraces. The low population of these villages in the pre-mountain 

and mountain ranges, together with an aging population and coupled with the complex 

migration processes due to natural phenomena (landslides and river flooding) have further 

reduced agricultural activity, which even in small scale is important to the country since 

it supports the population of Northern Chile. The complexity of the effects caused by the 

natural phenomena and the lack of information has resulted in the construction of new 

strategies and analyses in order to interpret the phenomena that affected agriculture in the 

past and consider actions for the present and future. We postulate in the present work that 

the concept of “social mapping” is necessary as a new tool in planning and social 

transformation, since it is a strategy that is based in participant action research and has 

principals in the collective memory of the population. Social mapping could generate 

knowledge of what occurred in the past, as well as generate knowledge of the present to 

understand the future. 

Keywords: Social mapping, agriculture, desert, natural phenomena 



RESUMEN 

El MAPEAMENTO SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA ANALISIS DE 

LOS ESPACIOS AGRICOLAS AFECTADOS POR LOS DESLIZAMIENTOS E 

CRESCIDAS DE RIOS: EL CASO DEL POBLADO DE LAONZANA, CUENCA 

DE TARAPACÁ-CHILE. 

 

La agricultura desarrollada en el desierto de Atacama localizado en el norte de Chile, 

esta esencialmente limitada a los espacios de valles. En estés hay características 

particulares, como grandes declinaciones, ausencia de vegetación y gran cantidad de 

material detrítico, susceptible a los deslizamientos, los depósitos aluviales en los 

sectores bajos permitieron tener espacios con menor declinación en los fondos de 

valles. En tales circunstancias, fueron generados espacios para el desenvolvimiento 

de la agricultura en valles que tienen una ausencia de sectores planos. La existencia 

de cursos de agua de régimen esporádico, alimentados principalmente en el periodo 

estival, y en los deshielos de la cordillera durante el resto del año, permite el 

incremento de la agricultura en torno a los poblados que están localizados en el 

interior de los valles del desierto, pero también estas características representan una 

vulnerabilidad vis-à-vis en el desarrollo de la actividad productiva, ya que la principal 

limitación después de la escases hídrica, son los fenómenos naturales como 

deslizamientos y  crecidas de rio, que  acontecen generalmente en los periodos 

estivales. En todos los valles de pie de montaña occidental de la Cordillera de los 

Andes, son encontrados numerosos poblados, que son de varios milenios. En la 

actualidad, aún es posible encontrar vestigios de esa ocupación agrícola, siendo un 

ejemplo de esto las terrazas agrícolas. El bajo número de población en los poblados 

de pre-cordillera y cordillera, en conjunto con el envejecimiento de la población 

aliado de los complejos procesos migratorios debido a los fenómenos naturales 

(deslizamientos y crecidas de ríos) han reducido   aún más la actividad agrícolas, que 

aun siendo de pequeña escala, es importante para el país, ya que esta permite sustentar 

la población del norte de Chile.  La complejidad de los efectos ocasionados por los 

fenómenos naturales y la falta de información han promovido la construcción de 

nuevas estrategias y análisis, para poder interpretar los fenómenos que afectaron la 

agricultura en el pasado, pensando en acciones para el presente y el futuro. En el 

presente trabajo postulamos que el concepto de “mapeo social” es necesario, como 

una nueva herramienta de planeamiento y transformación social, visto que es una 

estrategia que se basa en la investigación-acción participante y sus principios en la 

memoria colectiva de la población, pudiendo generar conocimiento de los efectos en 

el pasado y presente para entender el futuro.  

 

Palabras Claves: Mapeo social, Agricultura, Desierto, Fenómeno natural. 
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CAPITULO I 

1.1. Introdução. 

Historicamente, a agricultura desenvolvida no norte do Chile se situa nas áreas de 

vales e é restringida pelas condições naturais do ambiente. Neste trabalho, abordamos o 

território da comunidade do povoado de Laonzana, localizado no vale de Tarapacá, 

pertencente politicamente à Região de Tarapacá, “Comuna de Huara”. Esse espaço tem 

uma produção agrícola desenvolvida por famílias que moram no mesmo povoado, sendo 

considerada essa uma atividade de subsistência, já que permite ter uma produção 

suficiente para poder alimentar a família que trabalha, e ocasionalmente ter excedentes e 

vende-lo no mercado consumidor.  

Essa atividade é limitada pelas condições climáticas e físicas do deserto, sendo essas 

áreas sujeita a um clima extremamente seco, causado por mecanismos complexos de 

interação oceano-atmosfera-terra. Nessas localidades ocorre uma série de fenômenos que 

determinam as características do deserto e o desenvolvimento da agricultura do mesmo, 

como é o caso do anticiclone Subtropical do Pacífico Sudeste (APSO) que provoca uma 

grande estabilidade atmosférica.  

A oeste, no extremo sul, se origina um acunhamento do ar quente e seco que contrasta 

com o ar marinho fresco e úmido dos baixos níveis. Ao mesmo tempo, a presença de alta 

pressão anticiclone permanente, limita e reduz o movimento ao norte da frente de 

perturbações do cinto de ventos do oeste de latitudes médias e altas. 

O relevo da área de estudo foi originado por forças internas e externas que modificam 

o relevo do planeta por meio da erosão, dando origem a atual configuração geográfica, 

apresentando diferenças topográficas significativas de altura com descontinuidades. O 

relevo do norte do Chile é composto pelo altiplano, a cordilheira dos Andes e a depressão 

intermédia, esta última constituída por uma grande pampa central desértico, onde existem 

vales que descendem dos planos inclinados situados ao leste dos pampas, sendo essas 

depressões uma ampla rede de drenagem que passa, em certas oportunidades, pela 

cordilheira do litoral (da costa), concluindo nos espaços de planícies costeiras, tendo 

assim uma ligação do território do Leste para o Oeste.  

Essa ligação permite que os recursos hídricos possam influenciar os espaços de menor 

elevação nas bacias hidrográficas, dando origem a microclimas, permitindo a existência 

de vegetação e, portanto, a diversidade ecológica, apresentando diferentes paisagens que 
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compõem o norte do Chile, caraterísticas que tornaram possível o desenvolvimento das 

cidades costeiras do norte do pais. 

A manutenção dessas cidades, sustentadas pela atividade agrícola desenvolvida nos 

ambientes de vales, permitiu o desenvolvimento das comunidades nos espaços de vales 

da pré-cordilheira, garantindo a sobrevivência da população em condições climáticas e 

geográficas especiais como a extrema aridez e a limitação do recurso hídrico que, por 

meio da utilização de técnicas agrícolas pré-incaicas e incaicas, permitiram ter uma 

permanência até na atualidade. 

Essas comunidades organizadas em povoados têm, na atualidade, uma baixa 

população, representando um descenso nas quantidades de moradores. A grande maioria 

dos residentes desses espaços possuem uma idade avançada, sendo muito difícil a 

manutenção dos sistemas hídricos e também das áreas agrícolas localizadas geralmente 

em terraços.  

Os feitos ocasionados pelos fenômenos naturais são muito importantes, tendo a força 

para reduzir a atividade agrícola, gerando uma sentença da atividade agrícola no futuro, 

que apesar deste ser em pequena escala, é importante para os espaços do deserto do norte 

do Chile.  

A principal base conceitual nesta pesquisa que utiliza as técnicas do mapeamento 

social que é baseado no trabalho sócio-participativa, a qual permite gerar conhecimento 

coletivo do espaço geográfico analisado. Segundo Velez. Rativa e Varela (2012) a 

cartografia social é uma ferramenta que serve para construir conhecimento de maneira 

coletiva, sendo uma interação da comunidade a seu espaço geográfico, sócio-economico, 

histórico-cultural.  Esta construção de conhecimento é gerada por meio da elaboração 

coletiva dos mapas, o qual cria processos de comunicação entre os participantes e expõe 

os diferentes conhecimentos que são misturados, com a finalidade de chegar até uma 

imagem coletiva do território. Com esta metodologia são elaborados mapas do passado, 

presente e do futuro, assim como os mapas temáticos, que permitiram um maior 

conhecimento do entorno. 
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A construção de informação coletiva entre o pesquisador e a comunidade 

principalmente, possibilita gerar o gerenciamento de informação através de um impacto 

visual, que permite a entrega de conhecimento de todos os atores envolvidos. Isso gera 

material gráfico (Mapas), o qual permite relacionar o desenvolvimento das áreas agrícolas 

em relação dos fenômenos naturais em os distintos períodos temporais do passado, 

presente e os possíveis efeitos no futuro.  

No norte de Chile, encontra-se um dos menores desertos em extensão quando 

comparados dos grandes desertos do planeta, entretanto este é o mais extremo em relação 

a diferença de aridez. Este localiza-se na vertente ocidental da Cordilheira dos Andes e 

do litoral do Oceano Pacifico. Neste deserto acontecem as maiores amplitudes térmicas 

diárias e ostenta dois dos indicadores de aridez mais significativos do mundo, gerando 

assim um equilíbrio entre a precipitação e evaporação-evapotranspiração (WEISCHET, 

1975. CERECEDA, et al, 2009).  

Neste sistema Geográfico dos vales temos também a presença permanentes do recurso 

hídrico que chegam á desembocar no Pacifico. Segundo Tapia (2014), isso promoveu a 

formação de verdadeiros vales-oásis no meio do deserto, sendo possível a existência de 

populações nestes locais desde uma longa data. A área de estudo se encontra 

aproximadamente na altitude de 1.700 metros, há uma distância de 110 quilômetros ao 

leste do porto da cidade de Iquique, capital da região de Tarapacá. As rodovias que 

existem permitem acessar ao povoado, sendo elas a rodovia “Panamericana (rodovia 5) e 

a A-55 que conecta à cidade de Huara com a cidade de Colchane, localizada no limite 

com Bolívia, com uma orientação de oeste ao leste. Na intercessão com a rodovia A-55 

temos a rodovia A-575 que conecta os povoados no interior do vale de Tarapacá.  
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1.2. Objetivos 

 

Geral 

Identificar e avaliar os impactos de eventos extremos na agricultura e na organização 

espacial do vale de Tarapacá, pelo meio das técnicas do mapeamento social. 

Específicos 

 Identificar as áreas de atividades agrícola que existiram, e que existem na 

atualidade. 

 

 Realizar um levantamento da ocorrência de deslizamento de terra e cheias 

fluviais em ordem cronológica e a localização destes e seus impactos na 

agricultura. 

 

 Validar como esses fenômenos naturais alteram a dinâmica da produção local.  

 

 Desenvolver um mapeamento social desses fenômenos junto com a 

comunidade da área.  
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CAPITULO II 

1. Referencial Teórico 

Os agricultores nas regiões desérticas de Atacama, em seus espaços de vale, como é 

no caso de Laonzana, são organizados em comunidades de tipo familiar extensa, o qual 

implica que essas famílias que ainda habitam essas localidades tenham ligação 

consanguínea. Estes pequenos produtores rurais na região do vale, apresentam uma 

dependência fundamental das características naturais principalmente do clima e da 

distribuição sazonal das chuvas, bem como do regime fluvial dos rios e os processos da 

dinâmica de sedimentos nas encostas, por localizarem-se em áreas vulneráveis aos 

fenômenos naturais de enchentes e de deslizamentos de terras (movimento de massa das 

encostas), constituindo assim, riscos no aspecto social e ambiental.  

O risco social irá derivar dos efeitos do perigo e nesse caso os deslizamentos e cheias 

dos rios que irão afetar os espaços agrícolas, atingindo diretamente a fonte primária de 

renda da comunidade e sua economia, limitando assim seu normal desenvolvimento. O 

risco ambiental que esta área apresenta é muito grande já que existem antecedentes de 

fenômenos naturais que afetaram esses espaços agrícolas anteriormente até o ponto de 

ocorrer uma ruptura do sistema, impossibilitando a continuidade do sistema produtivo, 

inclusive erradicando até os vestígios das antigas práticas agrícolas as quais só 

permanecerem na memória coletiva da comunidade. 

Para subsidiar o desenvolvimento deste trabalho abordaremos neste capitulo registros 

históricos que permitam ter um conhecimento maior do espaço analisado, em relação da 

atividade agrícola nos ambientes do deserto, discutindo também os conceitos e técnicas 

agrícolas e da produção desses espaços, o qual, está relacionado com o conjunto de 

aspectos sociais que implicam estas comunidades. 

A ocorrência de fenômenos naturais, riscos e desastres, são analisadas neste capitulo, 

sendo consideradas as relações nestas áreas entre a atividade humana e os acontecimentos 

naturais, que conformam o ambiente atual, o qual é avaliado por meio da metodologia do 

mapeamento social como uma ferramenta fundamental na investigação, permitindo a 

compreensão da relação históricas da agricultura com os deslizamentos de terra e cheias 

de rios. 
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2.1. Registros Históricos da Ocupação dos Espaços de Vales no Deserto de 

Atacama: Vale de Tarapacá, Povoado de Laonzana 

A escassez generalizada dos recursos hídricos na região tem significado que, 

historicamente, este seja um dos problemas mais complexos de se ter solução, existindo 

uma adaptabilidade a essas condições pelo meio da construção de terraços e canais para 

o desenvolvimento da agricultura. As mesmas condições de aridez transformam esses 

espaços em áreas vulneráveis aos fenômenos naturais, como os já nomeados 

deslizamentos e cheias de rios. 

As ocupações históricas humanas dos espaços de vales, em especial do Vale de 

Tarapacá, são de aproximadamente milhares de anos de nossa era. Segundo Carevic 

(2000), estas ocupações têm registros em dados arqueológicos concretos, da população 

inicial, os quais eram estruturados em pequenas comunidades que baseavam sua 

economia de caça e coleta, os quais mantiveram um estreito contato ecológico, 

principalmente na parte baixa da bacia.  

Segundo Nuñez (1976) esses grupos tinham um regime de subsistência baseada na 

utilização de fontes locais de alimentação, sendo importantes os coletores de vegetais, o 

que desenvolveu uma estabilidade mais prolongada, o que é exposto nas construções das 

primeiras moradias com formas de declive semicirculares, que tem aproximadamente uns 

4.480 anos a.C. 

A área natural deste habitat tem sido colonizada durante milhares de anos pelas 

comunidades pré-incaicas, incaicas, hispanas, período republicano peruano e atualmente 

chileno tendo essas mudanças de ocupação transformando estes espaços em uma área 

cultural e agrícola com caraterísticas particulares.  

Os registros historicos evidênciam a existência de áreas de desenvolvimento 

agrícolas, chamadas “chácaras” (do quíchua chajra, que é uma pequena propriedade 

rural) existindo documentos que fazem sua descrição desde o século XIX, os quais são 

descritos em uma orientação leste ao oeste, Segundo Billinghurst (1886): 

 “Uma-Pallca, Taipiguani, Paguanta, Ancuaque, Sibaya, Sillajuaya, 

Limacsiña, Guaviña, Mocha, Puchurca, Laonzana, La Viñita, Molino 

de Hidalgo, Majez,  Catiña, Chañar, Alto de la Luna, Paunjache, 

Ingayapu, Ventilla, Salcahua, Pachica, Utainacha, Quicane, Tahueña, 

Gentilar, Censo, Carora, Pasaquiña, Caigua, El Molino, Espinga, 

Quillahuasa, Amalo, Cala-Cala, Tarapacá, Molino de  Vernal, 

Vigueras, la Peña, San Antonio, Cacagua, San Lorenzo, Tilivilca”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_qu%C3%ADchua
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A existências desses espaços agrícolas, permitem entender historicamente o território 

de Laonzana, o qual é representando por meio de espaços nucleados de interação social. 

Diaz (2010) expõe que a relação existente entre as áreas de agricultura e seu 

desenvolvimento histórico geraria laços e redes comunitárias. 

 O reconhecimento desses lugares agrícolas de forma histórica, justifica a importância 

desses espaços, para a subsistência da população no vale. A distribuição destes espaços 

agrícolas e os limites territoriais da comunidade de Laonzana, encontram-se na figura 1.  

Os registos identificam que as áreas agrícolas, tinham aproximadamente 17 hectares, 

os quais estavam repartidas no território reconhecido pela comunidade. Os limites 

territoriais históricos do povoado são desde “Angostura” no oeste do vale, e Angostura 

de Puchurca ao leste.  

Existem poucos registros históricos, quanto às localizações dos espaços agrícolas, sua 

produção, os donos, os efeitos dos fenômenos naturais e o estado atual, pelo que a 

metodologia utilizada, complementa essa falta de informação, permitindo a reconstrução 

desses espaços nos mapas temáticos feitos pelo mapeamento social. 

Na figura 1, tem-se os limites territoriais, tanto histórico como político, sendo o limite 

municipal, este último como um modelo administrativo atual. Estes limites permitiram 

delimitar a área de estudo da pesquisa, tendo limites claros. 

Na atualidade existem só três áreas que são utilizados para atividade agrícola, não 

sendo utilizado completamente sua área original destinada para esse fim. A causa de 

diminuição desses espaços se deu, principalmente, pelos efeitos ocasionados pelos 

deslizamentos e cheias de rios, em conjunto com a baixa população em idade de trabalhar 

e a avançada idade dos moradores. As identificações dos espaços agrícolas revelam a 

grande quantidade de área agrícolas que sustentaram as populações no passado, sendo 

importante esses ambientes por sua produção em períodos como foi do auge da 

exploração do salitre no final do século XIX até meados do século XX.  

O deserto do Atacama é parte de uma unidade geomorfológica de escala maior, o 

deserto peruano-chileno, tendo uma extensão que se limita ao Oceano Pacifico por mais 

de 3.500 km entre as latitudes 5°S e 26° S, localizado na franja litoral do sudoeste do 

continente americano.   
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Figura 1: Área de Estudo, Território Histórico da localidade de Laonzana.

 

Elaboração: Mauricio González. P. 2015  
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Marquet (1998) descreve a existência do deserto de Atacama como o resultado do 

estabelecimento da corrente fria de Humboldt, a existência do efeito sombra da chuva, 

produzido pela cordilheira dos Andes, e sua posição latitudinal. Ele tem uma extrema 

aridez, tendo situações excepcionais nos momentos em que acontecem fenômenos como 

o “ el-niño e la-niña” e eventuais precipitações no período estival provenientes do leste 

da cordilheira, podendo atravessar a barreira orográfica (cordilheira dos Andes).  

A fisiografia da região está composta por três grandes unidades geomorfológicas, que 

se diferencia de leste para oeste, mas tem existência norte-sul eles são: Cordilheira do 

litoral (costa), Depressão Intermedia em sua zona meridional e o maciço Andino. 

Cortando essas formações temos uma serie de bacias hidrográficas com caraterísticas 

exorréicas, que permite o transporte dos recursos hídricos desde a cordilheira até o 

Oceano Pacifico. Essas bacias e seus tributários têm importância na manutenção dos 

ecossistemas como matas ciliares e oásis, representando o sustento da atividade biológica 

e humana já limitada pelas próprias condições climáticas no deserto de Atacama. 

O homem tem habitado o deserto desde tempos pré-históricos, ocupando 

principalmente os vales estreitos (chamadas também quebradas, na bibliografia em 

espanhol) que se estendem da Cordilheira dos Andes até o mar ou até a depressão 

intermediária, em torno aos grandes lagos ou “oásis” que são formados nos vales. Existem 

distâncias significativas, de muitos quilômetros pelo deserto, entre os diferentes vales, 

convertendo-se esses espaços como verdadeiros oásis, ainda que eles dependam da 

disponibilidade do recurso hídrico proveniente da cordilheira.  

2.1.1. A Interação Homem-Ambiente 

A ocupação do espaço pelos povoamentos humanos no norte do Chile tem 

aproximadamente 10.000 anos de interação homem e sistemas ecológicos. São 

evidenciados na paisagem distintos episódios caracterizados pelos diferentes modos de 

interação homem-ambiente, os quais foram condicionados por contextos paleoambientais 

diversos e por suas atividades econômicas. A descrição da interação homem-ambiente é 

baseada principalmente no trabalho denominado “Los ecosistemas del desierto de 

Atacama y área andina adyacente en el norte de Chile” de Marquet el al (1998), quem 

faz uma descrição dos diferentes contextos de interação homem-meio. 

Segundo Marquet (1998), no período histórico de caça-recolecção arcaica (10.000-

5.000 a.c) acontece o desaparecimento da megafauna pleistocênica e seus recursos 
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associados, predominando assim a fauna e vegetação holocênica, gerando uma 

reorientação da população humana na atividade de caça e consumo de camelidos1 

silvestres (FERNANDES, 1985). A alimentação foi complementada com aves, roedores 

e frutos (NUÑEZ & SANTORO, 1998). Na medida que as condições de aridez 

promoveram uma redução dos recursos naturais, as populações humanas foram se 

deslocando aos espaços mais baixos do vale para aproveitar os ecorefúgios, existindo a 

sobrelotação dos camelidos nos depósitos arqueológicos dessa época localizados entre os 

2.300 até 3.000 metros de altura.  

No período de 5.000 até os 4.000 a.C, existiu o período histórico chamado caça-

coleta- domesticação “arcaica”. Neste período acontece a estruturação de um novo 

modelo de interação homem-ambiente, tendo um manejo diversificado dos recursos 

(DRUSS, 1977, HES SE &HESSE, 1979, NUÑEZ, 1981. MARQUET. 1998), existindo 

a incorporação no ciclo anual o conceito de “transhumantico”, e a atividade de caças 

intensas de camelidos adultos, a produção de alimentos cárneos em paralelo dos hábitos 

de caça menor e coleta. Existem também a utilização da fauna silvestre de menor tamanho 

(roedores e aves) como complementos da alimentação. Essas práticas arcaicas pre-

agropecuárias permitiram a obtenção de recursos mais confiáveis com menor utilização 

de energia e mobilidade. 

Com o desenvolvimento da criação do gado, se dá início ao período denominado 

“caça, recolecção e horticultura formativa” (4.000-2.000 a.c), onde as populações 

localizam-se principalmente, em espaços denominados eco-refúgios, que estão em alturas 

moderadas com implicação da aridez, tendo alcance do clima com caraterística de uma 

maior umidade. A utilização dessas áreas permitiu a criação de camelidos domesticados, 

uma caça alternativa e o início das práticas da horticultura e de coleta especializada em 

espaços de vales intermediários e oásis de piemontês. Segundo Nuñez (1992), durante 

esse período temos um aumento da população, tendo uma tendência no sedentarismo, 

ocasionando o incremento da produção dos alimentos. 

As mudanças climáticas provocaram o ressecamento das salinas nos espaços da 

cordilheira fazendo que as moradias começarem a ter um deslocamento em direção dos 

                                                 

1 Camelidos. Mamíferos artiodactilos da família “camelidae”. Na cordilheira dos 

Andes tempos 3 exemplares principais próprias de América do Sul. O guanaco 

silvestre e a vicunha. A lhama é doméstica. 
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espaços mais baixos, ficando cada vez mais perto dos espaços de influência do deserto, 

com a finalidade de encontrar o recurso hídrico e solos mais férteis. Esse período 

correspondente aproximadamente aos 1.000 a.c., mostra uma mudança no 

comportamento e conhecimentos, das culturas, as quais passaram de uma economia de 

coleta para uma de produção dos recursos alimentares. Segundo Baron (2005) essas 

transformações são evidenciadas nos padrões arquitetônicos e na utilização dos utensílios, 

sendo observado uma domesticação da vegetação e dos animais, tendo também a 

utilização da cerâmica e escavações na pedra por pressão. 

O período descrito anteriormente é conhecido como Estádio Neolítico, o qual 

manifesta-se a presença da mudança desde a caça como forma de subsistência principal 

para os cultivos agrícolas e a criação de gado. Essa mudança levou o homem a deixar a 

vida nômade para dar espaço a uma vida sedentária.  

Esse aumento da população promoveu o desenvolvimento da agricultura intensiva, o 

pastoreio especializado e a caça de recolecção complementaria entre os períodos de 2.000 

a.C até o s. XVI d.C. O manejo de técnicas de irrigação e a utilização de solos em alturas 

de 2.000 até 3.000 metros permitiu um desenvolvimento da atividade agrícola nas bacias, 

isso combinado com práticas pecuárias de criação de llamas e alpacas em altitudes entre 

os 2.500 e 3.500 metros. Em altitudes sobre os 3.500 e 4.000 metros as atividades 

humanas foram limitadas para serem ocupações estacionais. As maiores concentrações 

demográficas de caraterística pré-colombianas, aconteceram nos espaços de núcleo 

fluviais (existência do recurso hídrico), ou seja, principalmente nos espaços de vales e 

áreas altas da cordilheira, onde até na atualidade temos a existência de assentamentos que 

desenvolvem a atividades agrícola nos terraços irrigados. 

O começo da interação entre os europeus e os indígenas entre os séculos XVI e XVIII 

e no período industrial do século XIX e XX, promoveram uma série de mudanças 

substanciais em relação ao uso de solo2. A atividade agrícola desenvolvida nesses 

períodos tinha caraterísticas semitropicais, que Segundo Marquet (1998), esta atividade 

foi interferida pelos cultivos de trigo, alfafa, cevada, e frutas que eram caraterísticos de 

Castilla (Espanha). Foi também substituída a fauna local de maior tamanho (camélidos) 

pelos equinos, caprinos, ovinos, bovinos, suínos e aves domésticas. Com isso de forma 

                                                 

2 Para uma maior descrição desse período, importante é a revisão de Crosby 1972.  
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paralela aconteceram mudanças, criando novos padrões de manejo dos recursos e usos da 

terra, fazendo exploração dos ambientes lhanos, gerando uma intensificação dos cultivos 

de alfafa com a finalidade de alimentação para a grande quantidade de herbívoros 

introduzidos, com isso também houve uma exploração que gerou uma drástica redução 

de populações de arvores e arbustos nativos da região (e.g., prosopis spp, polylepis) 

usados em as fundições mineiras, construções e cozinhas.  

Desde o final do século XIX até a década dos anos 40 do século XX, são intensificados 

os efeitos em função da demanda gerada pelos novos centros urbanos no deserto, sendo 

esses principalmente as oficinas salitreiras3. Essas mudanças são manifestadas pela 

diminuição do trânsito e comercialização do gado pelos vales desde Bolívia e os espaços 

de “pampa” no Chile, tendo além disso uma regressão dos pantanais de altura, por causa 

da diminuição da captação hídrica a qual foi direcionada para ser utilizada em atividades 

de mineralogia. É importante considerar também que posterior a esse período aconteceu 

o abandono das terras e das atividades agrícolas intensivas, por conta das crises 

relacionadas ao termino das remessas de gado que passavam pela área. Com isso também 

a migração dos indígenas diminuiu, em consequência da atração gerada pelos centros 

urbanos. Esse tema será tratado mais a frente, no momento em que forem abordados os 

fluxos migratórios dos espaços de vale.  

Segundo Grosjean et al. (1995), as sociedades pré e pós-hispânicas adotaram distintos 

sistemas de organização políticas, econômica e social, afetando através do tempo as 

estruturas da paisagem e o funcionamento dos ecossistemas. Exemplo disso é a expansão 

dos territórios dedicados para agricultura intensiva, com irrigação superficial, o qual 

afetou os processos ecossistêmicos de diversidade e abundância das espécies nativas, 

acelerando os processos de desertificação e erosão dos solos. É de considerar a mudança 

climática associada ao livre processo de desertificação acontecida nos últimos 3.000 anos. 

Foram importantes fatores de transformação das condições naturais, com efeitos 

consideráveis nas economias e sistemas de vida das populações locais, sendo essas 

dependentes de uma base de recursos cada vez mais instável, ainda mais por conta dos 

fenômenos naturais que afetam espaços de vales.  

2.1.2. O Recurso Hídrico 

                                                 

3 É o nome que recebe cada um dos diferentes centros de exploração do salitre localizados 

nas atuais regiões chilenas de Tarapacá e Antofagasta, que proliferaram entre 1842 (quando 

foi descoberto a utilidade do salitre) e os anos 1930 (logo da invenção do salitre sintético).  
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A existência do recurso hídrico permitiu o assentamento e o desenvolvimento das 

populações no deserto de Atacama. A existência de bacias que têm a capacidade de captar 

o recurso desde os espaços de cordilheira e que estes possam escorrer até as áreas de vales 

e deserto, geraram a existência da agricultura desde tempos pré-incaicos, sendo utilizadas 

quase as mesmas técnicas agrícolas e hídricas desse tempo. 

A disposição deste vale de forma transversal, que corta o deserto em uma direção 

Leste-Oeste, permite a prática agrícola, sendo uma verdadeira estrada de comunicação 

entre as distintas localidades e populações andinas com as dos vales e as costeiras.  

O sistema de irrigação do vale de Tarapacá, é composto por um sistema que incluem 

canais conectados com as vertentes localizadas nos espaços altos do mesmo vale, os quais 

alguns deste ainda são utilizados. Estes canais, estão conectados ao rio, sendo de 

extensões significativas, devido ao aproveitamento a gravidade. Estes canais atravessam 

geralmente nos ambientes altos das áreas de cultivos, tendo aberturas para poder distribuir 

o recurso. Este recurso é distribuído pelos mesmos cultivos por meio de sulcos que estão 

distribuídos em toda a área. 

Um dos primeiros estudos desenvolvidos que se tem registro, foi do desenvolvimento 

da região de Potosí, onde para a continuidade do desenvolvimento econômico, foi 

sugerido ao Vice-rei de Lima, em representação dos interesses da empresa de mineração 

de Potosi, que era necessária a construção de grandes obras de irrigação que pudessem 

aumentar consideravelmente a produção agrícola, para assim alimentar os trabalhadores 

da mina.  

Existem registros de uma gigantesca obra desenvolvida pelos Incas, que pretendia 

desviar o Rio Mauri, que fica na cordilheira, em direção do vale do Algarrobal (conhecido 

também como Tamarugal), vale adjacente ao vale de Tarapacá, no qual o recurso hídrico 

era escasso. É uma obra não concluída, na qual despertou a pretensão de parte dos 

espanhóis de continuar a obra, para assim ter ocupação de dois ou três povoados de 

espanhóis e com isso ter também uma redução dos “índios”.   

Para o império inca, a utilização do recurso hídrico era ter um desenvolvimento 

agropecuário autônomo, em direção ao interior, para reforçar a economia regional, sendo 

apoiado na estrutura social e política regional existente. De maneira contrária, a 

continuação do plano espanhol, era no desenvolvimento mineiro em direção para fora e 
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dependente da liquidação da estrutura social e política “aymara4” existente pela imposição 

de uma reorganização colonial, sendo chamado este processo de “reduções”5. 

Existiram outros planos para a ampliação hídrica com a finalidade do 

desenvolvimento agrícola, como foi de O’Brien em 1762-1767, e Bilinghust em 1893, 

que pretendiam desenvolver grandes obras de irrigação com as águas do vale de Tarapacá. 

Do mesmo modo que o plano anterior, não foi considerado pelo Vice-rei Toledo, produto 

de que a inversão era muito grande e pouco rentável em comparação com as inversões 

diretas no setor mineiro, as quais eram complementadas com a importação de alimentos.  

Van Kesse (1985) explica que, no século XX, as pesquisas e estudos dos engenheiros 

foram orientados aos interesses da econômica mineira “racionalizada” (maior lucro ao 

menor custo). Church (1863), Armijo (1920), Brueggen (1936), Ojeda e Rodriguez 

(1942), Castillo (1960), Klohn (1972), a Japan International Cooperation Agency (JICA) 

(1978), Karzulovic e Garcia (1979), representam uma série de engenheiros que suas 

pesquisas simplesmente foram desenvolvidas pelos encargos políticos e empresariais com 

interesses mineiros.  

Com a chegada dos espanhóis, e a implantação das atividades da mineração, foi 

necessário desenvolver as atividades agrícolas já existente, mudando sua finalidade, para 

atender a demanda da atividade mineradora, gerando uma diminuição das muitas 

tradições, não existindo interesse em dinamizar o setor agropecuário andino. Assim, essa 

se tornou uma das causas dos agricultores andinos, em função desses interesses de estudos 

técnicos, se encontrassem cada vez mais isolados e em desvantagem. 

A existência de estúdios hidrológicos desses espaços, sempre foi limitada pela falta 

de estudos dos espaços de irrigação ou de desenvolvimento agrícola. Segundo Fajardo 

(1982), nas áreas de vales da região existem 1.225,5 hectares de terraços irrigadas, e nos 

sítios altos da cordilheira como o espaço de Lirima existindo 608 hectares de pântanos 

aproximadamente.  

                                                 

4 Aymara: Povo originário da América do Sul que se localiza na meseta andina do lago 

Tititicaca desde tempos pré-colombianos, com uma população distribuída no ocidente da 

Bolívia, sul do Perú, o norte do Chile e norte de Argentina. 
5 Reorganização social das comunidades indígenas, dispersadas nos diferentes espaços, 

centralizada em povoados.  
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2.1.3. Agricultura nos Vale do Norte de Chile 

Os espaços rurais no Chile vêm experimentado mudanças continuas, por causa da 

demanda, gerando monocultivos, perdendo a diversidade de vegetação que caracterizava 

os espaços de vales, existindo também uma debilitação das estruturas familiar no trabalho 

agrícola, em conjunto com a baixa demografia nos espaços rurais, que para o caso do 

norte de Chile estão localizados nas áreas pre-cordilheira e na cordilheira propriamente 

dita.  

“El concepto de ruralidad ha estado frecuentemente asociado a tres 

fenómenos interrelacionados: una baja densidad demográfica, el 

predominio de la agricultura o ganadería en la estructura productiva 

de una localidad o región, y unos rasgos culturales (valores, creencias, 

conductas) diferentes a los que caracterizan a la población de las 

grandes ciudades. No existe un concreto consenso entre los 

académicos, es por eso que se pueden hacer énfasis en uno u otro 

aspecto a la hora de hablar de lo rural”. (LLAMBÍ INSÚA Y PÉREZ 

CORREA, 2007; DUARTE (s/f), p 4-5.) 

O conceito do rural ainda é muito subjetivo (PLURIATIVO – KAUTSKY), sendo um 

processo, uma dinâmica, um movimento, mais que uma estrutura em si mesma, pelo que 

é muito difícil ter conceitos claros para definir e compreender de forma homogênea, 

considerando ainda que as pessoas que habitam esses lugares têm uma dupla residência 

ou seja, uma translocalidade.  

“El concepto de espacio rural que aplica a todo aquello que no es 

urbano, así lo rural está constituido por áreas de menor densidad de 

población, las cuales en virtud de sus aspectos visuales y paisajísticos 

se reconocen como un campo”. (SÁNCHEZ, 2009, p 5). 

 

É importante considerar que esses pequenos povoados, como o analisado nessa 

pesquisa, tem um número reduzido de pessoas, as quais possuem um conhecimento 

pessoal e fortes laços sociais formando uma identidade camponesa sendo uma 

representação específica entre eles, bem como o seu espaço de vivência, favorecendo o 

entendimento das pessoas, considerando que muitas delas nasceram e foram criadas 

nesses mesmos lugares. 

Por outro lado, há de se considerar que, por diferentes implicações demográficas, 

econômicas e culturais entre outros, o espaço rural ganha uma notável importância no 

cotidiano da comunidade. Para Chayanov (1974) e Wanderley (1998), expressam que a 

unidade de produção familiar na agricultura é considerada diferente da unidade de 

produção capitalista, já que ela não é organizada com a finalidade da extração e 

apropriação do trabalho alheio. Na opinião de Abramovay (1998) a fonte do trabalho para 
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a produção é o próprio proprietário dos meios de produção e, apesar da unidade de 

produção camponesa lidar com trabalho, bens de produção e terra, isso não significa, 

necessariamente, que ela gere salário, lucro e renda da terra.  

A composição do campesinato para Shanin (1973) e Abramovay (1998), é que este é 

reconhecido como uma entidade social com quatro facetas essenciais e interligadas: 

unidade familiar, como a unidade básica multifuncional de organização social, trabalho 

na terra e a criação de animais como o principal meio de subsistência, cultura tradicional 

específica diretamente ligada ao modo de vida das pequenas comunidades rurais e 

sujeição multidirecional a poderes exteriores. Essas facetas permitem entender a 

organização camponesa, de forma geral.  

As atividades rurais nos espaços de vales do norte do Chile, na atualidade, não estão 

sendo desenvolvidas de forma considerável, mesmo quando estes são reconhecidos como 

áreas que podem gerar um potencial econômico para os camponeses, considerando que 

as técnicas agrícolas permitem trabalhar nas condições especiais como é o trabalho na 

cordilheira. Estes espaços são vulneráveis aos fenômenos naturais, os quais são 

minimizados com a construção de terraços e sua devida manutenção, em conjunto com 

canais que permitiria diminuir os riscos presentes. Estas áreas na atualidade estão sendo 

também considerada áreas de um alto interesse turístico, pelo que poderia permitir um 

incremento na população que mora nos povoados. 

Segundo Reboratti (1974), existem muitos trabalhos na área de sociologia, da 

economia e outras ciências que falam frequentemente, de forma direita ou indireta, do 

isolamento, a nível mundial. Mas, no caso do Chile, isto não aparenta ser um tema 

abordado atualmente, sendo considerado conceitos como a “marginalidade espacial” 

destas populações localizadas na cordilheira. Esta “marginalidade” pode aumentar ainda 

mais, com o isolamento geográfico das comunidades por causa dos fenômenos naturais, 

que acontecem a cada período. 

Segundo o Ministério de Agricultura do Chile (2013), no mundo rural, os problemas 

são concentrados principalmente em dois: o primeiro corresponde às consequências 

socioeconômicas que terão as mudanças climáticas para o setor agropecuário, o que se 

traduz em uma necessidade de implementar um programa de adaptação agrícola. O 

segundo elemento de preocupação é a participação do setor quanto às emissões de gases 

de efeito estufa, isso implica em ter um programa de mitigação considerando uma redução 
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das emissões de gases. Nesses delineamentos é importante considerar os efeitos dessas 

mudanças climáticas. 

“Según la información actualmente disponible, el cambio climático 

tendrá en el futuro efectos significativos en la productividad de la 

agricultura chilena. Este efecto repercutirá en la competitividad de los 

cultivos, en algunos casos provocando su desplazamiento geográfico y, 

en otros, limitando su sustentabilidad en el tiempo.”. (ALDUNCE e 

GONZÁLEZ, 2009, p 5). 

As mudanças climáticas irão repercutir na produção agrícola nas áreas do deserto, 

considerando também que essa atividade já é limitada nos espaços dos vales, sendo um 

ecossistema frágil, pela disponibilidade limitada de água, considerando também que 

grande parte dos recursos hídricos são utilizados para a mineração, deixando pouca água 

para o desenvolvimento da agricultura de subsistência que, em certas ocasiões, tem a 

capacidade de ter excedentes que sustentam as cidades do litoral. 

O informe do painel Intergovernamental sobre mudanças do clima (IPCC, 2007) 

expõe que “em América Latina, produto da mudança climática, se espera uma diminuição 

da produção agrícola para vários tipos de cultivos de diferentes países. Um dos efeitos da 

mudança climática que mais prejudica a agricultura foi o aumento da ocorrência e 

magnitude dos fenômenos naturais extremos como secas e chuvas extremas” (IPCC, 

2007; ALDUNCE. 2009). 

Esses fenômenos não são novos no Chile, considerando que o país sempre tem 

reiterados fenômenos naturais de caraterísticas extremas. Mas é importante que se tenha 

uns registros desses fenômenos para assim ter uma informação histórica vivencial.  

“El contar con información histórica de los desastres permite un mejor 

entendimiento de la evolución de ellos y su relación con el tiempo 

presente. Si se cuenta con un registro sistemático de cuáles, qué, cómo 

y cuándo ocurrieron los desastres permite determinar tendencias, 

frecuencias, daños e impactos producidos (GARCÍA ET AL., 2003. 

ALDUNCE e GONZÁLEZ, 2009, p 8) 

A Rede de Estudos sociais em prevenção a desastres na américa Latina (LA RED), 

(2003) expõe que existe uma falta de registros sistemáticos e homogêneos, que supõe que 

os milhares de desastres que acontecem dispersos nos países de regiões como América 

Latina e o Caribe, Ásia e África, sejam invisível.  

É importante a formação e manutenção de uma documentação adequada para ter 

aplicações atuais e futuras na gestão dos riscos de desastres sócio-naturais, para assim ter 

informação que possa ajudar a enfrentar da melhor forma possível os efeitos a que 

podemos estar expostos pelas mudanças climáticas, pois estes terão impactos na 
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agricultura, na sociedade e na economia do norte do Chile, considerando as relações 

sócio-naturais que são afetadas por desastres naturais como deslizamentos e cheias de rios 

que atingem as áreas agrícolas do deserto de Atacama.  

Os delineamentos de pesquisa são orientados na recuperação de informação da 

atividade agrícola e os efeitos causados pelos fenômenos naturais, como são os 

deslizamentos ocasionados pelas chuvas e as inundações que, atingem diretamente a 

população das localidades rurais, as quais tem a caraterísticas de ter uma população 

diminuída pela migração ás cidades, existindo na atualidade só população idosa, sendo 

restritos na continuidade das atividades camponesas. A finalidade deste trabalho é tentar 

resgatar informação proveniente da memória coletiva dos moradores, a qual pode 

desaparecer para sempre, não existindo registros, pelo que a metodologia do mapeamento 

social vem fazer o resgate desta informação.  

O Instituto Nacional de Estatística de Chile (INE, (2005) disse que o “temporal” 

corresponde a “precipitações intensas acompanhadas de ventos suficientes para causar 

danos”. Salgado (1976) o define como “um fenômeno atmosférico de natureza violenta 

que se manifesta com fortes ventos, acompanhado pelas densas núbeis e intensas 

precipitações. Para a Red (2003), um temporal corresponde às “chuvas acompanhadas de 

ventos fortes e/o de descargas elétricas”.  

É importante considerar que, no Chile, os temporais provocam grandes inundações 

em povoados e cidades, com problemas de inundação, interrupções das vias de transporte, 

comunicação, de distribuição de energia, em as atividades agrícolas, etc. 

Os habitantes das localidades no interior dos vales, situados no norte do Chile se 

dedicam principalmente na agricultura irrigada, desenvolvida desde os tempos pré-

hispânicos, pelos intrincados canais de irrigação que permitem o aproveitamento da água 

nos terraços e talhões, fazendo assim uma adaptação no entorno geográfico ou uma 

domesticação da paisagem mediante o conjunto de terras cultivadas, considerando que 

eles são desenvolvidos principalmente nas encostas que tem uma alta declividade. 

A região de Tarapacá, no norte do Chile, com características de deserto e de 

cordilheira, pode ser descomposta em diferentes unidades geográficas que são expressas 

em cinco unidades geomorfológicas (Figura 8): a) Farellones costeiros, b) Cordilheira do 

litoral ou costas, c) Pampa del Tamarugal d) Pediplanos, glacis e piedmont. e) pre-

cordilheira, e. f) Cordilheira pre-altiplanica. 
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A localização das principais áreas agrícolas da região de Tarapacá, espaço onde 

encontra-se a área analisada, corresponde a unidade geomorfológica de pediplanos, glacis 

e Piedemonte (Figura 2). Os vales são caraterizados com clima classificado como tropical 

desértico.  Seus rios são abastecidos pelo degelo das neves, glaciais e chuvas de verão. A 

maioria dos cursos de águas que irrigam a região são esporádicos, tendo suas nascentes 

nos Andes, e desaguam no Oceano Pacifico,  

Os recursos hídricos permitem a vida vegetal e animal em porções quase lineares do 

território norte chileno situado nas latitudes das altas pressões subtropicais, as quais em 

outras condições seriam totalmente desérticas. O aspecto fisionômico mais importante 

dos vales altos é a exuberante agricultura que contrasta com a seca das vertentes. É 

possível observar canais e terraços. Os povoados são encontrados principalmente em 

espaços onde existe uma grande acumulação de material sedimentar, proveniente dos 

deslizamentos, considerando que existe uma grande erosão pelas cheias do rio em 

períodos de muita chuva. 

“Los ecosistemas del norte de Chile corresponden a ecosistemas 

desérticos. Estos se caracterizan principalmente por tener: una baja 

productividad, una productividad altamente variable y dependiente de 

las precipitaciones y disponibilidad de nutrientes, considerando que los 

cultivos son alimentados por los canales. También tienen un alto 

cociente de productividad (biomasa) con una tasa de recambio de 

producción relativa. Un alto cociente entre la biomasa. Una baja 

eficiencia de utilización de producción de plantas por los herbívoros. 

La riqueza de especies es baja tiene relación la presencia de 

precipitaciones”. (NOY-MEIR. 1973, 1985:1. MARQUET et al, 1998, 

p 2). 

A presença de vegetação na área de deserto do norte do Chile é limitada 

exclusivamente pela disponibilidade dos recursos hídricos, sendo só possível com o 

manejo desse recurso, já que as chuvas se limitam nas áreas altas da cordilheira, chegando 

excepcionalmente nos espaços de vales permitindo assim o desenvolvimento da 

agricultura e com ele os povoados.  

Nas áreas de vale acontece a combinação de uma série de fatores como a existência 

dos recursos hídricos nos vales, a presença de nutrientes que são transportados desde as 

áreas de maior altitudes desde a cordilheira, em conjunto com a existência de áreas planas 

geradas pelos deslizamentos, e a diferença topográfica entre o fundo do vale e os picos 

das encostas, que geram espaços totalmente diferentes das zonas próximas de deserto, 

permitem ter caraterísticas especiais para o desenvolvimento da agricultura em área 

localizadas nos espaços de influência do deserto, permitindo a existência da atividade 
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agrícola em áreas ainda influenciadas pela geografia do deserto e da cordilheira em 

altitudes de mais de 1500 m. 

A permanência desta agricultura desde tempos pré-incaicos, permite entender a 

importância destes espaços, que foram modificados pelo homem, para poder sustentar sua 

economia, pelo meio de técnicas hídricas e agrícolas, que são até agora observável nos 

terraços e canais.  

Figura 2: Mapa de unidades Geomorfológicas da Região de Tarapacá 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2015 
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A agricultura no norte do Chile, é uma agricultura que, na atualidade, está sendo 

impulsionada em algumas áreas, que permite ter uma produção intensiva, o qual geraria 

melhores recursos econômicos, sendo de interesse para o estado chileno. Este interesse é 

acrescido ainda mais, por ter uma produção durante todo o ano, suprindo as necessidades 

agrícolas de outras regiões do pais. Isto tem gerado uma diminuição da diversidade dos 

cultivos, deixando de lado os cultivos tradicionais, que datam de vários séculos atrás. Mas 

não são todas as áreas agrícolas do norte do Chile têm esse desenvolvimento na atualidade 

sendo que muitos deles, estão sendo reduzidos, pelos efeitos naturais erosivos e a falta de 

manutenção das mesmas comunidades. Atualmente existem opções de fomentar estes 

espaços que agrariamente presentam pouco interesse na atualidade quanto a produção, 

mas que são importantes em termos de manutenção demográficos de áreas de povoados 

que tem tido uma diminuição considerável. Além disso temos o interesse de gerar espaços 

propícios para a atividade agrícola que possa sustentar a crescente demanda.  

2.1.4. A Atividade Econômica do Deserto 

A atividade econômica na área de influência do deserto de Atacama sempre sofreu 

modificações em função dos distintos grupos humanos que tem ocupado, desde as 

culturas pré-incaicas, incaicas, espanhola, Republica peruana e finalmente da Republica 

Chilena.  

Com o estabelecimento da mineração no deserto, por parte dos espanhóis, foi gerada 

uma série de mudanças. Alguma dessas foi no desenvolvimento agrícola nos vales, o qual 

passou da obtenção do sustento para as famílias que moravam lá, para sustentar as 

atividades de extração mineral localiza no deserto.  

Para o período de colonização no norte de Chile, aparecem uma serie de organizações 

dependente da coroa espanhola, sendo alguns deles como “os encomenderos6, 

fazendeiros, que eram incentivados pela rápida acumulação da prata para exportação, isso 

também incluindo os produtos agrícolas.  

Segundo Van Kessel (1985), a revolução econômica teve uma condição muito mais 

radical do que as anteriores acontecidas nos espaços do deserto, como foi a que produziu 

o regime inca, sendo uma revolução destrutiva da economia regional. A revolução 

                                                 

6 O encomendero era o cabeça de uma instituição colonial chamada “encomenda” no 

período das colônias espanholas na América  
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econômica produzida pelo Império Inca no vale de Tarapacá foi centrada na tecnologia 

agropecuária, sendo visível a dinamização das áreas, tendo assim uma ampliação da 

superfície irrigada, com uma diversificação dos cultivos. Os excedentes dessa produção 

foram comerciados não só pelas linhas de intercambio Leste-Oeste, senão também pelos 

caminhos do império inca de orientação norte-sul. É importante considerar que esse 

período de ocupação inca, que duraran cerca de 50 anos, o regime enfrentou seus próprios 

problemas geopolíticos, onde existiu um desenvolvimento regionalizado, baseado no 

reinvestimento dos excedentes em obras de infraestrutura, orientadas em direção a seu 

próprio interior.  

A mudança econômica gerada pelo regime espanhol foi de caraterísticas radicais, a 

qual transformou a econômica mineira, fazendo redução a uma só espécie do setor 

produtivo de alimentos, insumos e trabalhadores para a mineração. Essa foi uma 

economia baseada na exportação, com orientação do centro em direção aos extremos, em 

função do recurso natura não renovável, como a prata, não tendo uma reinvestimento na 

infraestrutura agrícola e sem um desenvolvimento agropecuário. Isto gerou a diminuição 

das superfícies irrigadas. Esse sistema de produção, sem preocupação com o caráter 

agrícola, produziu um subdesenvolvimento catastrófico, não só para a agricultura, mas 

também para todo o sistema econômico andino em geral.  

Essa mudança radical, é explicada por Van Kessel (1985), que expressa que foi 

necessária uma maior produção agrícola para sustentar o aumento da população e isso 

ocasionou mudanças demográficas.  

“Os escravistas, acaudalados, os funcionários da corona, os espanhóis 

e os nativos em Tarapacá, estavam incentivados mais que nada pela 

rápida acumulação e exportação de prata pela comercialização de 

qualquer produto, inclusive do agro. Tratava uma revolução 

econômica mais radical que aquela que produziu o regime incaico, e 

de uma revolução destrutiva da economia regional, tudo o contrário do 

já existente. A revolução econômica produzia pelo regímen incaico na 

quebrada de Tarapacá foi centrada na tecnologia agropecuária. A 

dinamização desse setor foi visível em uma considerável ampliação da 

superfície regada e na diversificação dos cultivos e variedades”. (VAN 

KESSEL, 1985, p. 141). 

A economia destas comunidades agrícolas foi alterada pela atividade de mineração no 

deserto, produzindo uma reorganização dos recursos hídricos e agrícolas, para a 

manutenção dessa atividade. Os interesses pelo desenvolvimento das áreas de vales são 

manifestados na seguinte citação de Hidalgo (1985). 

“Em Tarapacá as intenções de entregarem um sentido estratégico na 

utilização as aguas provenientes da cordilheira sempre foi importante, 
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pelas características geoclimáticas sendo uma constante desde o 

período pré-colombiano. Já na época do domínio Incaico ia feito 

intentos de canalizar o recurso pela distância e volume dos aquíferos 

da cordilheira para assim regar a pampa do Tamarugal”. (HIDALGO. 

1985, p.183; VAN KESSEL 1985, p. 145; GUERRERO, 1991, p. 6). 

Esse interesse que mobilizava a produção mineral e agrícola, levou a desenvolver 

projetos que tentaram distribuir o recurso em outras áreas além dos vales. 

“Existiram duas iniciativas de desenvolver regadios nos espaços da 

pampa, uma dela foi a de O,Brien, quem em 1765 procurou regar o 

espaço norte da planície conhecido como pampa Iluga, y a de 

Mendizabal, que em 1807 plantio encapuzar os recursos hídricos da 

quebrada de Tarapacá com o mesmo objetivo”. (HIDALGO, 1985, p. 

186-192; LARRAIN, 1974, p. 9- 12; COUYOUMDJIAN Y 

LARRAIN, 1975, p. 329- 362). 

Já no período de administração peruana os esforços para irrigar a área ecológica da 

depressão intermediária de Tarapacá foram acrescidos significativamente pela 

configuração de um mercado consumidor crescente ao amparo da indústria salitreira, isso 

na atualidade ainda é importante para o sustento hídrico das cidades como Iquique no 

litoral, e Pozo Almonte localizado na mesma depressão intermedia. 

“Em 1845 o engenheiro chileno Francisco Palma foi o primeiro em 

sugerir, em este novo e capitalista entorno época, a viabilidade do 

projeto para cultivar o plano do Tamarugal, uma ideia que foi 

retomada em 1875 pelo Engenheiro Smith”. (HIDALGO, 1985, p. 186-

192; LARRAÍN, 1974, p. 9-12; COUYOUMDJIAN Y LARRAÍN, 

1975, p. 329-362). 

Temos uma grande quantidade de esforços que vai nos mostrar diferentes períodos 

administrativos dos territórios, para subministrar água proveniente da cordilheira para a 

irrigação do espaço da pampa do Tamarugal, para assim desenvolver a agricultura em 

grandes dimensões. Outro caso considerável é a implementação de relações capitalista de 

produção como acontece com a criação de uma sociedade anônima para a implementação 

de um projeto de irrigação no vale. 

“Só em 1876 agricultores do vale do Tarapacá, como Antonio Cevallos, 

Fermín Vernal, Félix Olcay, Eduardo Caucoto, Manuel Vernal, 

Marcelino Luza, Andrés Loayza, Mariano Perea e outros, criam uma 

sociedade anónima destinada a implementar um projeto de irrigação 

do vale e planície colidente desaguando aguas da cordilheira”. 

(CASTRO LUIS, 2004, p. 207). 

Com a chegada da administração chilena, depois das conquistas dos territórios na 

Guerra do Pacifico (1879-1881), o Chile toma domínio destes territórios destinados para 

a atividades agrícola. Com a mudança administrativa, os interesses para administrar a 
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água para os projetos agrícolas foram muitos. O desenvolvimento agrícola nos espaços 

de vales foi impulsado nesse período para manter os centros urbanos que funcionavam 

nos pampas por causa da extração do salitre os quais tinham uma população em aumento. 

Os projetos foram principalmente a extensão da rede de canais, que promoviam a 

irrigação em outros espaços, podendo assim irrigar todos os cultivos. Estes cultivos eram 

das mesmas comunidades, sendo estas as que plantam.  

2.1.5. O Povoado de Laonzana 

A localidade de Laonzana tem atualmente aproximadamente 30 moradores, os quais 

trabalhamos as áreas agrícolas localizadas em três áreas principalmente, sendo estas: 

Molino, Laonzana e Puchurca, mas no passado existiram outras áreas de cultivo agrícola, 

os quais atualmente encontra-se abandonadas, ou não existem vestígios físicos deles 

devido os efeitos dos fenômenos naturais. Estes espaços agrícolas são: Cholele, Chacra 

Mulli-Mulli, Molino, La isla, La Poroma, Cancacha, Chacra Arica, Chacra la Banda, 

Laonzana, Chacra Santa Cruz, Chacra Carangaza, Chacra Pahuiña, Cañanes-Jamaiza, 

Chacra La Challa, Chacra Matilla, sector Jocoane, Chacra Piedra Azul, Chacra Arijate, 

Chacra Granadane, Chacra San Antonio, Chacra Churapo, Sector Suarcagua, Chacra 

Chacamane, Puchurca, Chacra Jaña, Chacra Ingana.  

Segundo os antecedentes históricos, as áreas agrícolas do território de Laonzana 

significaram, no passado, aproximadamente 17 hectares de cultivo agrícola (30 tarefas). 

O cultivo principal, na atualidade, é a alfalfa, mas também são mantidos os cultivos 

originais no vale, como são as hortaliças como cebolas, cenouras, milho e alhos em uma 

menor quantidade.  Essa produção teve como destino principalmente o mercado da cidade 

de Iquique e em ocasiões com destino para os compradores provenientes de Calama.  

A venda da produção e a atração das cidades na metade do século passado, geraram,  

às comunidades o dobro das moradia, tendo a maior quantidades de proprietários, 

familiares e membros da comunidades assentados nas cidades de Iquique, Arica, Calama 

ou Antofagasta, os quais voltam ao povoado principalmente para as festas religiosas, 

sendo umas das mais importantes a patronal do “Señor de Laonzana” (Espirito Santo), 

50 dias depois de Semana Santa (Pentecostes), na que se congregam ritualmente mais de 

400 pessoas; fenômeno sociocultural que dá conta da “Translocalidade” das populações 

andinas. Assistem também danças religiosas que são vinculadas diretamente com 

algumas famílias históricas da comunidade. É também celebrada a festa do Niño Jesus 

(25 de dezembro) e dos Reyes ou Páscoa dos Negros (6 de janeiro), momento em que tem 
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a dança dos pastores. Segundo Diaz (2010), há antecedentes que sugerem que os carnavais 

eram antigamente festejados durante o período estival. 

2.1.6. A Configuração do Espaço 

Os primeiros registros dos antigos assentamentos do vale de Tarapacá são atribuídos 

aos primeiros conquistadores espanhóis do século XVI. Até o momento, não existem 

registros que divulguem a data certa da fundação do povoado, mas em função de uma 

perspectiva etnohistórica, o período de fundação é considerado a partir de 1570 pelos 

documentos, baixo as ordens do vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, quem procedeu a 

levar a cabo a redução dos povoados de todos os índios dos Andes, pelo que também de 

quem habitavam os espaços de vales em diferentes caserios7, levando assim à 

consolidação e reorganização das comunidades em povoados, um dos quais foi Laonzana. 

Os moradores do Vale de Tarapacá estavam vinculados etnicamente ao senhorio do 

altiplano dos “Caranga8” (garanga), que mantinham vínculos com os grupos da pré-

cordilheira, em um tipo de verticalidade sociopolítica e econômica baseada em alguns 

aspectos culturais em comum, como a língua e identidade “aymara”.  

Os registros dos espanhóis expõem que, através da implantação da “encomenda9”, 

sistema que concedia um território para um hispânico que demonstrava sua participação 

em diferentes expedições ou campanhas de conquistas, visando a exploração das 

diferentes riquezas minerais que porventura existissem, como também tinham que 

organizar o trabalho dos indígenas em “mita”10 ou turnos, velando pela evangelização 

deles. 

Uma das encomendas mais ricas em minerais e de maior tamanho foi entregue a Lucas 

Martinez de Vegazo, pelo conquistador do Peru, Francisco Pizarro, na data de 22 de 

                                                 

7 Conjunto de casas, que não constituem um povoado. Faz referência das entidades rurais em 

Chile, definida como assentamento humano que tem nome próprio e que têm três ou mais 

moradias perto entre elas, com uma população inferior aos 301 habitantes.  
8 Caranga, Cultura aymara, que teve seu desenvolvimento no período “intermédio tardio”, 

posterior da caída da cultura Tiahuanaco. 
9 Encomenda: Consistiu na designação, de parte da corona espanhola, de uma determinada 

quantidades de indígenas a um súbdito espanhol, “encomendero”, em compensação pelos 

serviços feios. 
10 Mita, significou um trabalho público, como meio para o pagamento de tributos ao Estado 

Inca. Era realizado pelos homens casados que contavam entre a idade de 18 e 50 anos de 

idade, com capacidade laboral, os quais foram ocupados em minas, obras públicas ou no 

exército. Era efetuado em turnos rotativos, sendo o estado que lhes proporcionava as 

necessidades básicas. O espanhol adotou esse sistema, não respeitando os turnos rotativos.  
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janeiro de 1540. O território consistia em uma vasta extensão, pois compreendia desde a 

cidade de Arequipa, passando por Ilo, Moquegua, Arica e Tarapacá, até os limites do rio 

Loa em seu extremo meridional. Nessa antiga provisão são assinaladas, as terras, os 

caciques, o número de índios de encomenda. No caso do vale de Tarapacá, foi registrado 

o seguinte:  

“El cacique del valle de Tarapacá, se llama Tuscasanga y con los 

pescadores y en un pueblo que se llama Pachica, e otro que se llama 

Puchuca (Puchurca), e otro Guamba (Guaviña), que están en el valle 

de Cato, e con su señor que se llama Opo”. MALAGA, 1974, pp 80.  

No documento citado, o povoado de Laonzana é chamado como “Lancana” (versão 

castelhana colonial). Ele foi vinculado ao sistema administrativo e religioso que 

controlava Tarapacá, sendo os índios reduzidos a um povoado e doutrinados na fé 

católica. 

Em função da “redução” das comunidades indígenas transferidas para povoados, 

como o de Laonzana e Puchurca (povoado localizado mais ao leste do vale), estes foram 

reorganizados na lógica de povoados, consagrados a um Santo Patrono e construído um 

templo, uma praça e as casas distribuídas em “quadras”, com ruas e acequias, seguindo o 

padrão tradicional espanhol de quadrículas ou “damero”, aplicado na Europa.  

Durante o processo de redução dos povoados - impulsionado pelo vice-rei Toledo em 

1570, e consagração dos povoados e aldeias, seus habitantes e os campos de cultivos a 

um Santo Patrono protetor da comarca, Laonzana foi consagrada ao patrono San José. 

Assim, esta e muitas outras localidades foram sítios propícios para o desenvolvimento do 

processo de evangelização dos índios, como parte da implantação de uma política colonial 

que os reduzia a simples tributários da Coroa espanhola, constituindo-os assim em súditos 

do monarca ibérico. Já relatada a redução dos povoados, a seguir relatamos os 

acontecimentos ocorridos durante os séculos XIX e XX. 

Segundo antecedentes recopilados por Diaz (2010), podemos identificar uma série de 

espaços agrícolas. Da mesma maneira como no século XVIII, a localização de Laonzana 

(entre Angostura e Puchurca), chamou a atenção das autoridades ao nível regional do 

governo peruano, pelo potencial de acolher obras de engenheira que permitiram canalizar 

as águas do vale para irrigar a pampa do Tamarugal. É preciso lembrar que, desde 1821, 

os antigos regimentos de Arica e Tarapacá, formaram parte do Estado Peruano, filiação 

político-administrativa que persistiu até a guerra do Pacifico (1879) e o tratado de Ancon 
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(1883). Em outras palavras, grande parte do século XIX foi matizada pela influência 

política e cultural em toda a zona tarapaqueña pela República do Peru.  

Existem documentos que fazem a descrição dos principais espaços de cultivo que 

existiam no século XIX, no vale de Tarapacá, onde se destaca uma orientação leste ao 

oeste. 

Billinghurst (1886) faz reconhecimento de alguns espaços de cultivos que existiam 

no século XIX, no vale de Tarapacá, sendo importante para identificar a existência destes 

na bibliografia escassa que existe sobre estes espaços. Os espaços expressados por ele, 

que correspondem ao espaço de Laonzana são: Puchurca, Laonzana, La Viñita, Molino 

de Hidalgo, Cala-Cala e San Antonio. Esta informação permite reconhecer a importância 

destas áreas para a comunidades e atividades agrícola. 

O aproveitamento do recurso hídrico para esse período por parte do Governo do Peru 

foi de tentar conduzir as águas até as áreas mais baixas do vale, mas nunca prosperou, por 

causa das caraterísticas geomorfológicas da área a que pertence Laonzana. Isso sempre 

foi um atrativo natural para as pesquisas de implementação de obras de engenheira maior 

desde a Colônia até o período Republicano. 

O povoado de Laonzana é descrito por Bertrand (1879) da seguinte forma: 

 “A 14 kilómetros de esta ciudad (Tarapacá), yéndose por el cajón del 

río que es mui bajo, se llega a un pequeño caserío de 100 habitantes, 

casi todos arrieros, denominado Pachica; a 28 kilómetros de Tarapacá 

se encuentra el pueblecito de Laonsana con 160 habitantes, arrieros i 

cultivadores. En toda esta rejion se cultiva alfalfa11, con la que 

alimentan las pequeñas tropas de mulas i burros”.  BERTRAND, 1879, 

p 23.  

Para o ano 1879, a população de Laonzana é de 160 habitantes aproximadamente, mas 

irá diminuir por causa de migração para a pampa salitreira. 

Outra descrição da área, de inícios do século XX refere-se ao contexto geográfico e 

das condições em que se encontram as ruas que unem as distintas aldeias ao longo do 

vale: 

“Los varios caseríos diseminados en ella o en sus dos principales 

tributarias, las de Coscaya i Ocharaza, traen por consecuencia un 

aumento de caminos o sendas. Desde el pueblo de Tarapacá antigua 

capital de departamento, i donde se nota restos de tiempos mejores, 

hácia el interior el camino es bueno, aunque descuidado.   

                                                 

11 Tipo de cultivo introduzido pelos espanhóis para a alimentação dos animais.  
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Continúa por el fondo de la quebrada pasando por los lugarejos de 

Caigua, Pachica, Lasana i al llegar al caserío de Puchurca, a dos 

kilómetros mas o menos, la quebrada se estrecha mucho i el camino se 

divide; hácia el lado norte penetra en cuesta por un cañadoncito i 

después sigue con algunos retacitos malos con estrechuras i barrancos 

feos que hacen temer un accidente a las cargas, hasta descolgarse al 

fondo, nuevamente ensanchando, donde se encuentra el lugarcito de 

Mocha i el camino va otra vez en plan. Hai aquí árboles, cultivos de 

alfalfa i maíz i algunos víveres para vender entre los habitantes.  

 Para llegar al caserío de Puchurca se sigue por el fondo de la 

quebrada ya algo estrecha i en un pequeño ensanche se encuentran 

estas viviendas. Aquí repecha por la ladera un camino que empalma 

con el otro de que acabo de hablar, pues por la orilla del arroyo ya no 

puede seguirse por estrecharse demasiado.  (RISO 1910, p 290).  

Anos mais tarde, Luis Riso Patrón (1924), descreveu alguns tópicos relevantes de 

Laonzana e Puchurca. Em particular, diz:  

“Laonsana 19º52´/69º22´ (lugarejo). Está poblado por indígenas i se 

encuentra entre bonitos sembríos de alfalfa, a 1.730 m. de altitud, en 

un valle de 0,7 kilómetro de ancho, de la parte inferior de la quebrada 

de Tarapacá, a corta distancia hácia el SW del pueblo de Puchurca.  

Puchurca 19º51´/69º20´ (lugarejo). Es indígena, ofrece bonitos 

sembríos i se encuentra situado en un ensanchamiento de 750 m. de 

anchura, en la parte média de la quebrada de Tarapacá, aguas arriba 

de una estrechura de 20 m. de ancho, por la desembocadura de la 

quebrada de Coscaya”. PATRÓN (1924, p. 464, 703). 

Quanto ao comportamento demográfico de Laonzana, segundo os registros 

documentais, o povoado vem se caracterizando como uma comunidade histórica, a qual 

há gerado uma série de mecanismos internos para manter os índices demográficos, 

diminuindo paulatinamente, de pouco mais de 200 habitantes (o máximo da população 

alcançada), até pouco mais de 70, no século passado (Quadro 2).  

Os dados censitários revelaram os antecedentes do Quadro 1, para a localidade de 

Laonzana:  

Quadro 1: População residente em Laonzana no ano 1841. 

Sexo N° % 

Mulheres 82 42,93% 

Homens 109 57,07% 

Total 191 100,0% 

Estado civil N° % 

Casados 70 36,64% 

Solteiros 108 56,54% 

Viúvos 13 06,82% 

Total 191 100,0% 
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Fonte: Díaz, Galdámez e Ruz (2009). 

Do total de residentes, 98,8% foram considerados como “índio”, enquanto a sua 

condição social de casta herdada desde a colônia hispânica, correspondendo o restante 

1,1% ao componente de cholos12. As atividades produtivas desenvolvidas pela população 

concentravam-se principalmente, nas tarefas agrícolas (22,51%) e pecuária (5,2%).  

Em perspectiva, é possível ver no panorama que o Quadro 2 expõe, a continuidade do 

povoado de Laonzana como núcleo de população do vale de Tarapacá, em função da 

presença do Estado chileno no século XIX, traz a Guerra do Pacífico. 

Quadro 2: População tarapaqueña, registros censal. 

Povoados 1876 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 2002 

Tarapacá 1.138 829 704 65 187 120 89 130 74 135 

Pachica 276 90 128 95 204 117 115 72 40 10 

Laonzana 217 90 91 100 95 35 70 84 72 31 

Huasquiña 115 100 --- 87 51 68 --- --- 4 6 

Mocha 196 200 150 139 137 157 126 158 118 17 

Guaviña 179 395 194 198 219 68 156 118 123 62 

Coscaya 247 --- --- --- 59 56 41 53 59 7 

Fonte: INE 

No quadro 2, é possível evidenciar as mudanças demográficas no povoado de 

Laonzana, sendo importante destacar dois períodos que sofreram uma diminuição 

significativa em comparação aos outros períodos. A redução populacional do ano 1940 

(35 hab) e 2002 (31 hab), representam uma variação importante. Esta diminuição 

demográfica do ano 1940 devia-se possivelmente pelo atrativo mercado da atividade 

mineralógica no deserto mesmo com a extração do mineral do salitre. Para o período do 

ano 2002 está diminuição ocorre pela tendência mundial de migração campo-cidade, que 

afeta até na atualidade o mundo rural. Estas variações demográficas são expostas no 

gráfico 1. 

                                                 

12 Cholos: é um termo utilizado em alguns países de América Latina como termo de identidade 

nacional que geralmente indica o gentilício da população mestiça, de rasgos indígenas e 

brancos. 
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Gráfico 1 Curva de população da comunidade de Laonzana, censos 

 

Fonte: INE 

No final da segunda década do século XX, o professor Juan Guillermo Álvarez, 

coletou informação demográfica desse espaço, a qual foi apresentada em sua “Memoria 

sobre la intrucción Primaria de la Provincia de Tarapacá”, o qual permitiu ter antecedentes 

censuais da localidade analisada, representada no seguinte quadro. 

Quadro 3 População de Tarapacá 1919 

Localidade N° habitantes 

Tarapacá 704 

Mocha 150 

Sibaya 150 

Chusmiza 95 

Guaviña 194 

Huasquiña 109 

Laonzana 100 

Limazsiña 88 

Macay 117 

Pachica 100 

Parca 50 

Sipisa 100 

Chiapa 753 

Jaiña 146 

Fonte: Álvarez (1919) 

Os antecedentes expostos permitem evidenciar como a modernização tem produzido 

vertiginosas mudanças na sociedade regional, iniciada com o desenvolvimento das 

atividades mineiras durante a república peruana no século XIX, em função do guano e do 

salitre, o último dos quais foi consolidado posteriormente à Guerra do Pacifico e com a 

chegada do Estado chileno na região. 

O panorama das comunidades no início do século XX enquanto à existência de 

caminhos que os vinculassem entre eles e o exterior foi bastante precário, pelo que 



52 

 

predominava o isolamento, o qual foi mudando com o passar do tempo. Isso com o passar 

do tempo tornou-se fundamental a implantação de um sistema viário com circuitos ótimos 

para o traslado dos produtos agrícolas. 

São muitos os casos em que pessoas do povoado trabalharam nas oficinas salitreiras, 

o que permitiu, em alguns casos, a possibilidade de acumular capital e fazer modificações 

em suas casas ou, inclusive, ser alferes nas festas patronais.  

Os cultivos de alfafa e fruteiras foram os principais produtos agrícolas obtidos nos 

vales, os quais abasteciam as oficinas salitreiras, sendo destacado pelas autoridades 

chilenas, militares e viageiros, entre outros. 

“La quebrada de Tarapacá es, sin duda, la más valiosa de la provincia. 

Los puntos cultivados de la quebrada son los siguientes: Ancuaque, 

Sibaya, Limacsiña, Huaviña, Mocha, Laonzana, Catiña, Ventilla, 

Pachica, Pasaquiña, Caigua, Quillaguasa, Tarapacá, Vigueras, 

Cocagua, Visagra, Macaya, Huaraciña, Gallinazos, y otros de muy 

reducida extensión. Todos estos lugarejos son, como es natural, 

pequeños centros de población: Sibaya, Huaviña, Mocha, Pachica y 

Tarapacá, son los únicos de alguna importancia, en cuanto a la 

población que contienen, y sus contornos son fértiles y aptos para la 

Agricultura”. (BEZE 1920, em DIAZ 2010, p 80-81). 

Segundo Diaz (2010), a explicação plausível que permite compreender o fenômeno 

de um decréscimo da população nas aldeias e povoados durante as primeiras décadas do 

século XX, encontra-se na mobilidade dos camponeses andinos, os quais deixaram suas 

atividades camponesas para participar das estruturas modernas da especialização laboral 

que o mundo salitreiro trouxe com ele para toda a zona. 

Existiram extensas superfícies destinadas para os cultivos de alfafa e verduras, as 

quais tinham como destino a sustentação das oficinas salitreiras, que albergavam milhares 

de pessoas, na sua extensa presença na pampa do Tamarugal. Existiu também migração 

de população em direção às oficinas, calicheiras e estações de ferrovia salitreira. 

O crescimento migratório das áreas de vales em direção às oficinas ocorreu 

posteriormente à Guerra do Pacífico, o que carretel na redução de até o 39% da população 

de Laonzana, chegando está a 90 aldeões, manifestando nos registros de 1907, censo 

mantido até 1930. Posteriormente, a população diminui ainda mais, até chegar a 35 

pessoas.  

Nesse período, deixaram de funcionar as oficinas salitreiras, ao tempo que a 

comunidade já não tinha outras oportunidades laborais, não tendo assim uma rede de 

mercado atrativa para continuar com a produção de suas chácaras e abastecer a indústria 

do nitrato. Data dessa época o início do processo migratório para as cidades nortenhas, 
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em meados do século XX. A cidade de Arica foi a que mais recebeu população, isso em 

função do auge econômico como consequência da criação do porto livre e da “junta de 

adelanto”. A cidade de Iquique foi outro sítio receptor de migração dos campesinos 

andinos, assim como Calama e Antofagasta, entre outras cidades. 

Em meados do século XX (1950), a população que era de 70 habitantes, chegou a 84, 

em 1960, revelando um aumento demográfico da localidade, fato mantido até 1980.  

Uma das questões descritas por Diaz (2010) refere-se ao fato da migração de 

camponeses andinos para as cidades nortenhas. Uma hipótese plausível é a abertura de 

novas redes de mercado, permitindo reorientar suas atividades agropecuárias à venda de 

verduras e frutas em feirinhas localizadas nos povoados da depressão intermediária como 

Huara, Pozo Almonte, Victoria ou Alianza, e no porto de Iquique. 

A necessidade de produtos agrícolas entre as diferentes áreas de população possibilitou 

que alguns caserios ou aldeias pré-cordilheiranas mantivessem um número de 

trabalhadores agrícolas, que destinavam suas energias à produção de frutas e hortaliças 

para os mercados.  

“El camino que sale desde Pachica a Laonzana por la misma 

quebrada, los camiones no pueden transitar motivo del agua que lo 

destruyó, sus productos los traen a lomo de animal hasta Pachica y de 

ese punto los trasbordan al camión para conducirlo a este pueblo”. 

AIT, SUBDELEGACIONES, (1974).  

A descrição anterior faz referência à importância que os fenômenos naturais, tais como 

das cheias dos rios, têm causado o isolamento do povoado, impedindo a passagem de 

caminhões, estancando temporalmente a atividade agrícola. 

Aqueles que já tinham migrado solicitavam, desde o povoado de Huara, Pozo Almonte 

e a cidade de Iquique, boas vias de acesso para os caminhões, com a finalidade de 

poderem exportar. Um exemplo disso é relatado à seguir. 

“1°) Que se habilite con un local para mercado o un galpón, para que 

los comerciantes, que viajan desde los pueblos del interior trayendo sus  

productos, puedan venderlos en un recinto apropiado, y no la hagan en 

la vía pública, como está ocurriendo actualmente.-  

En la actualidad están viajando camiones particulares, para esos 

pueblos trayendo los productos de los agricultores, pero siempre lo 

hacen con dificultades, a mi juicio creo la conveniencia que la 

dirección del camino, ordene un arreglo en las partes más afectadas, 

como por ejemplo las cuestas y mediaciones de caminos de los 

siguientes Pueblos. Pachica, Poroma, Mocha, y Chusmiza” AIT, 

SUBDELEGACIONES, (1974).  
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Os moradores andinos mantinham, na segunda metade do século XX, um importante 

volume de trânsito pelos caminhos da pré-cordilheira, que conectavam com a pampa e 

com o litoral, para assim transladar os excedentes agrícolas em caminhões. 

“Los agricultores del Pueblo de Laonzana, solicitan que se les arreglen 

la huella para camiones, que sale desde Pachica a Laonzana para 

poder transportar sus productos agrícolas, con más facilidad que como 

lo hacían anteriormente, hago presente que esta huella es particular, 

no es fiscal, ello solo piden esa ayuda”. 

“El camino que parte desde Huara hasta el pueblo de Tarapacá, hay 

parte que los camiones cargados pasan con muchas dificultades, más 

o menos como a 60 m. De la salida del pueblo está cortado e 

intransitable, otro parte llamado río seco más arriba como a 20 

kilómetros, se encuentra en iguales condiciones”. AIT, 

SUBDELEGACIONES, (1974). 

A importância das estradas foi um dos fatores determinantes para a destinação de 

recursos aos moradores dos povoados da pré-cordilheira e altiplanos da região, 

implementando ruas, desde o povoado de Huara em direção à cordilheira, pelas antigas 

trilhas. Outro exemplo foi a tentativa de construção de um trecho ferroviário, uma 

iniciativa que não foi concretizada. Durante as primeiras décadas do século XX, a junta 

local do Salitre elaborou projetos viários para extrair os produtos agrícolas desde os vales 

(Figura 3).  

Figura 3: Mapa de conectividade, feita pela junta local do Salitre. 1926. 

 
Fonte Junta Local del Salitre, AIT vol 19, n°127, 1926. 
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Diaz (2010) explica que o fato da população manter-se em Laonzana durante a metade 

do século XX, foi resultante das redes de mercado que a comunidade paulatinamente foi 

tendo, constituindo uma translocalidade e fazendo ocupação de diferentes andares 

ecológicos em um transecto em linha reta da cordilheira até o mar.  

Após a decadência da atividade da mineradora salitreira, aqueles que trabalhavam na 

pampa voltaram às suas localidades de origem, permitindo sustentar as crises laborais, 

sendo o povoado uma zona de resguardo, um refúgio socioeconômico ao possibilitar que 

os trabalhadores reorientassem seu empenho na direção de atividades agrícolas.  

A mudança migratória forçada para os espaços de vales (mundo rural), gerou um 

processo de valorização destes espaços, em relação a serem áreas que geram refúgios nos 

períodos de escassez de atividade laboral e de crises. Nesse lineamento surge a 

valorização da multidirecionalidade no mundo rural-urbano.  

Edelmira Pérez (2001) expressa que existe uma série de caraterísticas que expõem a 

multidirecionalidade desse processo, no qual, as pessoas voltam ao mundo rural, deixando 

fora a visão de relação de atrasado ao moderno, do rural ao urbano, do agrícola ao 

industrial. Este retorno gera uma revalorização do “rural”. Isso é expressado por Pérez 

(2001), que fala e que essa valorização é cultural, expressando uma visão do rural como 

uma nova, aceitável e melhor alternativa de vida. Isto é expressou pela mesma 

comunidade de Laonzana, que na entrevista expressam que eles voltam ao território, já 

que estão aposentados, e sentem a vontade de sair da agitação das cidades, chegar ao 

contato novamente com a natureza, ter maior atividade, e sentir-se útil, gerando uma 

produção que é principalmente de subsistência.  

Para Wanderley (2000) o mundo rural carrega em si as diversidades que tem as 

próprias relações entre os espaços rurais e urbanos, existindo a relação entre as 

populações do campo e das cidades, do mesmo jeito como existe uma modificação 

histórica e social do espaço. Nessa linha, expressa também que o espaço rural representa 

um polo do passado, da herança, dos valores profundos, da sociabilidade convival. 

Estes moradores mantiveram as relações entre o mundo rural e urbano, o que permitiu 

manter uma pequena densidade demográfica, o que gerou inclusive em seu tempo a 

construção de escolas.  

Os moradores da pampa salitreira migraram também aos portos de Arica e/ou Iquique, 

diversificando a atividade econômica, insertando-se em vários trabalhos que o meio 

urbano demandava (militares; motoristas, comerciantes, enfermeiros, professores, 
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mecânicos etc.), tendo assim uma aproximação com a rede social e vínculos com outras 

pessoas que também tinham migrado. Enquanto isso, na localidade de origem manteve-

se um núcleo de moradores, que começou gradativamente a enviar seus filhos às cidades, 

para trabalhar ou ser internados em escolas na continuação dos seus estudos secundários. 

Ainda assim, a comunidade original continuava mantendo um componente social que 

envolvia diferentes grupos (crianças, jovens, adultos), todos os quais diversificavam sua 

produção, no intuito de posicionar-se no atrativo mercado urbano, em armazéns, feiras e, 

posteriormente, em terminais agropecuários.  

Para Diaz (2010) as variáveis necessárias para levar em consideração são as ações 

geradas pelo Estado que, a partir da década de 1960, implantou uma série de projetos 

destinados ao apoio do camponês em grande parte do país, por meio da Comissão da 

Reforma Agrária (CORA) e a Corporação de Fomento da Produção (CORFO). O mercado 

regional, as redes de abastecimento e os pós-projetos, financiados ou equipados pela 

CORFO, permitiram que o número de moradores de Laonzana não tivesse uma redução; 

pelo contrário, manteve-se até meados da década de 1980. 

Com essa ascensão socioeconômica, o povoado foi revitalizado por alguns anos, ainda 

mais no período das décadas de 1960 até 1980, havendo um número importante de 

crianças e jovens que aprenderam os ofícios da vida no campo. 

Um elemento importante nesse período no povoado, é a chegada da eletricidade, no 

ano 1969, já que até esse momento não existia nenhum tipo de geração elétrica. Esta 

eletricidade foi gerada por um motor a diesel que abastecia as moradias em determinados 

horários e de forma restrita. 

Para entender como foi configurado esse espaço, é importante entender conceitos 

como do espaço social e territorialidades, o qual permitiu identificar o que a comunidade 

reconhece como seu espaço vital e os limites territoriais. 

2.1.7. O Espaço Social 

O espaço social como objeto de estudo sempre se configurou como um problema a 

partir do momento que se necessita definir e caracterizar as categorias de análises e os 

métodos de abordagem. Segundo Hagget (1972) os componentes do espaço geográfico 

são “nós”, onde existem redes de interação entre hierarquias dos fluxos e a superfície. 

Segundo ele, o espaço é composto por dois componentes que ficam em permanente 

interação: a configuração do território e a dinâmica social. Entende-se a primeira como a 

disposição dos elementos naturais e antrópicos no território e a segunda como integração 
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da variável econômica, cultural e políticas, que cria um significado específico do meio 

antropizado fazendo assim uma configuração territorial do espaço. Então o espaço 

geográfico é uma construção social, que combina a atividade humana no ambiente 

natural.   

Este conceito envolve uma mudança em relação a posição tradicional com base nos 

estudos geográficos, que conduziu a um suposto, que se manifesta através dos estudos 

sócio geográficos, que leva a expor a realidade, o que é aceito mediante a troca existente 

no espaço geográfico. Fica assim, declarado como um objeto a ser estudado no âmbito 

dos processos sociais envolvendo seus agentes, elementos e fatores, considerando o fator 

geográfico como uma condição clara que modifica as relações existentes. 

“El espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético: 

es lo que materialmente una sociedad crea y recrea, con una entidad 

física definida; es una representación social y es un proyecto, en el  que 

operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, 

con sus propias representaciones en el espacio, dándole importancia al 

lugar que habitan. El espacio se nos ofrece, además, a través de un 

discurso socialmente construido, que mediatiza el tiempo que vincula 

nuestra representación y nuestras prácticas sociales en él. Es un 

producto social porque solo existe a través de la existencia y 

reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble dimensión: 

es a la vez material y representación mental, objeto físico y objeto 

mental. Es lo que denomina espacio geográfico”. (VALCARCEL, 

2004, p 33-34) 

Esta definição é interessante por causa da riqueza de conteúdo e permite exibir o 

resumo dos resultados e contribuições de diferentes autores. O uso do termo espaço, 

dependendo do "espaço social" é o resultado da ação social e, ao mesmo tempo, parte da 

instância ou constituinte do mesmo. Isto representa um avanço conceitual importante, 

uma vez que o velho pensamento é posto de lado, segundo o qual "espaço" é apenas um 

reflexo do social, bem com o que tempo, que também está inserido no conceito de espaço 

e como tal é capaz de influenciar ou participar no aspecto social, construindo o espaço 

geográfico, que às vezes é afetado por fenômenos que, apesar de serem de caráter naturais 

seus efeitos podem afetar os aspectos sociais. 

Cabe destacar um pensamento recorrente daqueles que identificam um choque entre 

a racionalidade do homem e da natureza. Eles apontam a estrutura de uma “limitada 

racionalidade" que leva as sociedades a reconstruir algumas vezes seu trabalho sobre as 

ruínas de assentamentos destruídos por inundações, tempestades, deslizamentos de terra 
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e terremotos. Neste sentido, é a pressão do crescimento da população, o tradicionalismo 

dos costumes, que faz com que este tipo de decisões se repita continuadamente. 

Importante é a consideração do termo “região”, entendido ele como parte do espaço 

onde temos um fragmento deste, o qual é distinto dos outros. Nesse caso, diferente dos 

entornos, como são os espaços de cordilheira e de pampas, em função da geografia e 

dinâmica própria do lugar em questão, temos a ocorrência dos vales. Nesses 

delineamentos, Ruiz Urrestarazu (1989) esclarece que a região tem que ter a consideração 

que possui uma dimensão política, convertendo-a em um assunto relevante desde o 

aspecto social, ligado ao desenvolvimento mesmo nesses espaços caracterizados como 

áreas de produção agrícola dentro das áreas desérticas.  

Seguundo Fonseca (1999) em sua classificação de “região de vivencia”, a região é 

onde o homem está integrado, ambientado. Sendo onde ele expressa seus desejos, 

aspirações e afetividade, emitindo assim juízos. Esse espaço vivido é parte de uma série 

de caraterísticas que tem uma extensão e complexidade, expondo realidades regionais 

enquanto a seu desenvolvimento, os quais têm componentes administrativos, históricos, 

ecológicos, econômicos e psicológicos. Pelo que, a região é resultante de múltiplos 

processos. 

Pelas próprias articulações desses espaços, com sua adaptação na geografia do lugar, 

possibilitassem desenvolver e configurar espaços que são importantes desde uma ótica de 

produção agrícola, permitindo assim a existência de populações nesses espaços 

influenciados pela aridez. Essa adaptação geográfica não quer dizer que os fenômenos 

naturais não tenham efeitos nestes espaços. A importância de entender estes processos 

naturais de deslizamentos e cheias de rios, são consideradas na seguinte citação. 

“Las implicancias que pueden tener estos fenómenos naturales en la 

comunidad que hace uso del espacio físico, son consideradas parte 

importante en el estudio del fenómeno aluvional, entendiendo que la 

mayor información disponible en relación a los cambios que 

experimentan los lugareños son de carácter físico y no de carácter 

socio-cultural, las cuales en una primera instancias se vieron 

modificadas por la acción propia del fenómeno aluvional, que produjo 

que se activara un sistema de comunión entre los mismos lugareños, 

una relación de ayuda para afrontar las precarias condiciones a las 

que fueron sometidos, modificándose las conductas colectivas que se 

refieren a la emergencia de las conductas sociales extra-

institucionales, que se manifiestan cuando hay situaciones nuevas o 

excepcionales entre las cuales las definiciones sociales de lo que hay 
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que hacer son inexistentes o insuficientes”. (LOFLAND, 1981; 

SMELSER, 1986; RUSHING, 1995, p 2).  

As informações consideradas, selecionadas e explicitados para o desenvolvimento 

desta pesquisa, expõem a importância da análise e a investigação dos efeitos dos 

fenômenos naturais, em particular os deslizamentos de terra nos espaços das ravinas 

desérticas no norte do Chile, considerando que essas áreas contenham aldeias e povoados, 

culturas que sustentam a economia de grande parte da população, até mesmo suporte das 

cidades e as atividades de mineração. 

O aspecto social da comunidade de Laonzana, expõe problemas como a continuidade 

do trabalho nesses espaços, sendo eles os últimos camponeses dessa localidade, de não 

existir uma mudança social e de interesse que permita ter uma maior quantidade de 

trabalhadores. A falta de interesse dos filhos e netos dos mesmos camponeses, pelas 

tendências mundiais de migração em direção das cidades, que expõem um suposto de 

melhoria da qualidade de vida, geram problemas graves. Problemas que são expostos, 

como a perda de áreas agrícolas, que datam desde períodos pré-incaicos, que devido aos 

mesmos fenômenos naturais que atingem estes ambientes, e a falta de manutenção pela 

baixa população atual, geram uma perda, que é exposta nos resultados. 

A migração de estrangeiros até esses espaços é hoje uma realidade no norte do Chile. 

O baixo interesse dos descendentes dos camponeses na continuidade dos trabalhos 

permite uma oportunidade para os estrangeiros que vem principalmente do Perú e da 

Bolívia, ocupando estes espaços, áreas com mais oportunidades que com seus países de 

origem. Para manter trabalhos similares de seu país de origem, eles aceitam trabalhar, por 

meio do arrendamento, desses espaços agrícolas.  

As chegadas dos estrangeiros geram certos sentimentos na população que ainda 

moram no povoado, e que deve ser analisado detalhadamente. A manutenção da 

população no período da republica chilena, foi em função do discurso da manutenção do 

espaço, já que estes estavam “fazendo pátria”, tendo uma ocupação em áreas tão inóspita 

como é o deserto de Atacama. Esse sentimento de “fazer a Pátria”, atualmente não é 

considerado, é simplesmente um discurso que ficou no tempo, e que, na atualidade, não 

tem maior significado, já que estas comunidades mantem sua relação, como um espaço 

social que foi modificado pela interação e configuração do território em conjunto com a 

existência da dinâmica territorial existente. Dinâmica esta que é exposta nos resultados 
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com a existência de multiplos espaços agrícolas e o intercâmbio comercial entre as 

diferentes localidades.  

2.1.8. A Territorialidade e a Ocupação dos Espaços 

O conceito de territorialidade tem múltiplos significados em função de como nós 

entende o território em termos teóricos. É importante destacar que as referências da 

territorialidade são genéricas e que definem o território como condição para a existência 

da mesma ou em função da expressão do caráter vivencial ou simbólico, sendo este último 

de maior importância na atualidade. Heasbaert (2007) sugere: 

“A multidimensionalidade da vida territorial expressada pelo meio de 

um conjunto de relações funcionais e/ou simbólicas entre as sociedades 

e espaço”. HAESBAERT. 2013, p 30). 

O território tanto pode ser definido como uma forma de uma área delimitada por 

fronteiras sobre o qual se exerce um determinado poder, como pode ser definida em 

função do uso que se refere a uma área de vivencia, de experiências cotidianas, de 

compartilhamento de modo de vida de um determinado grupo social. Então quando 

dizemos que se está estudando o vale de Tarapacá, esse conceito como definição vai além 

de suas fronteiras, de sua limitação física, de seu clima árido, abrangendo também as 

práticas sociais e econômicas da população que nele vive e produz. Os limites da 

comunidade de Laonzana, são esclarecidos por eles mesmo, em que o território é 

manifestado pelo meio de limites geográficos na qual são os espaços mais estreitos no 

vale.  Esse limite mantém uma série de cultivos, que dependem da continuidade do 

trabalho pela mesma comunidade, no qual são configuradas uma série de trilhas que 

permitia a interação e o deslocamento da população local. Na atualidade existe uma 

estrada, mas ainda é possível identificar estas trilhas, que estão sendo afetadas pelos 

fenômenos naturais.  

“Essa ideia de território usado (...) pode ser mais adequada à noção 

de um território em mudança, de um território em processo. Se o 

tomarmos a partir de seu conteúdo, uma forma-conteúdo, o território 

tem de ser visto como algo que está em processo. E ele é muito 

importante, ele é o quadro de vida de todos nós, na sua dimensão 

global, na sua dimensão nacional, nas suas dimensões intermediárias 

e na sua dimensão local. Por conseguinte, é o território que constitui o 

traço de união entre o passado e o futuro imediatos” (SANTOS, 1999 

b). 

Então o território é considerado como um espaço diverso e ao mesmo tempo único, 

pelas interações especificas do lugar quanto ao aspecto natural, político, social e 
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produtivo. A cartografia social tem a caraterística de ser um mapeamento coletivo e 

horizontal onde o mapa como produto final irá expressar tanto uma troca de saberes como 

um debate e um consenso entre o pesquisador e a comunidade  

Os fenômenos naturais como os deslizamentos e cheias de rios que aconteceram no 

território da comunidade de Laonzana tem a capacidade de gerar modificações na 

organização dos sistemas agrícolas e do povoado, fazendo mudanças nas atividades que 

eles desenvolvem, gerando em estas ocasiões, migração da população pelas perdas de 

seus espaços agrícolas e casas, ainda quando ele tem uma valorização simbólica ou 

instrumental. 

O espaço é entendido então como uma combinação de dimensões no qual se considera 

ainda o conteúdo que geraram e organizaram a localidade em função de um ponto 

imaginário, o qual se concebe no lugar, como a matéria prima do território, ou, mais 

precisamente, como a realidade material preexistente de todo conhecimento e toda 

prática.  

Na opinião de Gimenez (2007) o espaço teria então uma noção de anterioridade em 

relação ao território, e que caracteriza-se pelo valor do uso e poderia representear-se como 

“um campo de possibilidades”, como “nossa prisão original”. Em relação a isso o 

território é o resultado da apropriação e valorização do espaço mediante a representação 

e o trabalho, uma “produção” partindo do espaço inscrito no campo do poder das mesmas 

relações que são experimentadas, existindo uma valorização das mudanças e assim 

podendo representar metaforicamente como “a prisão que fabricamos para nós mesmos”. 

Assim, são três os ingredientes principais do território: a apropriação do espaço, o poder 

e a fronteira. Nessa linha o mesmo autor expõe o siguente: 

 “El territorio es el resultado de la apropiación y valorización de un 

espacio determinado. En la que la apropiación y valorización puede 

ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el 

primer caso de enfatiza la relación utilitaria con el espacio ejemplo, en 

términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas); 

mientras que en el segundo destaca el papel del territorio como espacio 

de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones 

estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y 

colectivas”. (GIMÉNEZ, 2007, p 93). 

A organização do espaço faz referência que o território responde em uma primeira 

instância às necessidades econômicas, sociais e políticas da sociedade, ficando assim a 

produção sustentada pelas relações sociais que existem no território.  A motivação dos 

assentamentos nestes espaços, como foi exposto no subcapitulo de Antecedentes 
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Históricos, é que o interesse foi pela presença dos recursos hídricos, o qual era escasso 

nos espaços de cordilheira, pelo que as comunidades andinas, tiverem que se deslocar 

para espaços mais baixos dos Andes. A evolução que permitiu o desenvolvimento da 

agricultura nestas áreas permitiu existir uma produção que era sustentada pelas mesmas 

relações sociais o qual foi sofrendo modificações em relação das distintas épocas, que 

causaram modificações no destino das produções agrícolas para o sustendo da economia 

do deserto.  

A função do território não é só uma dimensão instrumental: o território é também 

objeto do simbolismo que é analisado nos mapas, onde os atores sociais (individuais ou 

coletivos) geram e protegem suas concepções do mundo. É por isso que o território é 

considerado como uma zona de proteção, como um meio de subsistência, onde temos os 

recursos, e uma área geopoliticamente estratégica, com demarcação política-

administrativa. Além disso, também pode ser identificado como uma paisagem, beleza 

natural, sendo assim um entorno ecológico privilegiado, existindo um apego afetivo, 

sendo desenvolvida a história da comunidade a qual é lembrada pelas pessoas do povoado 

por meio de sua memória coletiva. 

Na concepção hoje dominante entre os geógrafos franceses e suíços, permanecem as 

concepções de Raffestin (1980), Di Meo (1998), Scheibling (1994), Hoerner (1996) o 

qual se entende por território: 

“El espacio apropiado13 por el grupo social, asegura su producción y 

la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales y 

simbólicos”. (RAFFESTIN 1980, DI MEO 1998, SCHEIBLING 1994, 

HOERNER 1996, GIMENEZ 2005, p 9). 

Nessa definição, o espaço é considerado como matéria prima onde é feita a construção 

do território e, pelo mesmo, teria uma posição de anterioridade com respeito a esse último. 

Assim sendo, o espaço, uma porção qualquer da superfície terrestre, pode ser considerada 

antecedente a toda representação e toda prática. 

As análises realizadas no espaço de pesquisa não podem ser desenvolvidas de forma 

independente das áreas afetadas, tem que ser considerado o território da comunidade, 

entendendo que as relações existem, e as construções simbólicas deixaram rastros na 

                                                 

13 A apropriação supõe produtores, atores e “consumidores” do espaço, como são entre outros 

o estado, as coletividades locais, as empresas, os indivíduos, etc. (SCHEIBLING, 1994). 
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conformação do espaço que a comunidade utiliza, tendo como sua manifestação nos 

terraços de cultivo, nos canais, nas casas, etc.  

Os conflitos que atingem o território de pesquisa mostram como ele é produzido, 

regulado e protegido, em função dos interesses dos grupos de poder, e da história dos 

espaços considerando que espaços assim foram ocupados para sustentar as comunidades 

que habitaram esses espaços, e como elas sustentaram outros espaços. A territorialidade 

se apresenta indissociável das relações do poder. Pelo que o espaço não é só um dado a 

mais, também um recurso devido a sua limitação intrínseca, e por isso um objeto de 

disputa permanente no interior das coordenadas do poder. Considerando isso, para 

exemplificar tal definição, podemos citar as construções desenvolvidas pelos espanhóis 

anteriormente no período colonial, que concentraram todo um grupo de indígenas que 

ficavam dispersos em toda a extensão do vale de Tarapacá, e que agora concentrados para 

poder melhor controlar a população indígena, criando povoados fazendo assim 

modificações no interior do território, mas não em seus limites. 

As relações existentes no território e no espaço, são plenamente complementares, 

sendo o espaço o início da construção do território em relação quanto há construção dos 

seus limites ligados às influências dos processos físicos-culturais dos lugares. 

“El paisaje natural y cultural del espacio analizado tiene gran 

relevancia en función de la territorialidad generada por sus habitantes, 

además de influencias sobre el mismo espacio”. (DÍAZ, 2010, p 30). 

A configuração atual do povoado deve-se à organização gerada pelos espanhóis com 

a finalidade de ter controle da população indígena, a qual tinha uma organização dispersa 

em relação dos diferentes espaços agrícolas que existiam no vale. A região analisada 

permaneceu como uma área de interação social onde, ao mesmo tempo, são reproduzidos 

laços e redes comunitárias nas áreas agricolas ou aldeias adjacentes que pertencem às 

pessoas. Em outros termos: 

“Los límites de la arquitectura pueblerina no cercenan las relaciones 

culturales, sociopolíticas y/o productivas que en las chacras o los 

márgenes comunitarios en el encajonamiento de la quebrada pueden o 

se generan cotidianamente”. (DÍAZ, 2010, p 33). 

2.2.Ameaça, Risco e Desastres 

 O fenômeno natural não tem que entender-se necessariamente como um perigo ou 

ameaça, já que eles são regulares em diferentes escalas do tempo. Nós geralmente 

coexistimos com eles, já que são parte dos processos naturais do sistema planetário e do 
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ambiente, tendo chuvas em temporadas especificas, períodos de secas, ventos torrenciais 

e mudanças climáticas dependentes das estações do ano, considerando ainda que temos 

muitos sismos diários que em ocasiões são inadvertidos, não representando muitos desses 

processos um problema.  

Também temos que considerar que existem fenômenos naturais que por sua 

magnitude e a ocorrência supressiva e os efeitos que eles podem gerar nas populações 

pode ser grande ou pequena, podendo representar um verdadeiro perigo nas sociedades. 

Geralmente diversos autores definem o período em que acontece um evento 

extraordinário ou extremo o qual afeta o ambiente natural ou antrópico, afetando 

adversamente a vida humana e suas atividades, ocasionando os desastres. Além disso, 

temos definições como a seguinte: 

“La amenaza es la probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual 

una comunidad es vulnerable”. (WILCHES-CHAUX, 1989, 

MASKREY, 1993 p 17). 

“El peligro entonces, es considerado como una pre-condición humana 

desafortunada que, como tal, se ubica en el nivel cognitivo, perceptivo 

o pre-perceptivo; y además con atribuciones de anticipación o 

inestabilidad respecto al posible tránsito a su realización 

(CUPREDER, 2000, p 1).  

As considerações anunciadas podem relacionar-se com a existência de fenômenos 

naturais que podem anteceder ameaças, ou também podem ter relações com a atividade 

humana que geram ameaça. As sociedades desenvolvem atividades e interações com o 

meio ambiente produzindo perigos e ameaças. 

Os desastres naturais tão presentes de maneira recorrente na realidade do planeta e 

em especial do Chile. Desde os tempos dos conquistadores espanhóis foram relatados e 

registrados os acontecimentos de caráter natural que afetaram as populações, revelando 

como os diferentes fatores naturais e humanos afetam o desenvolvimento das atividades. 

A intensidade estes fenômenos e a frequência que elas se têm manifestado uma constante, 

implicando incalculáveis perdas econômicas em vidas humanas e atrapalhando o 

desenvolvimento dos países de latino América e do Chile.  

De acordo com, Espinoza (1985) e Morello (1983) os desastres são definidos como 

fenômenos que afetam diretamente as pessoas e as áreas produtivos os quais provocariam 

danos de consideração na infraestrutura física e de serviços, empiorando as condições de 

vida da população, alterando a atividade cotidiana.  
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Os desastres não são produzidos pelas forças naturais, senão que estas são as 

correlações entre os fenômenos naturais (como os deslizamentos e cheias de rios) e 

determinadas condições socioeconômicas e físicas vulneráveis (a localização das 

moradias e espaços agrícolas).  

A transformação de uma ameaça ambiental, em um desastre requer decisivamente que 

estes tenham um impacto na matriz humana vulnerável, que no caso do povoado, seria 

afetada a atividade agrícola, matriz principal do desenvolvimento das comunidades, 

provocando uma desestabilização em seu normal funcionamento. A vulnerabilidade é 

principalmente uma condição humana, uma característica da estrutura social e um produto 

dos processos que acontecem no espaço, sendo eles sociais e históricos. As caraterísticas 

dos desastres têm que ser consideradas como a complementação das condições 

normalmente existentes nas sociedades tendo vulnerabilidades e capacidades humanas 

pré-existentes, isso é fundamentado nas seguintes referências:  

Segundo Caballero (2007) o pensamento cientifico teve uma consolidação nos séculos 

XVIII e XIX, começou a ter uma compreensão que a maioria dos fenômenos são o 

resultado de processos naturais como consequências direita gerando a ideia de que os 

desastres são feitos da natureza na medida em que estes são provocados pelos terremotos, 

inundações e outros fenômenos naturais originadas pelos processos naturais, sendo 

vítimas do poder da natureza, pelo que os desastres acontecem porque existe uma 

manifestação das forças no espaço social. Nesse lineamento Lewis (1977) expressa que 

existe uma visão de que a natureza questiona a ideia de que os desastres são eventos 

insolados e singulares, sendo consideram como um processo constitui de manifestações 

extremas das condições normais da vida.    

“Una visión de la naturaleza cuestiona la idea de que los desastres son 

eventos aislados y singulares, considerándolos más bien como “un 

proceso continuo de manifestaciones extremas de las condiciones 

normales de vida”. (LEWIS, 1977, p 243). 

“Los desastres revelan procesos sociales básicos y a la vez se explican 

por ellos” (KREPS, 1984, p 327). 

De acordo com Rudge et al (2014) os impactos dos riscos são importantes nos 

contextos sustenizeis da sociedade. Os efeitos dos problemas ambientais têm surgido pelo 

mundo de várias maneiras, como é o caso dos impactos das cheias de rios que mostram a 

importância do mesmo tema. Importante é entender que a participação da comunidade no 

analises dos riscos são de importância (Coelho et al., 2004).   
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Segundo Alayo (2009) os desastres são um fenômeno social, não sendo a ocorrência 

do fato meteorológico, sísmico ou de inundações, etc., senão o impacto desse fato na 

comunidade ou sociedade. Ainda mais, o desastre é uma manifestação das falhas do 

sistema social para proteger as pessoas ante consequências dos fenômenos naturais.  

“Cualquier intento por entender “que pasa en la intersección entre un 

fenómeno físico extremo y el sistema social, requiere de un examen de 

las relaciones entre el contexto de lo normal y el proceso de desastre” 

(PELANDA, 1981, p 1). 

Esses conceitos ajudam a entender os conceitos desastres, permitindo entender os 

impactos dos eventos naturais que afetam essas comunidades, e assim poder compreender 

os efeitos que ocasionam estes. 

“El hecho de que las condiciones sociales prevalecientes sean el 

producto de proceso históricos, significa que el estudio de los desastres 

debe ser visto desde el punto de vista procesal y no únicamente como 

producto, solamente así, podemos avanzar en la postulación y puesta 

en marcha de esquemas factibles de prevención mitigación 

rehabilitación y reconstrucción”. (LAVEL, 1997, p 15). 

Os fenômenos naturais são inevitáveis, mas nós podemos mitigar os efeitos deles nas 

comunidades, pelo meio de novas técnicas de planificação que permitam ter um 

conhecimento histórico dos espaços que são atingidos, para assim limitar o 

desenvolvimento social-econômico desses lugares. 

“Si bien los eventos que originan los desastres no pueden ser 

anticipados, y menos evitados, en principio sí pueden ser controlados 

sus efectos mediante el diseño y aplicación de efectivas políticas 

públicas de prevención”. (COMFORT, WISNER et al., 1999; 

CHARVÉRIAT 2000, FREEMAN et al., 2003; KUNREUTHE, 2006, 

FUNK et al. 2010, p 79). 

A ação dos fenômenos naturais permite avaliar a qualidade das edificações e 

infraestruturas de uma região afetada. Lavel (1993) explica que os desastres constituem 

instâncias que outorgam às ciências sociais a oportunidade de estudar um sistema social 

durante os períodos de crises, revelando e provando também as instituições, liderança e 

processos básicos com a reação das organizações e pessoas e a articulação da informação. 

Importantes são as análises feitas em função dos antecedentes históricos, já que com eles 

nós podemos identificar as influências das populações no meio e as decisões provenientes 

dos governos ou entidades políticas, permitindo assim ter respostas para novas crises. 

Em função dos enunciados, torna-se importante fazer uma síntese da informação: A 

ameaça é o evento físico latente, é a probabilidade de ocorrência de um sucesso 

potencialmente desastroso durante certo período de tempo, sendo quase sempre 
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desencadeada pela existência de um detonador para o ativo. Isto tem um número de 

características que são observadas de acordo com sua magnitude, a dinâmica, a duração 

e a extensão, entre outros. 

Por outro lado, a vulnerabilidade é a predisposição ou susceptibilidade física, 

econômica, política ou social, que tem uma comunidade em ser afetada ou sofrer efeitos 

adversos no caso de um fenômeno perigoso de recursos naturais ou antrópicos. Isso é 

diferente em termos de análises sobre aspectos de vulnerabilidade no contexto social ou 

material exposto para o fenômeno, que determinam o carácter seletivo da severidade dos 

seus efeitos.  

“Desastres es la “destrucción, parcial o total, transitoria o 

permanente, actual o futura, de un ecosistema. Es por tanto, 

destrucción de vidas humanas, del medio y las condiciones de 

subsistencia. Estos desastres se presentan cuando se desencadena una 

fuerza o energía con potencial destructivo (amenaza) y la 

vulnerabilidad la determina la intensidad del desastre, es decir, el 

grado de destrucción y pérdidas de vida. Los desastres pueden ser 

originados por un fenómeno natural o provocados por el hombre” 

(BORDAS, 2006, p 6).  

“Las investigaciones han demostrado que estos desastres no son solo 

de características naturales, sino que son socio-naturales, debido a la 

existencia de una relación entre la ocurrencia de un fenómeno físico, 

el desarrollo urbano, el desarrollo como tal y el proceso de la 

generación de riesgos, exponiendo la vulnerabilidad”. (BORDAS. 

2006, p 6). 

Em definição o risco é a relação entre a ameaça e a vulnerabilidade sendo exposta na 

sociedade como um componente, que no caso, de não existir qualquer dos dois, o risco é 

considerado nulo. Este risco é a probabilidade de acontecimentos de diversos efeitos que 

são nocivos para uma sociedade, considerando que como uma probabilidade de 

ocorrência. Wilches-Chau (1989) considera o risco como “qualquer fenômeno de origem 

natural ou humano que implique uma mudança no meio ambiente que ocupa uma 

comunidade determinada, sendo vulnerável a esse fenômeno”. Para entender o risco 

mesmo, temos que considerar que:  
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Figura 4: Equação geral dos riscos. 

 

Fonte Elaboração própria 

“La noción de riesgo puede aplicarse en contextos y campos de análisis 

variados y tener significados disímiles. Pero siempre implica una 

condición latente asociada con algún grado de incertidumbre dentro 

de las probabilidades que representa”. (CARDONA, O, 2001. 

BORDAS, 2006, p 6-7).  

Em definição a resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 

potencialmente expostos a ameaças para adaptar-se, resistir ou mudar, para manter a sua 

estrutura e funcionamento. 

2.3.Vulnerabilidade e Desastres Naturais 

Segundo Romero e Maskrey (2003) vulnerabilidade é um fenômeno natural que 

expõe a susceptibilidade de sofrer efeitos e ter a dificuldade de recuperar de isso. Afirma 

que não toda situação em que localiza-se o ser humano é vulnerável. Existem situações 

em que a população está realmente exposta a sofrer efeitos de acontecer algum evento 

natural perigoso (sismo, aluviões, furacão, tempestades elétricas, etc.) há outras em que a 

gente está rodeada de condições de seguridade, pelo que estas podem considerar-se 

protegidas.  

O conceito de vulnerabilidade é considerado um dos principais agentes nos desastres, 

sendo importante esse conceito para compreender os fenômenos naturais como tal. A 

vulnerabilidade não é determinada apenas por perigos naturais, mas também pelos 

processos físicos, sociais, econômicos e políticos, onde o maior grau de vulnerabilidade 

é determinado pela localização geográfica e aspectos econômicos. 

As consequências das catástrofes naturais segundo o informe das Organização 

Internacional das Nações Unidas (2002) expressas que as perdas econômicas e de vidas, 

continuam em aumento, apesar dos esforços que têm sido feitos pelas comunidades, 

governos e organizações internacionais. A influência da ação humana sobre o meio 

ambiente é considerada um dos fatores capazes de aumentar as catástrofes naturais. 

vulnerabilidade Perigo Riscos
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Romero e Maskrey (2003) expõem as condições para que uma comunidade seja 

considerada vulnerável:  

1. Quando a população há ocupado espaços que não são bons paras as moradias, pelo 

tipo de solo, pela localização inconveniente em relação aos deslizamentos, cheias 

outros fenómenos naturais.  

2. Quando são construídas moradias muito precárias, sem boas bases ou cimentos, 

de materiais inapropriados para a zone, as quais não tem a resistência adequada.  

3. Quando não existem as condições econômicas que permitam satisfazer as 

necessidades humanas, (considerando a contemplação da criação de um habitat 

adequado)  

A nível individual, Perry, et al, (2003) confirma que as consequências de desastres 

naturais afetam diretamente o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas, 

marcando suas idiossincrasias, como também as possibilidades de melhoria a suas 

condições de vida, especialmente da população mais vulnerável. 

O Banco Mundial adverte uma alta vulnerabilidade de América Latina e o Caribe 

frente aos desastres naturais, enfrentando uma grande variedade de riscos que vão desde 

os furacões aos riscos de terremoto, riscos de inundação e secas e riscos de deslizamentos, 

considerando que muitos destes países são vulneráveis no planeta.  

Nos países em desenvolvimento, como no caso do Chile, onde há uma dependência 

considerável da agricultura de alimentos e renda, se sofre mais fortemente os efeitos dos 

fenômenos naturais. Os aspectos econômicos das propriedades rurais como da área 

estudada são afetados com a ocorrência de eventos catastróficos ou desastre natural que 

afetam a população sendo completamente dependentes das políticas públicas e ante 

qualquer decisão política podem ser vulneráveis ao momento de lidar com esses desastres 

que podem ser compostos de leis que não permitem colheitas neste espaços sem levar em 

consideração que, para esta população estes são os únicos espaços disponíveis para suas 

atividades. 

“En general, el crecimiento suele implicar abusos del territorio por 

desconocimiento de las limitaciones del medio natural, de modo que se 

aumenta la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Además, en 

muchos países, el crecimiento no ha estado acompañado de acciones 

deliberadas para garantizar la distribución de sus beneficios en toda 

la sociedad y lograr la reducción de la pobreza, de manera que se han 

incrementado aún más los riesgos de desastre.”. (VARGAS, J., 2002, 

p 24). 
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2.4.Fenômenos Aluviais 

Existe um consenso entre diversos autores de que as precipitações e suas 

características são um dos principais elementos desencadeantes dos movimentos em 

massa (ALMOROX; LLANO, 1975; WALKER Y SHIELS, 2012; MEZA, et al, 2014). 

Segundo Lacasse e Nadim (2008) as chuvas constituem o mais agressivo e principal fator 

dos processos de movimento de massa do planeta, tendo muita importância inclusive em 

áreas onde existe uma maior aridez. Llano (1975) fala da consideração relevante das 

flutuações temporais que podem apresentar a precipitação na geração de eventos de 

deslizamentos, provocado pela alternância entre as chuvas e secas prolongadas, 

considerando mesmo que as chuvas de mediana intensidade poderiam desencadear 

desastres de grandes proporções em função das condições físicas das bacias receptoras.  

Existe um significativo referencial bibliográfico que aborda fenômenos aluviais ou 

movimento de massas em áreas desérticas que oferecem características gerais para 

deslizamentos e inundações, destacando-se a importância do relevo na ocorrência desses 

fenômenos.  

“O relevo topográfico abrupto, intensa atividade sísmica e vulcanismo, 

combinada com uma profunda resistência, leva a um incomum e alto 

incidência de ameaças por movimentos de massa. Movimentos de 

massa são fenômenos importantes nos países andinos e literalmente 

significam um pesado fardo para os seus habitantes. Na verdade, 

alguns dos piores desastres associados a movimentos de massa no 

mundo ocorreram na região Andina, como eles foram: fluxos de 

detritos em Vargas, Venezuela, que ocorreu em 1999, com cerca de 

15.000 vítimas, o lahar de Armero, Colômbia, ocorreram em 1992, com 

a avalanche de rocha e gelo/fluxo de estacas a partir de 1970 o Nevado 

Huascarán e 23.000 vítimas Perú que custou 18.000 vidas. Além desses 

grandes eventos, centenas de pequenos movimentos em massa 

interrompeu atividades normais nas cidades, vilas e estradas todos os 

anos, causando danos e morte de seus habitantes e causando sérios 

prejuízos econômicos”. (GCA, 2007, p 19). 

O Serviço Nacional de Geologia e Mineralogia de Chile (SERNAGEOMIN 2007) 

define os processos de movimentos em massa como parte dos processos erosivos que faz 

modelagem do relevo da terra. Sua origem obedece a grande diversidade de processos 

geológicos, hidro meteorológicos, químicos e mecânicos que produzem-se na crosta 

terrestre e na interface entre esta, a hidrosfera e atmosfera. Assim, por uma parte o 

levantamento tectônico forma montanhas, por outra o intemperismo, as chuvas, os 

terremotos e outros eventos (incluída ação do homem) atuam nas ladeiras para gerar 

desestabilização e mudar o relevo em direção de uma condição mais plana. 
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A possibilidade de ocorrência de um movimento em massa inicia-se desde o momento 

em que forma-se uma ladeira natural, ou construía-se uma inclinação artificial e que a 

análise de tal possibilidade envolve distintas disciplinas das ciências da terra e do meio 

ambiente, assim como das ciências naturais. Existe uma vasta produção literária sobre o 

tema das ameaças pelos movimentos em massa, ainda mais da das estabilidades de 

taludes. 

“O conceito “movimento de massa ou deslizamentos" inclui todas as 

entradas da colina em uma massa de rocha, detritos ou terras pelos 

efeitos da gravidade (Cruden, 1991). "Alguns movimentos em massa, 

como o rastreamento dos solos, são lentos, às vezes imperceptíveis e 

difusa, em ambos os casos do que outros, como alguns deslizamentos 

de terra podem desenvolver altas velocidades e podem ser definidos 

com limites claros, determinado pelas superfícies de ruptura”. 

(CROZIER, 1999A, GLADE E CROZIER, 2005, p 29). 

Muitas classificações dos movimentos são encontradas na literatura; a maioria deles 

é baseada no tipo de materiais, os mecanismos de movimento, o grau de deformação do 

material e do grau de saturação. 

A Federal Emergency Management Agency (FEMA, 1989) incluí o termino genérico 

“Landslide”, que traduzido literalmente significa “deslizamentos de terra” a todo 

movimento perceptível do solo, rocha e vegetação sob a influência da gravidade, é de 

origem natural ou antrópica. O deslizamento é associado com falha de taludes ou encostas 

instáveis produto de ações humanas ou de fatores naturais como clima, erosão, 

intemperismo, terremotos, súbita sedimentação em áreas deltaicos, ondas e depressões 

repentinas dos níveis em rios e estuários, este último condicionado principalmente pela 

ação das marés. 

Os elementos do ambiente físico que causam diretamente a remoção, transporte e 

deposição de partículas e clusters de chão são: a gravidade, a água e o vento. Além disso, 

outros agentes como o gelo e micro-organismos podem gerar deslizamentos. Por outro 

lado, é importante considerar que quando prevalece a gravidade e a água como agentes 

do fenômeno, fala-se corretamente de fenômenos de deslizamentos de terra, sendo o caso 

do fenômeno natural que acionou no espaço analisado.  

A ação dos agentes pode ser aumentada ou reduzida por vários fatores que aceleram 

ou retardam a ocorrência de fenômenos: precipitação, intensidade de chuvas, frequência, 

duração e distribuição das estações secas e chuvosas, do solo, estabilidade estrutural, 

permeabilidade, porosidade, composição de partículas, propriedades físico-químicas do 

solo, pendentes de relevo, o comprimento das encostas, forma e exposição do mesmo, e 



72 

 

formações geológicas na superfície de afloramentos rochosos, depósitos, cobertura 

vegetal e fator humano. 

A geração destes fenômenos de deslizamentos de terra depende da gêneses e 

comportamentos diferentes, que podem ser influenciados por fatores de formas e graus 

diferentes, o qual é explicado por Sepúlveda (1998) e Lara e Sepúlveda (2008) 

expressando o seguinte 

 “Existen factores que condicionan la generación de los múltiples tipos 

de remoción de masa, que actúan controlando la susceptibilidad que 

presenta una zona ante este tipo de fenómeno, corresponden estos 

factores principalmente a la geomorfología, geología, geotecnia y 

vegetación presentes. La susceptibilidad es la capacidad o 

potencialidad de una unidad geológica o geomorfológica a ser afectado 

por un proceso geológico determinado”. (SEPÚLVEDA, 1998, LARA. 

SEPULVEDA, 2008, p 8). 

Após a ocorrência de um fenômeno, eles podem ser aumentados ou reduzidos por 

vários fatores ou agentes que lhes aceleram ou retardar como: 

 Clima (precipitação, intensidade das chuvas, frequência, duração e distribuição 

das estações secas e chuvosas) 

 Solo (estabilidade estrutural, permeabilidade, porosidade, composição de 

partículas, propriedades físico-químicas do solo, etc.) 

 Declividade (inclinação, comprimento de encostas, forma e exposição delas, etc.) 

 Formações geológicas na superfície (afloramentos rochosos, depósitos) 

 Cobertura vegetal 

 Fator humano. 

2.5.  A Cartografia Social (Mapeamento Social) como um Questionamento 

Desde o início o homem observa o mundo analisando e registrado as ações humanas. 

Mas esse registro irá depender da forma de olhar esse mundo, o que irá diferenciar o modo 

de como o homem vai descrever e registrar o espaço observado. Por outro lado, o espaço 

observado se diferencia pela forma como o homem nele atua e o transforma, e nesse 

processo se desenvolve sua história, mitos e lendas. Esses dois princípios tendem a se 

desenvolver separadamente: o homem que registra o espaço e o homem que faz o espaço. 

Na cartografia social, se tenta unificar os dois conceitos: o de quem faz o mapa e de quem 

transforma o espaço serem o mesmo sujeito. 
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Assim surgem as histórias dos territórios desenvolvidos como relato do passado, uma 

narrativa que tem seus principais fundamentos no modo em que ele representa o conceito 

sócio-espacial.  

“El sentido del mapa como logotipo se incorpora a la imaginación, a 

través de la institución educativa conformando poderosas nociones 

sobre los límites, las fronteras, los habitantes, las experiencias que se 

activan en determinadas condiciones que modelan a una comunidad” 

(DIEZ TETAMANTI et, al. 2014, p 22.). 

É importante considerar que os modelos de representação do espaço são 

desenvolvidos em função das relações que estes têm com o estado, política e educação. 

Não esquecendo que existe uma importante relação entre os mapas e a dominação social, 

política e econômico que, embora persista na realidade abstrata, pode-se materializar no 

mundo concreto e essas relações serem materializadas e serem passiveis de representação 

do mundo cartográfico. 

Dessa forma a cartografia sempre foi de vital importância para o homem, já que o 

conhecimento de sua localização no espaço geográfico, sempre foi fundamental para sua 

própria sobrevivência, e ao mesmo tempo determinando seu território e assim suas 

fronteiras. Associado a esses conceitos nasce a ideia de identidade ou pertencimento a um 

território, uma comunidade, uma vizinhança, e práticas culturais especificas.  

“Así, la cartografía es el tipo de documento que pone en contacto al 

hombre con su espacio, y tiene un origen paralelo al de la escritura, 

que más que comunicar ideas abstractas generales, representa 

elementos tangibles, como son los rasgos y características particulares 

de los detalles de lugares sobre la superficie y las relaciones que se 

derivan”. (MORA-PAEZ. et al. 2003, p 3) 

Dessa forma, geralmente os estudos desenvolvidos pela geografia e cartografia são de 

cunho das ciências sociais, exemplo disso é o desenvolvimento dos mapas, plantas e 

cartas. Isto é por que toda produção cartográfica é feita com a intencionalidade de expor 

situações ou mostrar ocorrências especificas, considerando que o homem faz um 

exercício de seleção, omissão e discriminação de objetos que supostamente compõem a 

representação da realidade. Assim o desenho feito é um ato político, ideológico e com 

uma intencionalidade explicita ou implícita.  

Nesse aspecto apresenta-se a cartografia social ou mapeamento social como uma 

evolução da cartografia a que permite reconhecer a importância dos aspectos sociais e 

culturais ligados à informação geográfica de uma comunidade. Os modelos de 

representação dos dados geográficos são uma representação do mundo real, podendo ser 

usado na produção dos mapas, efetuando consultas interativas e análises, em função do 
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emprego das ferramentas tecnológicas ou produções avançadas. Um exemplo dos 

modelos de representação são os mapas temáticos, sendo eles produto final do processo 

investigativo. Assim, o mapa vai ser a somatória das fontes de informação e os aportes 

ou interpretação do pesquisador.  

Um dos debates que impulsionaram o desenvolvimento do mapeamento social, ou 

também chamada cartografia social, aconteceu no final da década de 1980, evidenciada 

na literatura anglo-saxã. Segundo Girardi (2009), esse debate tem como principal 

elemento a construção social como um elemento compreensível pelo meio da 

textualidade, sua retórica e subjetividades, sendo baseada sua teoria no pós-modernismo 

e a proposta de desconstrução de Jacques Derrida, sendo o principal autor desta teoria 

crítica do mapa John Brian Harley (1989). Essa cartografia dos mapas tem como 

proposição, a linha geral de estruturação, a ligação entre três abordagens cartográficas 

que são considerados independentes em sua elaboração cartográfica moderna, sendo: a 

semiologia gráfica, a visualização cartográfica e a modelagem gráfica (GIRARDI, 2009).  

“A compreensão conceitual, as diversidades metodológicas e as 

possibilidades técnicas e de alta performance compreendidas na 

proposta permitem compreender e praticar o mapa como um 

instrumento de investigação e discurso geográficos”. (GIRARDI, 

2009, p 2).  

A intencionalidade é o método utilizado no desenvolvimento desta pesquisa como o 

uso de mapas temáticos, o qual é considerado como um terceiro componente da proposta 

da cartografia geográfica crítica. A produção do espaço interpretada pela cartografia 

crítica tem uma visão questionadora e promotora da alteração social, com denúncias e 

proposições. 

 “La cartografía social tiene su fundamento en la participación libre y 

consciente de todas las personas interesadas en hacer un aporte a la 

construcción social del territorio de su incumbencia, bajo la 

presunción de ser seres pensantes, críticos, propositivos y 

responsables, dejando de lado la tendencia a ser agentes pasivos y 

objetos receptores de conocimiento”. (MORA-PAEZ. et al. 2003, p 7.) 

Assim é importante a identificação dos habitantes do território a serem analisados já 

que estes são agentes e atores do espaço, sendo possível, em função de seu conhecimento 

ter um real avanço nos processos de planejamento do desenvolvimento. 

“La cartografía social para la planeación participativa considera 

como uno de sus principios fundamentales la participación de las 

personas en todo el proceso. No es una planeación centralizada y 

tecnocrática, es una planeación desde las localidades de abajo hacia 

arriba y democrática con la participación de los actores locales”. 

(MORA-PAEZ. et al. 2003, p 10.) 
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Entretanto Rocha (2012) e Tetamanti (2014) expõem que a “cartografia social” como 

forma comunicacional expressando distorções da realidade, entendendo que toda 

mensagem é uma mensagem torcida da realidade. Em resumo nenhuma mensagem está 

isenta disto. Toda mensagem é política, sendo importante saber qual é a mensagem 

política que cada pesquisador desenvolve em sua cartografia, qual são as eleições de cada 

um, os caminhos a seguir, e que coisas excluir dessa cartografia.  

Segundo Lefebvre e Soja (1996) os mapas sociais são representados como um produto 

trialéctico, desenvolvendo o conceito de “thridspace”.  

“Así, la practica espacial, la representación del espacio y el espacio de 

representación ingresan en un diseño que además es comunitario y 

puesto en juicio permanente por sus diseñadores. 

El mapa es uno de los productos y objetos sociales resultantes de esa 

trialectica porque tanto lo material (de la práctica espacial), lo mental 

(de la representación del espacio) y la experiencia (del espacio de 

representación) son plasmados en esa cartografía de la realidad, en 

tanto obra-mapa-texto colectivo”. (DIEZ TETAMANTI et, al. 2014, p 

29).  

Então os mapas sociais são produtos de características complexas, já que eles não só 

incorporam objetos tradicionais, mas também a experiência vivida ou percebida 

abrangendo os elementos que compõem as ciências sociais, ou seja, os elementos 

histórico, sociais e espaciais.  

Temos que considerar que os objetos no território têm uma dinâmica de mudança e 

que são transformados em novas formas, com dinamismo diferente do passado e que essas 

novas formas se sobrepõem a já existente. 

Acrescenta-se também as definições que expõem Restrepo e Velasco (1998) no qual 

definem a cartografia social da seguinte forma: 

“A cartografia social pretender ser um ritual de intercambio de razões, 

emoções e experiências, para produzir uma nova visão da realidade 

que supere os mitos do progresso, e desenvolvimento, a razão, o 

dinheiro, e desenvolver o sentimento de pertinência na terra vivente. 

Esse processo tem que servir para compreender que o direito na vida 

não e só de os seres humanos, senão que também de todas as formas de 

vida que florescem no território, e para estabelecer uma nova relação 

entre os vizinhos, eles com o território”. (RESTREPO e VELASCO, 

1998, p 8). 

Além disso Santos (1996) e Tetamanti (2012) explicam que a cartografia social é um 

método de construção de mapas, o que é feito de forma coletiva, com uma orientação 

horizontal e participativa. O que supostamente responde aos métodos atuais de 

intervenção e investigação, do mesmo modo como era feito antigamente na construção 
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de mapas “o coletivo”. O modo coletivo faz força sobre tudo, principalmente no 

conhecimento do “espaço banal”  

 “Os mapas são representações do território reproduzindo eles com a 

função de familiarizar ao sujeito com seu entorno, o mapa também 

naturaliza em ordem as relações que são permitidas com o espaço, 

concretando uma função ideológica” (MONTOYA ARANGO, 2007, 

p 157). 

Tradicionalmente os mapas feitos pelas organizações governamentais são estáticos 

mostrando aspectos da área para interesses específicos. Esses mapas estáticos e 

tradicionais se diferenciam dos mapas sociais posto que estes são subjetivos e 

comunitários, com características caóticas, já que ele é dinâmico expressando a interação 

entre a comunidade e seu território. Isso não implica que um seja mais importante que o 

outro, só que eles têm diferentes origens e objetivos. A diferença entre estes tipos de 

mapas é que, o mapa tradicional tem normas de desenvolvimento, e o social é feito com 

características estabelecidas pelos próprios pesquisadores e a comunidade. O tradicional 

é feito de modo vertical, ou seja, gerenciado pelos interesses de um organismo 

governamental ou privado com interesses de análises específicos. Enquanto que o social 

por ser constituído de maneira horizontal, sendo ele desenvolvido pelas pessoas, 

orientado pelo pesquisador, não existindo um gerenciamento estruturado entre as pessoas, 

mas os dois tem o poder de mostrar informações relevantes. 

Entendemos aqui que não existe cartografia sem comunidade, já que o trabalho feito 

na cartografia envolve que os objetos e ações existentes no espaço sejam expostos e 

intercambiáveis com a comunidade e o seu meio. Cada pesquisador que trabalha com 

cartografia social é transformado em um aprendiz de seu espaço, que está em constante 

modificação, tendo assim um conhecimento que vai crescendo em função do trabalho 

com a comunidade. A construção dos mapas mostra uma constante reconstrução do 

passado, que seja em sua representação gráfica ou na sua informação escrita. Isso implica 

que, as ações feitas nos espaços, as lembranças e as práticas do passado são desenhadas 

e expostas, tendo assim um valor comunitário. Inclusive aqueles objetos que já não 

existem, como são os espaços de agricultura que foram desenvolvidos no passado nas 

áreas de vales no norte de Chile, que têm sido atingidos pelos deslizamentos e/ou pelas 

cheias de rios possam ser mapeados e podem voltar a estar presentes na representação dos 

mapas do passado. 

“La  Cartografía  Social  propone  la construcción  de  un  espacio  

conocido  y  comandado localmente. Para ello, ensaya en el papel y 
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luego actúa en el barro.  En virtud  de  la  intensa  movilidad  de objetos  

y  acciones  externas  e  internas  que  existen actualmente en los 

territorios,  la Cartografía Social permite crear un mapa local con 

fuerza en lo interno y visibilidad  de  lo  externo”. (DIEZ 

TETAMANTI. 2012, p 23). 

“En el mapa elaborado mediante cartografía social lo «local» crea lo 

«regional» al tiempo que lo caracteriza desde lo interno. Por eso, hay 

una cierta emancipación del mapa tradicional, pero sin anularlo. El 

mapa es así, no sólo una creación colectiva  debatida  y  consensuada;  

es  la  puesta  en marcha de un proceso de  intercambio y debate que 

permitirá  el  nuevo  territorio  posible,  diseñado  y soñado por su 

propios moradores”.  (DIEZ TETAMANTI. et al. 2012, p 23). 

A finalidade da cartografia social, é permitir aos pesquisadores ter antecedentes dos 

acontecimentos no espaço geográficos, que são reconhecidos pelos próprios moradores, 

sendo assim informação vivencial na memória coletiva deles, expressada nos mapas 

temáticos. Pelo que é importante os dados entregues pelas comunidades, existindo uma 

participação de todos em a criação do mapeamento social. 

Por outro lado, é importante considerar uma das tendências atuais dos trabalhos 

cartográficos, esta é a sistematização, para acumular conhecimento e que é entregue pelas 

comunidades, permitindo uma sustentabilidade dos produtos cartográficos que, resgatam 

a memória coletiva das experiências das mesmas comunidades. Considerando que o 

trabalho com a comunidade é um processo de pesquisa e de participação, tendo também 

um planejamento que irá permitir uma gestão durante o processo de trabalho com a 

comunidade. A prática é importante já que ela é dinamizada e operacionalizada pelos 

pesquisadores, sendo utilizadas metodologias, construções, recriações e apropriação do 

conhecimento, gerando assim uma aproximação conceitual com atitudes que levam a 

mudar o pensamento já imposto pela cartografia tradicional, de só apresentar a descrição 

dos fenômenos. 

 “En la investigación de la Cartografía Social, la comunidad es 

partícipe de la investigación, aporta sus saberes y experiencias al 

tiempo que recibe de los demás. Se considera que los mapas se adecuan 

y favorecen la cultura de los narradores orales y además que la 

construcción colectiva de mapas permite la reactualización de la 

memoria individual y colectiva. (MORA-PAEZ. JARAMILLO. 2003, 

p 10). 

Quanto mais informação tem o pesquisador mais conhecimento este vai ter da 

realidade, permitindo-lhe atuar melhor sobre ela. É importante conhecer a realidade para 

assim transformá-la. Todas são feitas com a comunidade para gerar uma construção 

social. 
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“La participación, se entiende como un proceso permanente de 

construcción social alrededor de conocimientos, experiencias y 

propuestas de transformaciones para el desarrollo. La participación 

debe ser activa, organizada, eficiente y decisiva. La participación debe 

darse en el marco del diálogo de saberes, planteado en la estrategia. 

Así mismo la participación de la comunidad debe expresarse en todo el 

proceso investigativo”. (MORA-PAEZ. JARAMILLO. 2003, p 11). 

Em sínteses Mora-Paez e Jaramillo (2003) falam que a sistematização tem que ser 

entendida não simplesmente como a recompilação dos dados de uma experiência, ela tem 

ainda que ter a direção ao seu ordenamento, e assim encontrar relações entre eles, e 

descobrir a coerência interna dos processos instaurados nas práticas.  

“En este sentido la sistematización es construcción de conocimiento, es 

hacer teoría de la práctica vivida. De allí que la sistematización en esta 

metodología debe ser un elemento fundamental para aprehender la 

realidad y transformarla, la sistematización permite dimensionar esos 

conocimientos, datos, y prácticas para hacer sustentable el desarrollo 

social”. (ANDRADE E SANTAMARIA, 1997, p 5). 

Segundo a National Centre of Geographic Information and Analysis dos EEUU 

(NCGIA, 1990) explica que os Sistema de Informação Geográfica em suas siglas “SIG” 

e “GIS”, este é um sistema de hardware, software e procedimentos elaborados para 

facilitar a obtenção, gestão, manipulação, analises, modelado, representação e saída de 

dados espacialmente referenciados para resolver problemas complexos de planificação e 

gestão.  

Na opinião de Rodriguez (1993) este é um conjunto integrado de meios e métodos 

informáticos capaz de coletar, verificar, intercambiar, armazenar, administrar, atualizar, 

manipular, recuperar, transformar, analisar e mostrar dados espaciais referenciados da 

terra. Sendo este um “modelo informatizado do mundo real, descrito no sistema de 

referência ligado da terra, estabelecendo para satisfazer as necessidades de informação 

especifica respondendo a um conjunto de perguntas concretas. Os SIG armazenam 

informação referenciada geograficamente, o seja, com coordenadas absolutas, que são 

obtidas em função da topografia ou fotogrametria sendo possível adicionar informação 

alfanumérica (dados quantitativos o qualitativo) tendo assim a possibilidade de criar 

mapas temáticos. 

Com o desenvolvimento da cartografia social, a qual teve a finalidade de ter um 

planejamento participativo, com a característica que os mapas já não eram desenvolvidos 

só tecnicamente, mais em comunidade. Segundo Andrade (1997) a ideia surgiu do 



79 

 

conceito de “quien habita el territorio es quien lo conoce” e isso permitiu desenvolver 

novos processos de planejamento e assim uma nova forma de utilizar os mapas. 

“Un mapa es un instrumento para aprender a leer y descifrar el 

territorio, ya que “el territorio no es simplemente lo que vemos; mucho 

más que montañas, ríos, valles, asentamientos humanos, puentes, 

caminos, cultivos, paisajes, es el espacio habitado por la memoria y la 

experiencia de los pueblos”. (RESTREPO et al., 1998; FERNÁNDEZ, 

2009, p 2). 

“Así, la cartografía social es, entonces un camino para el 

reconocimiento del mundo cultural, ecológico, productivo y político 

que se expresa en el territorio” (GARCÍA, 2005, p 2).  

Isso irá permitir que as pesquisa desenvolvidas pelos sistemas de informação 

geográfica possam considerar o contexto social, que vai permitir a construção do passado, 

presente e futuro como uma das finalidades de criar mapas temáticos que demostrem. 

“Longe de serem usadas de forma convencional, como em análises 

espaciais, estas capacidades são usadas pelo público para produção de 

mapas e histórias que ajudam a caracterizar o espaço em questão”. 

(ELWOOD, 2006, BUGS (s/n, p 2) 

Convis (1996) expõe que os trabalhos feitos pela cartografia social sistematizados 

nos SIG vão ter uma representação de Vetores (representação do espaço como um plano 

de objetos descontínuos relacionados topologicamente) e Raster (representação do espaço 

como um plano de variação continua, modelado por uma matriz multidimensional). 

“El SIG Participativo nace con la idea de descentralizar y 

democratizar la construcción y desarrollo del sistema, buscando 

equidad entre las personas que son afectadas por la información que 

se genera mediante su incorporación en la toma de decisiones”. 

(FERNANDEZ, et al, 2009, p 3). 

“Los SIG participativos, concebidos inicialmente con la idea de poner 

al alcance de las comunidades herramientas para la toma de 

decisiones”. (SIEBER, 2006, BUGS et al, (s/n), p 2),  

  Fernandez (1999) expõe que a ideia de permitir a mediação, representação e analises 

da informação espacial, em função do conhecimento desenvolvido pelas comunidades 

tem sua origem no Centro para o Analises e Informação Geográfica (NCGIA) em 1996.  

“Nasce em função de perguntas de um grupo de pessoas com interesse 

em o desenvolvimento dos SIG, sobre a repercussões de essa tecnologia 

em a sociedade, mas especificamente em términos de marginalização e 

empoderamento”. HARRIS E WEINER, 1998; NCGIA, 2003; 

FERNANDEZ 1999). 

A captação de informação e seu desenvolvimento expõem uma diferença de 

linguagem e conhecimentos que são necessários serem articulados. As pesquisas 

desenvolvidas com a cartografia social e a cartografia tradicional irão permitir tomar 

decisões mais acertadas, considerando que a cartografia social tem uma 

representatividade da visão da comunidade do território e a cartografia tradicional possui 
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metodologias bem desenvolvidas para expressar suas análises e representaras 

coerentemente. 

A tabela 1 apresenta o resumo das diferenças entre a cartografia social e tradicional 

desenvolvida por Barrera (2009). 

Tabela 1: Análises comparativo da cartografia social e a cartografia convencional. 

Elementos de 

Comparação 

Cartografia social (Cartesiana o no) Cartografia institucional 

(cartesiana) 
 

Território 

Representa as variáveis importantes para cada 

território desde um auto reconhecimento da 

comunidade que participa. 

Representa o que desde a 

modernidade é definida como 

prioritário para a definição do 

estado-nação. 

 

Método 

Procedimentos qualitativos em onde a 

comunidade é a principal fonte. Entre elos são 

as bondades da linguagem oral e a 

representação simbólica. 

Utilização dos instrumentos 

rígidos para coletar determinada 

informação e metodologias 

estatísticas. 

 

Posição politica 

Existência de uma intencionalidade e postura 

política.  

Tem uma parente objetividade e 

imparcialidade dos dados 

obtidos. 

 

Interesse poder 

Legitima um processo onde é reconhecido os 

interesses da comunidade como motor de os 

processos sociais. Assim cobra-se consciência 

do poder da autodeterminação e transformação 

do território. 

Geralmente é considerado os 

interesses dos organismos 

governamentais ou empresarial. 

 

Representação 

do espaço 

Combinação do espaço percebido, concebido e 

vivido. Representações das relações (redes de 

fortalecimento, fluxos) que conformam um 

território. 

Representação do espaço 

percebido (euclidiano) em onde 

prevalece a georrefenciamento. 

 

Metodologia 

Métodos qualitativos e participativos onde 

aportam a comunidade e os expertos: na 

elaboração conjunta do mapa plasma-se o 

conhecimento coletivo, o entorno cultural, que 

está mediado pela necessidade da comunidade, 

e as potencialidades do território que quere 

representar. 

Métodos quantitativos, Grupos 

de especialistas. Direcionamento 

das pesquisas. Representa-se os 

interesses da instituição e o 

estado. 

Tempo de 

execução 

O uso das metodologias qualitativas leva um 

trabalho mais dispendioso, mas com resultados 

menos excludentes, dependendo do interesse 

do pesquisador. 

Existe um modelo de 

procedimento que são facilmente 

sistematizáveis. 

 

Sistematização 

A sistematização é incipiente. É necessário 

implementar algum sistema de documentação 

da informação coletada, atualmente, o grupo 

fica trabalhando em esse campo em a pesquisa 

de uma ponte entre as cartografias.  

Tem uma continuação do 

trabalho no melhoramento do 

software e as políticas de 

sistematização (ICDE, IDECA): 

Escala Definida pelo nível de participação. 

Geralmente escalas detalhadas. 

Nível de agregação. Várias 

Escalas e níveis de 

generalização.  

Fonte:  Barrera (2009). 

A relação existente entre o mapeamento social e a cartografia oficial é baseada em 

que estas têm uma integração das interpretações feitas em um plano cartesiano com 

interpretações próprias das comunidades, pelo que esta seria um tipo de “hibrido” tendo 

assim uma metodologia quantitativa com uma metodologia apreciativa e retórica. 
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Segundo Guzman (s/d) esta união permite ter uma visão geral e completa de que é um 

território, já que para entender este, não é possível ter em conta as representações visuais, 

é necessário o estudo de campo, as entrevistas e a observação em todas as dimensões 

dinâmicas.  
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CAPÍTULO III 

3. Área de Estudo  

A área de estudo encontra-se localizada no norte do Chile, na divisão administrativa 

da Região de Tarapacá, na Comuna de Huara, no Vale de Tarapacá, onde localiza-se o 

povoado de Laonzana (figura 5).  

Geograficamente essa pesquisa é desenvolvida no espaço pertencente à macroforma 

da Cordilheira dos Andes, em seu espaço de pre-cordilheira, a qual é influenciada pelo 

próprio deserto de Atacama. Estes espaços são afetados por fenômenos naturais como 

terremotos e chuvas intensas, prestando-se essas ultimas principalmente na temporada de 

verão (ACEITUNO, 1996). Estes fenômenos de precipitação, podem chegar a produzir 

movimentos em massa (aluviões) o qual tem relação ao tipo de topografia da área afetada, 

dependendo da susceptibilidade do terreno. 

A pesquisa é desenvolvida no Norte do Chile, na Região de Tarapacá, no vale de 

Tarapacá inserido na bacia de Tarapacá, na Província do Tamarugal, Comuna de Huara 

(Figura 6), onde se encontra o povoado de Laonzana. O vale tem sua origem na 

Cordilheira dos Andes, que corresponde ao curso de agua superficial mais importante da 

pampa do Tamarugal. Em sua longa trajetória recebe tributários habitualmente secos ou 

efêmeros. Ao interior do vale se encontra o povoado de Laonzana, próximo ao espaço 

denominado “Angostura”. Este povoado se localiza na ladeira sul do vale, sobre terraços 

formadas pelos depósitos sedimentários e detritos fluviais aluviais, que são 

subministrados pela rede de afluentes do canal principal, sendo caraterísticos de zonas de 

vales no deserto (Figura 7).  

O povoado tem aproximadamente 30 moradores que tem uma trans-localidade, o que 

caracteriza-se como uma comunidade que se complementa e se reproduz fora de seus 

próprios limites territoriais, tendo assim dupla moradia, cidade-campo. (GONZÁLEZ, 

2007), estas relações são entre o mesmo povoado, a cidade de Iquique e outras cidades 

próximas. Alguns dos povoados próximos a área de estudo, são: Tarapacá, Puchurca, 

Pachica, Mocha, Guaviña, Poroma e Coscaya, existindo vínculos familiares, festivos, 

econômicos e inclusive desportivos desde os tempos longe (DÍAZ, 2010). 

 

 



Figura 5. Área de Estudo. Região de Tarapacá. 

 

Elaboração.  Mauricio González. P. 2015 



Figura 6, Mapa da Região de Tarapacá e Perfil Topográfico 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2015.
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A bacia de Tarapacá (figura 7) tem uma extensão de aproximadamente 130 km, 

abarcando as macroforma da cordilheira dos Andes, precordilheira e depressão 

intermedia em sua vertente mais ocidental. Esta, tem como principal recurso aquífero o 

rio de Tarapacá. O qual é formado pela conjunção dos “vales de Aroma” pelo Norte e 

Cotacahue pelo Sul nas proximidades do povoado de Colchane localizado no Altiplano 

chileno sobre os 4.150 m. 

O rio Tarapacá, que drena até a “Pampa del Tamarugal” em seu trajeto, é composto 

por uma série de pequenos vales, principalmente em seu curso superior, tal como acontece 

no Rio Coscaya, o qual drena a Pampa de Lirima sobre os 4.000 m (CONAF, 1997).  

A área de estudo se encontra aproximadamente na altitude de 1.700 metros (figura 8), há 

uma distância de 110 quilômetros ao leste do porto da cidade de Iquique, capital da região 

de Tarapacá. As rodovias que existem permitem acessar ao povoado, sendo elas a rodovia 

“Panamericana (rodovia 5) e a A-55 que permite conectar à cidade de Huara com a cidade 

de Colchane, localizada no limite com Bolívia, com uma orientação de oeste ao leste. Na 

intercessão com a rodovia A-55 temos a rua A-575 que conecta os povoados no interior 

do vale de Tarapacá (ver figura 8) 

Figura 7 Mapa de elevação. Bacia de Tarapacá 

 
Elaboração:  Mauricio González. P. 2015. 



Figura 8: Mapa de conectividade da Região de Tarapacá. 

 

Elaboração: Mauricio González. P.2015 
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1.2.1. Uso de solo.  

O uso de solo é principalmente agrícola, existindo um pequeno número de atividade 

ganadeira. O sistema de cultivos é baseado em zonas semi-planas, e no sistema de terraço. 

Segundo Carevic (2000), em geral a preparação do solo é realizado em sua totalidade 

pela tração humana manual. Esta preparação tem variedades de etapas entre as quais 

destaca a limpeza do terreno, o “afloje” que é dar volta repetidamente a terra, o “guaneo” 

que é o uso de excremento dos animais, representa a etapa de fertilização do solo e, 

finalmente, a semeadura.  

O terreno é preparado e dividido em fragmentos pequenos que tem a caraterística de 

ser retangulares ou quadradas com diferentes medidas, as quais segundo Carevic (2000), 

tem aproximadamente entre 5x7 m – 4x2 m, entre outras tantas medidas, as quais são 

denominadas de “eras” de cultivos, que são definidos como pequenos espaços destinados 

para sembra de hortaliças, frutas ou verduras.  

A existência de terraços é por causa da irregularidade da topografia, já que esta é 

muito íngreme nos espaços de vales do deserto. Esses terraços são conhecidos também 

como “andenes”, que são conjunto de terraços escalonadas construído nas ladeiras, o 

qual permite que as filtrações e derrames dos mesmos terraços em uma determinada “era” 

possam ser aproveitados naturalmente pelos terraços que encontram-se mais embaixo. 

As construções dos fragmentos nos terraços, é feito pelo empilhamento de pedras o 

qual permite a ampliação das áreas para a atividade agrícola. Umas das funções principais 

dos terraços é justamente o acrescentamento das áreas cultiváveis. Outra função 

importante nesses espaços, é que a localização delas permite que no momento de 

acontecer deslizamentos não gere efeitos significativos nos cultivos.  

Segundo Carevic (2000), expõe que a distribuição de uma área agrícola de um total 

aproximado de 0,5 ha é a seguinte: 04 ha para os cultivos principais, os quais são básicos 

para a geração dos ingressos do grupo familiar. O outro 01 ha, é geralmente distribuída, 

em agricultura para uso familiar, no qual são principalmente cultivos de hortaliças, 

mantendo a “alfalfa” (Medicago sativa), a qual é uma planta utilizada para a forragem, a 

qual pertencem na família das leguminosas. Suas raízes são muito profundas, permitindo 

suportar a sequia, sendo uma pranta ótima para as áreas de agricultura nos vales do deserto 

de Atacama, sendo na atualidade um dos principais cultivos na Cordilheira dos Andes, 

que sustenta a atividade agropecuária.   
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Nos espaços de cultivos agrícolas existem uma serie de diferenças no uso de solo, a 

qual segundo o mesmo Carevic (2000) é chamado de micro zonas ecológicas, o qual 

expõe o bom conhecimento biogeográfico do ambiente em que é desenvolvida a 

agricultura. Estes são principalmente representados em três: “La Banda”, “La Pampa”, 

“La Ladera”. 

De acordo com Carevic (2000) a micro zona ecológica do fundo do vale, adjacente à 

margem do rio, é chamado de “La Banda”. O espaço intermédio, que é utilizado 

principalmente para atividade agrícola é denominado de “Las Pampas”, e o espaço 

correspondente ao mais alto localizado nas encostas do vale, é chamado de “La Ladera”. 

Os cultivos localizados nas proximidades dos rios, denominado de “La banda”, são 

caraterizados por ter um baixo número de atividades agrícola em relação das outras áreas, 

já que por suas proximidades ao rio, representa espaços que são vulneráveis ao período 

de cheias de rios, o qual chegou a destruir completamente os espaços próximos ao rio 

Tarapacá. 

A maior concentração de produção no espaço agrícola, localiza-se no ambiente 

denominado “la Pampa”, que tem caraterísticas planas, com uma maior extensão para o 

desenvolvimento da agricultura. Os solos desses espaços são considerados mais fértil 

pelas comunidades e com menor erosão que nos demais. Nesse espaço, são produzidos 

os principais cultivos, que sustentam a família campesina dos vales de pre-cordilheira.  

“La Ladeira”, corresponde ao espaço micro-ecológico que foi preparado mediante o 

sistema de terraços, no qual são encontrados principalmente os cultivos correspondentes 

às forragens (Alfalfa14), o qual é necessário para o consumo dos animais de cada grupo 

familiar campesino. Os solos desses espaços, pelas mesmas caraterísticas de declividades, 

apresentam condições desfavoráveis em relação aos outros espaços, presentando baixa 

fertilidade, mas que permitem ter uma expansão dos espaços agrícola já limitados pela 

mesma topografia. 

1.2.2. Irrigação e Terraços  

O recurso hídrico esta presente quase durante o ano tudo, o qual é direcionado pelo 

meio de canais que podem ter vários a centenas de metros de extensão, para aproveitar o 

                                                 

14 Tipo de cultivo introduzido pelos espanhóis para a alimentação dos animais.  
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efeito da gravidade pelo meio das encostas. Outra forma de acesso ao recurso hídrico é 

pela presença de vertentes que permitiriam ter um recurso adicional.  

Por causa da diminuição das áreas agrícolas, não é necessária a irrigação por turno, 

atividades que antigamente tinham que realizar, já que a agua não dava para todos os 

espaços de cultivos agrícolas ao mesmo tempo. A irrigação é principalmente feita por 

canais abertos, que ainda existem e mantem as pedras que compõem esses canais, em 

outros lugares estes são de concreto. A caraterística de serem abertos, fazem deles 

susceptíveis aos deslizamentos, representando em momento um problema sério, já uma 

área de agricultura pode ser afetada, ainda quando não diretamente por deslizamentos, 

por causa da escassez hídrica que produz os depósitos de detritos nesses canais.  

A existência de terraços, ou chamado também de “andenes” (na vertente ocidental 

da Cordilheira dos Andes), nos espaços de pre-cordilheira permite ter uma ampliação das 

áreas agrícolas já limitados pela alta declividade dos mesmos vales. 

A acumulação de solos durante centenas de anos nos terraços nas diferentes 

localidades permitiu as bases para a geração de culturas ancestrais, com um grande 

desenvolvimento na cordilheira dos andes. Na atualidade no espaço de Laonzana, os 

terraços são encontrados geralmente abandonados ou afetados pelas cheias de rios e 

deslizamentos. Este sistema representou um sustento econômico importante para o 

desenvolvimento destas localidades, isso em relação ás funções que cumprem os terraços.  

Segundo Llerena (2004), estes terraços têm três funções principal: 

1. A hidrológica. Permite a conservação da agua, aumentando sua infiltração 

e sua capacidade de retenção no solo, assim como também preservando 

sua qualidade. 

2. A edáfica e geomorfológica. Ao reduzir os ritmos de erosão e transporte 

de sedimentos em direção ao canal dos vales e rios, mantendo os solos 

onde estes são produtivos por longos períodos de tempo. 

3. A pratica ou de uso da terra. Ao produzir uma mudança na inclinação do 

terreno, permite adaptar sistemas agrícolas às zonas de montanha, com a 

consolidação social necessária para a manutenção constante do sistema de 

produção local.  

Os atuais processos socioeconômicos e culturais afetam fortemente e inevitavelmente 

a manutenção desses terraços em conjunto com os efeitos ocasionados pelos fenômenos 

naturais.  



90 

 

No caso dos canais de irrigação, estes mantem um traçado no sentido do pendente e 

de forma transversal dos terraços. Em momentos é possível perceber que estes canais 

aproveitam os canais naturais de escoamento que atravessam o terreno, os quais foram 

habilitados para o curso da agua. No povoado é possível observar a existência de canais 

horizontais aos que correm paralelos ao traçado dos terraços agrícolas ou das “eras”. 

Esses canais, em ocasiões, geram distribuição do recurso hídrico, os quais desprendem 

em canais secundários que geram uma maior área de irrigação, que permite também que 

seja aproveitado o excedente do recurso hídrico procedentes da mesma irrigação no caso 

daqueles que estão localizados em uma altura maior.  

Muitos espaços agrícolas abandonados mantem seus terraços, mas estes não são 

utilizados na atualidade por causa dos danos no sistema de canais, pelo que estas áreas 

agrícolas, são afetadas indiretamente.  

1.2.3. Mercados 

A atividade econômica do povoado é em função da agricultura de irrigação, que é 

vendida nos grandes centros urbanos do Norte chileno, sendo importantes as cidades de 

Arica e Iquique, em uma menor proporção a cidade de Calama, localizada na cordilheira 

e a do litoral “Antofagasta”. A principal produção é “alfafa”, legumes como: cebolas, 

cenouras, milho e alho. Parte da produção é destinada para a subsistência dos mesmos 

habitantes. A atividade pecuária do setor é associada principalmente aos cultivos de 

“alfafa” e ao consumo familiar. Existem cavalos, mulas, e vários cerdos. O número maior 

de animais é constituído por cordeiros e cabras. A criação de coelhos e aves também é 

importante para comunidade. 

1.2.4. A Estrutura Familiar 

A estrutura familiar das comunidades de pré-cordilheira localizadas nos vales, são 

principalmente de tipo familiar, composta por pai, mãe e filhos em conjunto com 

familiares, os quais ainda habitam os vales, existindo uma relação consanguínea entre 

elas. A estrutura familiar vem apresentando modificações, ficando conformadas por 

pessoas de uma idade avançada, tendo uma ausência de população com idade para o 

trabalho. Existe a presença de alguns estrangeiros que vem suprir essa baixa demografia 

e trabalhar na atividade agrícola, sendo estas famílias de conformação recente, tendo 

filhos com pouca idade, não sendo aptos para o trabalho agrícola. Ao mesmo tempo estas 

comunidades vêm sofrendo alterações pela falta de cooperação e reciprocidade que 
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existiu no passado o qual permitia o trabalho comunitário nos vales e o sustento das 

grandes extensões de agricultura nas encostas e fundos do vale. 

Edelmira Pérez (2001) afirma que as comunidades rurais, como eram reconhecidas 

antes, estão sendo socavadas e debilitadas em um fator importante no mundo andino que 

é a solidariedade coletiva. Esta debilidade é principalmente pela desintegração territorial 

que consta da segmentação das áreas agrícolas e dos outros espaços que eram utilizados 

para multiplex fins, em conjunto com a desintegração social das próprias comunidades, 

que individualiza aos camponeses, deixando fora as atividades comunitárias como eram 

a manutenção dos terraços e canais, como outras atividades. Existem momentos em que 

esta debilitação, é causada pelo deslocamento forçoso ocasionado por fenômenos 

naturais. 

1.2.5. A Diminuição da População nos Espaços de Vale.  

O processo migratório que acontece no deserto de Atacama e, em especial nos 

espaços correspondentes ao vales, onde temos a maior concentração de atividade agrícola, 

a população rural tem uma diminuição importante no período da extração do mineral da 

prata entre os anos de 1730 ao 1800, quando começa a existir uma migração desses 

povoados nos vales, produzindo um abandono dos solos agrícolas, para assim ter uma 

dedicação de parte da população na atividade de mineração que tem um maior atrativo 

econômico. Uma diferença que é expressada por Carevic (2000) é que nesse período a 

emigração é diferente da que acontece na atualidade, já que para esse período a população 

voltava aos povoados de origem, e na atualidade o campesino não volta ao povoado, 

radicando-se principalmente nas cidades do litoral do norte chileno. 

Entre o século XIX e parte do XX, entre os anos de 1840 e 1940, acontece outro 

período forte de migração da população dos vales, esse período é conhecido como 

“Exploração do Salitre”, o qual teve seu auge depois da guerra do Pacifico, contenda que 

implicou um conflito armado entre Chile e Peru-Bolívia. Durante esse período, a 

migração desde os vales em direção às oficinas salitreiras em busca novas expectativas 

de trabalho e econômicas de parte da população rural.  

Esse último período implica uma migração sem retorno, gerando um despovoamento 

dos vales. Ao momento de declínio da exploração do mineral do Salitre gerou uma 

diminuição da população de pré-cordilheira nas cidades do litoral como Arica, Iquique, 

ou a cidade no meio do deserto chamada Pozo Almonte. Um número menor de pessoas 

voltará ao trabalho agrícola.  
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O desenvolvimento de cidades como Iquique, a só 100 km aproximados de distância, 

geraram um forte período de emigração, em função da atividade portuária e da mineração 

que atualmente é significativa no norte chileno. 

Com o abandono das terras de parte das comunidades, estas passam a ser alugadas 

pelas comunidades do altiplano, ou em caso por um arrendatário, ou também 

simplesmente estas são encontradas abandonadas, por uma variedade de causas, sendo 

uma delas a avançada idade da população que mora ainda nos povoados, e a divisão legal 

entre os filhos dos donos, os quais pelas poucas dimensões que estas têm, e pela baixa 

renda não geram atrativos para ter continuidade.  

Na atualidade, ainda quando esses povoados tem uma baixa população, por causa das 

emigrações, estas recebem uma pequena imigração das comunidades Altiplanicas. 

Carevic (2000), expressa que esta “entrada” de parte das comunidades andinas, tem-se 

ocupação e execução de trabalhos das terras que haviam sido abandonadas pelos 

habitantes dos vales. Também expõe que esses padrões de mobilidade, obedecem a 

modelos não permanentes, considerando ainda que essas famílias mobilizam toda sua 

estrutura familiar, e depois de aproximadamente seis meses voltam aos espaços de 

altiplano para cuidar de seus animais. No entanto, essa mobilidade garante um melhor 

aproveitamento das terras agrícolas. 

1.2.6. Caracterização do Quadro Natural 

No aspecto geológico, existe a presença de afloramentos paleozoicos no fundo dos 

vales da região pré-andina (formação Aroma: Ordovicio-Silurico), a região de Tarapacá 

tem a caraterística geral de ter unidades do ciclo Andino, que vai desde o Jurássico ao 

presente (PINTO et al., 2004).  

Desde a depressão intermedia em direção ao oriente, encontrando-se a área dos vales 

transversais, os quais tem encostas que alcançam sobre os 2.000 m de altitude chegando 

até uns 3.000 m, ou mais de altitude, no qual são encontrados depósitos sedimentários 

clásticos continental que pertencem a chamada formação “El Diablo” (Mioceno médio ao 

Superior) o qual pode ser apreciada na figura 9. Também temos rochas sedimentarias e 

vulcânicas pertencentes à formação “Altos de Pica” (Oligoceno Superior – mioceno 

inferior) que tão a uma altitude de 2.500 m de altitude. No Leste, da região pré-andino, 

temos no fundo dos vales afloramentos de formações paleozoicas (formação Aroma) ou 

do Jurássico superior (Formação Coscaya). 
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Figura 9: Cascalhos da formação El Diablo (Estrada de Iquique a Oruro) 

 
Fonte. Oyarzun et al, 2008 

No entorno do Vale de Tarapacá, o substrato corresponde à formação Coscaya 

(Sinemuriense-Ocfordiense), sobre o qual dispõe-se em discordância angular à formação 

“Altos de Pica” (Oligoceno Superior a Mioceno Inferior). E sobre esta última são 

dispostas cascalhos da formação “El Diablo”.  O qual consiste em uma potente e 

conspícua sequência de sedimentos clásticos continental, enquanto que outras unidades 

incorporam importantes fácies piroclásticas, pelo que “El Diablo” tem um status de 

formação podendo ser considerada como uma clássica molassa, produto do 

desmantelamento da cadeia andina que incorpora intercalações discretas de rochas 

piroclástica, geralmente de cinza vulcânica (LÓPEZ & GARCÉS, 2002). 

A região de Tarapacá é caraterizada pela presença de três unidades de relevo, sendo 

estas a cordilheira dos Andes, meseta (também chamado de pampa, ou Depressão 

Intermedia), onde temos a existência do deserto de Atacama e a cordilheira do litoral 

(BÖRGEL, 1983).  A cordilheira dos Andes é caraterizada principalmente por apresentar 

topograficamente uma tendência de áreas planas em altitudes formando, o altiplano. Essa 

unidade geomorfológica possui altitudes de aproximadamente 4.000 m, nele encontram-

se alguns dos principais vulcões que identificam a cordilheira dos Andes na região. Outra 

caraterística é dada pela presença de um plano inclinado, relevo que desce em direção ao 

oeste com declividades suaves até alcançar altitudes de 2.500 m, onde entra em contato 

com a pampa do Tamarugal, correspondendo ao uma meseta formada por material 

rochoso de origem sedimentar, formando a topografia muito regular, só interrompida 

pelos vales e cursos de águas intermitentes. Na continuação desta macroforma, em 

direção ao oeste, encontramos a cordilheira do litoral (chamada também da Costa), 

apressando-se como um penhasco que cai no mar de grande altitude.  
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A figura 10 faz referência ao espaço de analises, representando o povoado de Pachica, 

que encontra-se nas proximidade do povoado de Laonzana. É possível visualizar a 

variação no mesmo deserto, com presença no fundo do vale de vegetação, pertencente ao 

tipo de agricultura e vegetação nativa, que cresce pela existência do recurso hídrico. 

A mudança de altitude faz a determinação das principais diferenças entre um clima e 

outro. O clima da região litoral (cordilheira do litoral) tem a caraterística de ter um grande 

número de dias de céu limpo. No verão ocorrem temperaturas médias, superiores ao 24°C, 

e no inverno a mínima ficam entorno de 16 e 18°C. Este regime só é perturbado pelo 

fenômeno chamado Camanchaca, que é um nevoeiro costeiro muito denso. Ele ocorre 

entre os 300 e 800 m de altitudes, e tem um deslocamento para o interior (oeste-leste) 

produto dos ventos do sul e sudoeste (MUÑOZ-SCHICK ET AL. 2001).  

A macroforma Depressão Intermediaria, ocorre entre os 800 e 1.500 m de altitude, 

que pode chegar até os 2.800 m, nas áreas dos vales, sendo nesta secção onde encontrar-

se localizado o povoado de Laonzana, especificamente no fundo do vale. Este espaço tem 

um clima desértico propriamente dito onde não ocorrem precipitações. 

Figura 10 Vale de Tarapacá, vista do povoado de Pachica, Proximo ao de Laonzana. 

 
Fonte. Oyarzun et al, 2008 

Os espaços de pre-cordilheira e altiplano vulcânico apresentam condições climática 

similares, em relação a direção das precipitações que vem desde o leste. As precipitações 

no período de verão são significativamente menores no borde ocidental, não tendo valores 

superior aos 200 mm anuais, não existindo em áreas baixo da cota dos 2.500 m. A 

temperaturas flutuam em torno ao 5°C como temperatura média anual. A área tem uma 

sensação térmica ambiental de característica correspondente as temperaturas de 
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montanha. As precipitações que acontecem na região de cordilheira têm variações de um 

ano para o outro, tendo em oportunidades períodos chuvosos e outros de seca, isso em 

função da grande altitude do altiplano, onde as precipitações são de nevascas tanto no 

verão quanto no inverno. Nesse espaço acontece uma diminuição do oxigênio atmosférico 

em relação a altitude, característica climática da hipóxia hiperbárica chamada geralmente 

nesses espaços como puna. 

O deserto de Atacama, tem a capacidade de ter uma série de habitas ainda quando é 

considerado o mais árido do mundo, tendo habitas bem definidos, onde a vida vegetal é 

desenvolvida, em oportunidades, e condições de uma extrema precariedade. Temos 

habitas tanto em ordem de oeste quanto ao leste, um deles é chamado oásis de nevoeiro 

costeiro, que tem uma influência oceânica que diminui a aridez do deserto de Atacama, 

pelo fenômeno da Camanchaca, que faz uma configuração do clima desértico litoral 

(MUÑOZ-SCHICK. 2001).  Ainda quando existe uma hiper-aridez na depressão 

intermedia podemos ter ecossistemas desérticos da “Pampa del Tamarugal”. Este espaço 

tem um clima caracterizando pelas elevadas temperaturas diurnas, existindo grandes 

variações durante o dia, com carência quase absoluta de precipitações, presença ocasional 

de nevoeiro, baixa umidade relativa e alta radiação solar.  

Em espaços onde existe uma acumulação de água subterrânea, é possível ter a 

presença do “Tamarugo” (Prosopis tamarugo), uma árvore autóctone da família de 

leguminosas que pode alcançar os 15 metros de altura (HABIT, 1980). Temos também o 

matagal desértico de cactáceas, e na zona de pre-cordilheira (3.200 ao 4.000 m de altitude) 

encontramos o matagal baixos em suas ladeiras, ele corresponde ao chamado bosque de 

Queñoa, e no altiplano (a cima dos 3.800 m) temos dois tipos de pradaria: a seca e úmida, 

sendo os espaços de pantanal.  

Nos espaços de planícies e encostas onde ocorrem os vales de altitudes de 2.000 e 

3.000 m, existe a vegetação aberta, não tendo uma cobertura de não mais do que 10% 

com predomínio de espécies cactáceas colunares e arbustos baixos. São plantas 

características desses espaços a seguir: Corryocactus brevistylus (guacalla), Oreocereus 

hempelianus (achacaño), Haageocereus fascicularis, Ambrosia artemisioides e 

Browningia candelaria (candelabro), sendo esta última umas das mais escassas. As 

espécies associadas com mais frequência são: Atriplex imbricata, Opuntia sphaerica, e 

Notholaena nivea, que cresce entre as rochas (LUEBERT, 2004). Destacam-se 

especialmente na paisagem as Guacallas, frequentemente arborescentes que alcançam até 
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5 m de altura, com ramas grossas e articuladas, cobertas por longos espinhos 

(HOFFMANN, 1989). A vegetação com caraterísticas cactáceas das planícies e encostas 

vão desaparecendo a medida que se desce em direção ao fundo dos vales, até transformar-

se em uma comunidades arborizada riparia, muito alteradas pelas atividades antrópicas. 

(OYARZUN 2008). 

4. Metodología e Procedimientos Metodológicos. 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e procedimentos metodológicos 

utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa. Foram necessárias várias etapas até 

chegar ao desenvolvimento do mapeamento social, permitindo desenvolver a modelagem 

final da pesquisa, que segue uma sequência de etapas que são a coleta de dados, como 

antecedentes históricos e bibliográficos, em conjunto com analises dos dados climáticos 

para entender os fenômenos naturais de deslizamentos e cheias de rios que afetaram estes 

espaços no ano 2012, somando também o trabalho de campo, necessário para o 

desenvolvimento dos esboços cartográficos com a comunidade, com informações 

históricas dos ambientes de agricultura, que são susceptíveis aos fenômenos naturais, e a 

análise dos dados e conclusões dos resultados encontrados. 

Este trabalho produziu uma análise dos conhecimentos de percepção e representação 

do espaço pela comunidade em função dos desenvolvimentos dos sistemas agrícolas no 

norte do Chile, localizados nos vales de piemontes, sendo eles muito antigos, anteriores 

à chegada da colonização espanhola, existindo registros históricos das áreas agrícolas e 

povoados desse período embora esses registros se encontrem dispersos nas diversas 

localidades da região. Através desses registros, foi feito uma reconstrução do passado 

históricos das áreas agrícolas, convertendo em mapas que foram desenvolvidos com a 

ajuda das comunidades, considerando os fenômenos naturais que afetam esses espaços. 

Dos fenômenos naturais atuante na área, dois tipos foram escolhidos: os deslizamentos 

de encostas e as cheias do rio, que vão modificar o espaço de desenvolvimento da 

comunidade, obrigando a comunidade criar uma dinâmica de ocupação de novos espaços 

e abandono dos antigos. 

A utilização deste método de análise permite construir conhecimento integral do 

território, no qual são utilizados instrumentos técnicos e vivenciais. Assim esta 

metodologia ajudaria no relacionamento da ocupação de documentação histórica e social 

que permitiria reconstruir processos espaciais locais e poder referisse a eles como suporte 
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para entender a atualidade da comunidade e aplicar este conhecimento operativamente na 

planificação (ANDRADE E SANTA MARIA, 1997; CHAVES, 2001; MORA-PÁEZ E 

JARAMILLO, 2004,). 

Segundo López (2012) o propósito da cartografia social, como algo mais que uma 

ferramenta é a possibilidade de falar de processos de mudanças. Neste caso, da dinâmica 

ambiental no desenvolvimento da agricultura na pré-cordilheira.  

Para desenvolver esta pesquisa foi necessário entender os últimos acontecimentos que 

foram o gerador de atenção para esses espaços de cordilheira que registram atividades 

agrícolas desde milhares de anos.  

Os efeitos causados pelos deslizamentos que afetaram as áreas agrícolas no ano 2012, 

provocarão uma série de mudanças nos diferentes espaços trabalhados. Os últimos 

fenômenos naturais permitem ter um reconhecimento do comportamento dos 

deslizamentos e cheias de rios que afetam estas áreas e suas implicância na agricultura, o 

qual é entendido pelo meio de técnicas do próprio mapeamento social que podem ser as 

entrevistas semiestruturadas, permitindo assim a captação de informação dos sucessos, 

existindo exposição de como as precipitações geram estes fenômenos. Uma forma de 

poder evidenciar a distribuição destes efeitos é pelo meio da geração de mapa temáticos 

que são feitos pelas técnicas do mapeamento social, sendo este a principal fonte de 

informação, mostrando as áreas que existem e os que deixaram de existir.  

Os camponeses registraram vivencialmente a força e os efeitos causados pelos 

deslizamentos e cheias de rios, sendo possível registrar os acontecimentos por meio das 

entrevistas semiestruturadas. Ao mesmo tempo, na bacia de Tarapacá existem três 

estações pluviométricas que registraram as precipitações acontecidas durante o período 

do acontecimento. As estacoes de registro pluviométrico são a de Chusmiza, Poroma e 

Mocha, esta informação permitiu validar a informação captada pelo meio das entrevistas 

aos camponeses, os quais expuseram como foram os acontecimentos de precipitação para 

o dia do último fenômeno natural.  

Esses antecedentes permitem entender os acontecimentos do passado, do presente e 

também do futuro, considerando o primeiro como foco de atenção. Considera-se que a 

técnica do mapeamento social procura suprir a falta dos registros oficiais para subsidiar 

as metodologias atuais, como o sensoriamento remoto, que para este caso seria uma 

ferramenta de informação limitada. As imagens de satélite mais usuais disponíveis 

gratuitamente com resolução média de 30 m (LANDSAT e CEBERS), não permite 
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estudos superficiais da área investigada, uma vez que as dimensões locais são inferiores 

a resolução das imagens (as parcelas geralmente correspondem a 5x7m e 4x2m). 

A ocupação dos dados, coletados pelo meio da utilização da memória coletiva dos 

camponeses expressada nos mapas permite ter a geolocalização das áreas agrícolas 

atingidos no passado, sendo estas crônicas as que direcionam o desenvolvimento dos 

mapas temáticos, que expõem os espaços agrícolas que já não existem e que ainda 

sobrevivem aos deslizamentos e as cheias de rio, como também a identificação do tipo de 

fenômeno naturais em causa, ou as causas do abandono, sendo isso um precedente para o 

futuro. 

Em relação a essa falta de relacionamento dos dados e os deslizamentos 

especificamente, foi necessário o desenvolvimento do mapeamento social dos espaços 

agrícolas afetados no ano 2012, como nos anos anteriores, existindo registro vivencial de 

1977.  

É considerado três períodos específicos para o desenvolvimento do mapeamento 

social, sendo estes, o período anterior ao ano 1977, o período posterior entre 1977 e 2012, 

e o período posterior ao ano 2012, sendo justificado isto pela identificação dos últimos 

dois sucessos de deslizamentos e cheias de rios, dos quais os camponeses tem experiência 

vivencial (1977-2012).  

No desenvolvimento desta pesquisa é utilizado uma serie de mapas, que permitem 

desenvolver diferentes informações sendo fornecidas pelas pessoas, ficando corroborada 

com os trabalhos de campo, o qual permitem validar as áreas identificadas ou mostradas 

pelas pessoas, permitindo fazer correções e georefenciamento destas.  

3.1.Materiais 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessário a utilização de mapas topográficos 

do I.G.M15, também a utilização de imagens de alta resolução ou fotografias aéreas, as 

utilizações do GPS para delimitar a informação geográfica foram utilizados croquis da 

área de pesquisa para gerar o cadastro dos prédios agrícolas e as áreas afetadas pelos 

fenômenos naturais. Um computador para o registro e processamento da informação. 

Foram utilizados os seguintes softwares para a gestão e desenvolvimento da informação:  

                                                 

15 Instituto Geográfico Militar de Chile, organismo oficial de geração de material cartográfico. 
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Arcgis 10.3 

Software moderno e eficaz para as tarefas de delimitação e análise espacial, que conta 

com um módulo de ferramentas que permitem a utilização de capacidades para a 

realização de tarefas de geoprocessamento raster, de modelagem e de análise espacial. O 

Arcgis é um software SIG com licença de tipo comercial, pela sua ampla divulgação no 

mundo, e sua grande quantidade de usuários e ferramentas de processamento e análise 

espacial, facilita um maior alcance dos resultados finais permitindo a generalização dos 

procedimentos. Não significando que seja o único ou o mais adequado para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, mas ele é o qual temos maior conhecimento. 

Global Mapper 15 

Esse SIG permite ter acesso a muitas ferramentas de análise SIG, com tratamentos de 

dados espaciais, tendo acesso para uma variedade de formatos de dados, sendo um 

complemento dos outros SIG de trabalho principal. O software permite ter a possibilidade 

de aceder diretamente a várias fontes online de imagens satélite, mapas topográficos e os 

dados DEM/DSM, tendo acesso as imagens de cor de alta resolução de DigitalGlobe para 

o mundo inteiro entre outros tipos de imagens. 

ENVI 5.0 

Alguns procedimentos desta pesquisa foram feitos com o software ENVI 5.0, um 

sistema voltado para o processamento de imagens e demais dados espaciais. O ENVI 

possibilitou o trato dos arquivos raster de maneira sistemática e intuitiva, desta forma 

proporcionando resultados plausíveis para a elaboração dos mapas proposto por esta 

pesquisa.  

3.2. Procedimentos Metodológicos 

Para a realização deste trabalho, foi executado o levantamento do material 

bibliográfico e de dados secundários a partir de literaturas em artigos, livros, periódicos, 

dissertações, informes de organismos governamentais, e antecedentes da memória 

coletiva da comunidade. Foram utilizadas as cartas topográficas da região (documentação 
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cartográfica do I.G.M16) e mapas temáticos desenvolvidos por outros organismos 

governamentais, banco de dados dos órgãos públicos, que ficaram complementados por 

dados censitários informados pelo Instituto Nacional de Estatística do Chile (INE), 

servindo de base para o reconhecimento da população que morava nesses espaços, 

permitindo evidenciar suas variações demográficas. 

Também foram desenvolvidos trabalhos com a comunidade, para identificar onde já 

foram praticadas atividades agrícolas, pelo meio de entrevistas semiestruturadas, pois os 

espaços já não têm evidências físicas, devido à ocorrência dos fenômenos naturais que 

atingiram esses espaços no passado. Assim, esse método permitirá a reconstrução do 

passado através do mapeamento social, facilitando o apoio da comunidade na 

reconstrução de seus espaços agrícolas que já não existem mais, resgatando a memória 

coletiva da comunidade. Esse trabalho permite também, ao modelar a dinâmica dos 

espaços naturais, elaborar ações estratégicas de ação e planejamento para à ocorrência de 

eventos futuros. 

1. Revisão da literatura (levantamento bibliográfico, levantamento de antecedentes 

históricos, levantamento de informação geográfica). 

2. Coleta de dados da área de estudo e desenvolvimento da informação em SIG, em 

função da informação pré-existentes e elaborados durante a pesquisa 

3. Trabalho de campo (coleta de dados, levantamento e análise de dados 

georreferenciados como base para o processamento e para validação). Entrevistas 

semiestruturadas.  Desenvolvimento do mapeamento social. 

4. Trabalho com a comunidade para elaboração dos mapas sociais. 

5. Processamento da informação e digital dos mapas (Pré-processamento, 

Processamento e o Pós-Processamento); 

6. Análise e discussão dos resultados (integração dos dados); 

7. Considerações finais; análise dos mapas sociais. 

                                                 

16 I.G.M. Instituto geográfico Militar de Chile, Organismo oficial encargado de desenvolver 

todo material correspondente a informação topográfico. 
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3.2.1.  Levantamento Bibliográfico e Levantamento Cartográfico 

Para o desenvolvimento do estudo, buscaram referências bibliográficas, como artigos, 

dissertações, teses, revistas e periódicos, reconhecidos nos âmbitos nacional e 

internacional, em função do problema e da área de estudo considerado, com a finalidade 

de ser usado como base e nortear para o presente projeto de pesquisa. A bibliografia 

centrada no tema de pesquisa que é representada por relatórios técnicos, pesquisas 

acadêmicas e boletins administrativos serviu como fonte de dados quantitativos e 

qualitativos. A informação correspondente à cartografia reuniu o máximo de dados e 

mapas sobre a área de estudo com a ajuda da comunidade contribuiu no reconhecimento 

dos diferentes espaços dentro do território analisado. 

3.3.Levantamentos de Dados. 

Nessa etapa foi desenvolvido o reconhecimento da área de trabalho, sua delimitação, 

os reconhecimentos das áreas agrícolas no presente e os que existiram no passado, sendo 

identificados também os efeitos provocados pelos fenômenos naturais. Sendo 

identificados os espaços, procedeu-se ao reconhecimento das distintas áreas agrícolas, 

captando o máximo de informação, para que na etapa de desenvolvimento da cartografia 

social sejam analisados profundamente todas as áreas agrícolas. Nesta etapa também foi 

feito o reconhecimento da área, afim de obter melhor entendimento da ação predominante 

do clima e da geomorfologia, para assim ter um reconhecimento das áreas que foram ou 

poderão ser atingidos pelos fenômenos naturais. 

A informação foi digitalizada e desenvolvida em um SIG, para assim ter a localização 

dos diferentes espaços agrícolas e poder desenvolver mapas que possam ser utilizados 

com a comunidade, fazendo assim uso da metodologia do mapeamento social. 

3.3.1. Trabalho de Campo  

O trabalho de campo foi dividido em três períodos (agosto-setembro de 2014, janeiro-

fevereiro de 2015 e agosto-setembro de 2015). Durante o primeiro e segundo momento 

foram identificadas as áreas atingidas pelos deslizamentos e cheias dos rios.  Também foi 

reconhecido e georrefenciado as áreas onde é desenvolvida a atividade agrícola nos dias 

atuais. Além disso, foram mapeados os espaços que não existem fisicamente nos locais. 

Também foram caracterizados os espaços afetados pelos deslizamentos e pelas cheias de 

rios. Foram coletadas informações históricas relacionadas com a produção agrícola, os 

períodos produtivos, os proprietários, e os anos de ocorrência das perdas econômicas.  
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No terceiro período foi feito a validação da informação coletada nos períodos 

anteriores, sendo desenvolvida a cartografia social, permitindo desenhar os espaços 

atingidos que já não existem, registrado nos mapas temáticos, elaborados pela 

comunidade, tendo assim uma reconstrução das áreas onde foi desenvolvida a agricultura, 

considerando uma visão do passado e presente tentando ter uma predição do futuro, 

gerando assim mostras simplificadas do passado e do presente. Neste mesmo período foi 

feita a validação da informação com a comunidade, e a esta, será entregue os mapas 

temáticos por eles elaborados, buscando a aprovação do produto final da comunidade do 

povoado de Laonzana. 

É importante considerar que o mapeamento social foi elaborado a partir de mapas pré-

existentes, permitindo ter uma estrutura prévia dos objetos localizados. Para isso foi 

confeccionado uma série de mapas a partir de imagens de satélite, e também outros apenas 

com informação topográfica, permitindo a visualização do relevo na área estudada. Esses 

esboços tem uma tabela de cores predeterminada que possibilitou identificar e diferenciar 

os elementos do território como as áreas agrícolas, áreas de pastoreio, canais, trilhas, 

caminhos, casas, entre outros.  

3.4.Processamento Digital de Imagens (PDI)  

Nesta etapa, foi desenvolvida o (PDI), a manipulação das imagens por meio de 

software (ENVI 5.0 e ARCGIS 10.3), tendo uma entrada no sistema da imagem da área 

de estudo e outra de saída do processo, com a finalidade de melhorar o aspecto visual dos 

dados que foram coletados no campo ou coletados pelos outros organismos, como os 

governamentais, assim podendo ser utilizada no trabalho do mapeamento social, como 

também no desenvolvimento dos mapas temáticos finais.  

3.4.1 Pré-Processamento  

Foram aplicadas nessa fase, as técnicas que procuraram melhorar a qualidade dos 

dados, como: a correção atmosférica, geométrica, mosaico das cenas, recorte das 

imagens, georreferenciamento das áreas agrícolas, dentre outros. O pré-processamento 

foi executado no software ENVI 5.0, e Arcgis 10.1. Foi utilizado a informação da 

localização de área de estudo, sendo reconhecido as áreas de interesse agrícolas, que 

foram identificados no trabalho de campo, unindo os dados sociais com dados de PDI. 
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3.4.2. Processamento 

Essa etapa corresponde ao Processamento Digital de Imagem (PDI) que consiste em 

tornar a imagem, objetos ou alvos com melhores qualidades e diferenciados, para ter uma 

melhor análise e interpretação dos mesmos. De alguns dos procedimentos que foram 

trabalhados nesta etapa, podemos citar: composição colorida, realce de contraste, registro, 

correção atmosférica, classificação. O processamento das imagens será feito no software 

ENVI 5.0.  

3.4.3. Pós-Processamento 

Caracteriza-se como última etapa do trabalho correspondente após o processamento 

dos dados, sendo a última fase de PDI, é dividida em: trabalho de campo e 

desenvolvimento do mapeamento social em função da informação dos sensores remotos, 

procurando ter uma validação do mapa. Após estes processos foram obtidos os mapas 

temáticos ou cartografia social desenvolvida pela comunidade. A continuação de mostra 

o fluxograma de procedimentos metodológicos (Figura 11). 
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Figura 11: Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

 

Elaboração: Mauricio González P. 2015 

Na figura anterior, é possível evidenciar os três grandes processos metodológicos, do 

processamento digital de imagens, que permitiram ter imagens satélite, com a finalidade 

de comparar os distintos períodos analisados 
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3.5. Desenvolvimento do Mapeamento social 

Á pesquisa, feita pela visão do mapeamento social, é associada a múltiplas visões de 

conhecimento manifestadas principalmente em um aspecto visual, mostrando nos mapas 

diferentes relatos das pessoas, permitindo visualizar a história do espaço e do território, 

ter um reconhecimento dos acontecimentos importantes no território, possuindo como 

produto principal os mapas feitos pela comunidade, sendo estes uma representação do 

passado e do presente, conferindo a estes um maior significado. 

“Las narrativas vinculadas con el territorio se sustentan a partir de 

diferentes elementos como la naturaleza, el paisaje, los aspectos 

medioambientales, lo cultural, las formas de explicación de las 

circunstancias que lo rodean, los sueños y deseos y las fronteras que se 

demarcan desde una articulación singular entre lo material y lo 

simbólico. Desde el lenguaje se construye la identidad territorial, donde 

es posible reconocer la integración de las continuidades históricas, el 

medio físico y los aspectos socioculturales”. DIEZ TETAMANTI. et 

al.. 2012, p 34). 

Através do mapeamento social buscou-se incorporar as narrativas existentes sobre a 

história do desenvolvimento do território. Essas narrativas contém um relacionamento de 

palavras e imagens, sendo manifestações da memória visual e vivencial, que foram 

registrados nos mapas expressando uma articulação dos significados e o simbolismo da 

realidade local de seus habitantes.  

A proposta metodológica buscou mostrar que o passado estaria presente nas 

comunidades, em sua vivência cotidiana, mas ausente nos textos. Alguns exemplos dessa 

ausência na informação descrita, são das áreas da agricultura, os canais, as trilhas e 

caminhos, até o próprio significado dos espaços culturais, religiosos e ambientais. A 

metodologia possibilitou a construção de maneira coletiva a espacialização dessas áreas 

com seus significados tentando representar a evolução dos mesmos do passado até o 

presente. As geotecnologias permitiram dinamizar esta informação desenvolvida em 

função da metodologia de mapeamento social.  

 Esta metodologia seguiu em função principal da proposta dos investigadores Juan 

Manuel Diez Tetamanti e Haydeé beatriz Escudero, em “La construcción de un 

dispositivo de intervención de la cartografia social” (2012), publicado no libro: 

“Cartografia Social. Investigación e intervención desde las ciencias sociales, método y 

experiencias de aplicación”, sofrendo alguns modificacos para poder adaptar a realidade 

do estudo. 
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O trabalho desenvolvido na criação do mapeamento social foi realizado em diferentes 

períodos, considerando três etapas de intervenção/investigação (figura 12). A primeira 

etapa é denominada “Problema”. É proposta como metodologia a intervenção das 

cartografias sociais, que permitiu a obtenção de dados do desenvolvimento do território, 

tendo uma representação artística e técnica, dos espaços com problemas sendo 

representados nos mapas. Os “Mapas Problema” foram elaborados a partir da interação 

entre o pesquisador e a comunidade envolvida no projeto.  

A segunda etapa é denominada “sistematização e análise”. Esta etapa ocorreu quando 

foram elaboradas as sínteses, mostrando de forma global as três etapas de 

intervenção/investigação, deixando registros dos processos globais. O primeiro mapa foi 

desenvolvido com a finalidade de mostrar os problemas do espaço, destacando os 

problemas que se manifestaram no passado que continua atuando no presente que ainda 

poderão acontecer no futuro. O segundo mapa mostra as relações do espaço e as práticas 

desenvolvidas no passado, presente e talvez podendo ter continuidade no futuro.  

O terceiro mapa é o de conflitos e mostra a síntese da informação captada a partir dos 

mapas que foram feitos nas etapas anteriores, sendo assim chamado de “resolução e 

síntese”, sendo esse o momento em que o pesquisador realizará a devolução da 

informação para a comunidade, constituindo uma ocasião importante no diálogo 

participativo entre o pesquisador e a população participante no processo da pesquisa, 

sendo feita a validação dos mapas, desenvolvendo uma nova síntese de informação. 

Figura 12: Etapas Metodológicas do Mapeamento social. 

 

Fonte:  Juan Manuel Diez Tetamanti e Haydeé Beatriz Escudero (2012). 
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3.5.1. Análises dos Mapas: 

Depois dos “Mapas Problemas” serem analisados foram elaborados mapas que 

mostraram as relações, as práticas e os conflitos em função dos elementos que simbolizam 

o espaço pesquisado que serão representados nos mapas elaborados na etapa “problema”. 

Estas análises permitiram desenvolver mapas sínteses elaborados a partir dos 

desenhos feitos pela comunidade de Laonzana, o que gerou também registros que 

mostraram diferentes percepções da expressão do território, em suas diversas dimensões 

sejam elas, agrarias, naturais, culturais, mostrando a dinâmica da comunidade. Em 

seguida serão expostos os diferentes mapas desenvolvidos no projeto. 

3.5.2.  Mapa das relações socioambientais 

Envolve as relações sociais expressas e registradas pela comunidade na etapa “Mapas 

problemas” (sintetizado em um único mapa). Entendemos que as pessoas são e constituem 

relações umas com as outras, assim como suas atividades econômicas, políticas e culturais 

que vão configurando os espaços no recorrer do tempo, o qual acaba explicitando os 

problemas que se manifestam posteriormente. As relações são expressadas em pares 

dialéticos: Agricultura – população, Agricultura-deslizamentos, Agricultura-cheia do rio, 

agricultura- povoados, entre outros. 

3.5.3.  Mapas das práticas socioambiental. 

Este envolve as práticas sociais mostradas no “mapa problema” (sintetizado em um 

único mapa). As práticas sociais são as que tem relação com o território, mostrando as 

atividades antrópicas feitas na área de pesquisa. Envolve diferentes ações executadas em 

função dos objetos de estudo. Entendemos que segundo Milton Santos (1996) o espaço 

se encontra indissociável. Ele chama a isso de sistema de objetos e de ações. A ação como 

parte de um sistema de ações “No es un comportamiento cualquiera, sino un 

comportamiento orientando en el sentido de alcanzar fines y objetivos” (Rogers, E. 

1961:302 em Diez Tetamanti [et, al]. 2012). Assim, entendemos que o espaço se encontra 

em constante transformação e dinâmica. “Así los objetos contemporáneos surgen bajo un 

comando único y aparecen dotados de intencionalidad” (ROGERS, E. 1961, p 302 em 

DIEZ TETAMANTI [et, al]. 2012). De tal modo a distribuição dos diferentes elementos 
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no território, como povoados, caminhos e extensões agrícolas são feitos pelas diferentes 

intencionalidades respondendo aos conceitos temporais. 

3.5.4. Mapa de conflitos socioambientais  

Este tipo de mapa implica nos conflitos expressos no “mapa problema” (sintetizados 

em um único mapa). Os conflitos se referem aos acontecimentos que ligam os objetos e 

as comunidades considerando sua dinâmica de relações sociais, que produzem práticas 

que identificam as relações existentes no espaço e território que também foram expressas 

nos “mapas problemas”. 

3.6. A Construção dos Mapas Dinâmicos 

A construção dos mapas dinâmicos se dá em função da ideia de existir uma 

periodização das variáveis mostradas em cada um dos mapas que os denominamos 

“sistematização e momento de análises”. “Os mapas constituem umas metamorfoses da 

articulação temporal de lugares em uma continuidade espacial e substituem uma prática 

indissociável de momentos particulares e de ocasiões irreversível no tempo não sendo 

reposto, tampouco se regressa as oportunidades perdas” (DE CERTEAU, 2000). 

O mapa dinâmico registra as relações sociais, práticas e conflitos que acontecem no 

território, assumindo assim o caminho tomado pelas comunidades, sintetizado nas 

manifestações recorrentes de acontecimentos no passado e que ainda ocorrem no presente 

e que poderão ocorrer no futuro, assim projetando o território que eles habitam. “Sera 

registrado en los mapas dinámicos los dados de la vida cotidiana como lugar practicado” 

(DE CERTEAU, 2000, em DIEZ TETAMANTI, p 46, 2012). Os mapas são 

confeccionados em layers individuais (um para cada momento) com uma área central, 

onde são feitos desenhos dos diferentes períodos utilizando diversas cores e simbologias. 

Também foram feitas representações tríplices do mesmo espaço e do mesmo objeto 

representando o passado, presente e futuro. Alfred North Whitehead (1994) faz uma 

consideração importante sobre o do conceito de tempo. Ele afirma que cada evento são 

extensões, sobre outros eventos, e para cada evento se desenvolve outros eventos. 

Portanto, no caso das análises temporais, cada período do tempo e sua duração sofre 

influência das etapas anteriores ao mesmo tempo que delas também faz parte. 

Dessa forma, os mapas dinâmicos, são a vetorização da informação recopilada no 

trabalho de campo, exposta nos diferentes mapas sociais. Os dados recopilados permitem 

georreferenciar e quantificar os dados coletados no campo, tendo assim informação de 
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localização dos diferentes espaços agrícolas, fenômenos, e uma variedade de dados que 

são entregues pela comunidade. Dessa forma, esta informação permite quantificar as 

áreas, sendo possível a comparação temporal das mudanças das áreas agrícolas. 

Foram considerados a metáfora temporal (dinâmica dos movimentos no território) e 

os fotogramas (captação estática do momento) que são utilizados em conjunto para 

expressar a variação temporal dos diferentes elementos do espaço analisado na 

representação coletiva do terreno. Isso permite retratar o tempo em seu aspecto sincrônico 

e diacrônico e também no mesmo tempo, sobre a posição de onde o velho, o novo e o 

ideal se sobrepõem e se inter-relacionam.  

Dessa forma, o produto cartográfico final foi construído em função dos mapas sínteses 

integrados, que foram elaborados pela comunidade de Laonzana em função dos mapas 

anterior, aos “mapas problemas”. 

Os três períodos analisados foram vetorizados em função da informação disposta pela 

mesma comunidade com ajuda do trabalho com sistemas de informação geográfica e o 

uso de imagens satelital. 

Esta informação é vetorizada pelo meio da utilização de imagens satélite livre, 

disposta pela plataforma “Bing maps”, que tem imagens do satélite GeoEye. Este satélite 

entrega informação livre na plataforma de resolução de 4,5 m. Foi identificada que as 

imagens correspondem ao ano 2010, pelo que permite visualizar esse período (antes do 

último fenômeno natural do 2012). 

Além disso, foi utilizada imagens satélite do ano 2012, pelo meio dos dados 

proporcionados pelo satélite GeoEye. O acesso da informação foi por médio da 

plataforma “Sas Planet” software russo que recopila as plataformas de informação livre 

de imagens satélite. Este permite a descarga de mosaicos de imagens, desde uma lista de 

provedores predeterminada. Para o período 2012, as imagens satélite da plataforma 

“Google Earth”, a qual tem informação, posterior ao fenômeno natural de março de esse 

ano. Portanto a vetorização deste período permite ter as modificações das áreas agrícolas. 

3.7.Validação dos Mapas Sínteses 

Os mapas sínteses foram debatidos pela comunidade que os fizeram a partir dos mapas 

problema, sendo está, a fase de devolução do conhecimento fornecido pela comunidade. 

Esses debates são realizados em diferentes encontros conjuntamente com o pesquisador 

para possibilitar o desenvolvimento do mapeamento social. Nesses encontros a 
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comunidade avalia os mapas sínteses desenvolvidos, o que irá gerar críticas, sugestões e 

reflexões, que possibilitaram a elaboração do mapa problema sínteses final.  

3.7.1. Etapa Final: A Reconstrução dos Espaços Agrícolas antes dos Efeitos dos 

Fenômenos Naturais  

Essa etapa implicou que o “problema” tem uma explicação e uma possível solução 

coletiva, identificada nas etapas anteriores, sendo assim uma solução factível de 

componentes em um mapa. Essa ação permitiu o desenvolvimento de uma nova realidade. 

É o mapa do novo território. Ao chegar a essa instância, foram realizados debates bem 

como a problematização do território habitado: a) em campo com a comunidade, b) Com 

o pesquisador; c) pesquisador e a população, e d) produção dos mapas sínteses finais.  

O produto final é um novo mapa do território. Ele será mais simples e compreensível, 

tanto para a comunidade que o gerou como para qualquer outro leitor do mapa. Esse 

produto se constituirá em uma ideia potencial de se poder representar um problema social, 

econômico, cultural, ambiental, ou seja, qual fosse a instância de forma coletiva e 

dinâmica através das técnicas cartográficas.  

3.8.Trabalhos de Gabinete final conclusivo 

Nesta fase metodológica, foi realizado o processamento dos resultados obtidos na fase 

de trabalho de campo, nos diferentes períodos, com desenvolvimento de banco de dados 

em ambiente SIG, como também o desenvolvimento de mapas sociais, que permitiu 

produzir mapas temáticos mostrando o desenvolvimento histórico do vale e a influência 

dos deslizamentos nas áreas utilizadas para a agricultura. Isso permitirá que a análise da 

evolução ambiental da agricultura na área de estudo e a relação entre a sua atividade 

agrícola e fenômenos de risco ambiental ou fenômenos catastróficos, (deslizamentos de 

terra e cheia de rios) permitindo gerar um modelo para a identificação da dinâmica do 

território em função dos registros e memória coletiva.   
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CAPITULO IV. 

4. Resultados e Discussões 

4.1. Os Fenômenos Naturais: Cheias de Rios e Deslizamentos na Área de Laonzana 

Os fenômenos naturais como cheias de rios e deslizamentos geram impactos 

consideráveis nos espaços agrícolas, como é expressado nesta pesquisa, os quais já são 

restritos em seu desenvolvimento por condições geográficas e climáticas. 

De fato, os espaços agrícolas no vale de Tarapacá, são limitados pela significativa 

declividade existente, que além de ter essas caraterísticas, existem áreas com espaços com 

maior extensão, que permitem o desenvolvimento das chácaras que sobrevivem ainda 

quando temos uma escassez hídrica pelo meio de precipitação, mas existente pelo recurso 

que desce pelo rio, sendo direcionada uma parte desse recurso por meio de canais para a 

irrigação das áreas agrícolas.  

A atividade agrícola que data de vários séculos, sempre foi limitada pelos 

deslizamentos e cheias de rios, que acontecem geralmente nos períodos de verão, tendo 

uma separação entre cada sucesso de algumas décadas. Tal constatação aproxima-se ao 

último fenômeno natural registrado do mês de março de 2012, chamando atenção dos 

pesquisadores, para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Para os camponeses as precipitações e as cheias de rios que afetam no período de 

verão, são consideradas normais, gerando inclusive isolamento por alguns dias. A força 

desta cheia de rios gerou a destruição e isolamento por mais dias que o normal, gerando 

cortes na estrada que conecta a localidade de Laonzana com as outras comunidades, este 

espaço é denominado “Angostura”, área que tem a caraterística de ser muito estreito em 

suas encostas. Ao mesmo tempo, na bacia de Tarapacá existem três estacoes 

pluviométricas que registrarão as precipitações acontecida durante o período do sucesso. 

As estacoes de registro pluviométrico são a de Chusmiza, Poroma e Mocha, estacoes 

representadas na figura (13) 

A informação correspondente das estacoes permitiu contrastar a informação 

proveniente da memória coletiva, das vivencias desse dia, sendo informação validada 

pelos instrumentos técnicos (estações pluviométricas da Direção General de Aguas do 

Chile) e organismos oficiais (Universidade de Chile).
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Figura 13: Bacia de Tarapacá. Localização das Estações Meteorológicas. 

 
Elaboração: González M.2015
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A continuação, é exposta a experiência dos camponeses o dia dos acontecimentos de 

deslizamentos e cheias de rios do dia 12 de março do ano 2012, segundo os moradores de 

Laonzana: 

“As condições atmosféricas que descrevem são: De uma manhã com 

temperaturas normais consideradas “cálidas” para o período de verão, 

tendo um céu despejado até aproximadamente o meio dia, posterior a 

isso o céu começa a fechar e as temperaturas diminuem. As nuvens 

proveniente das áreas de cordilheira (leste) tinham uma cor escura, 

negras, tendo baixas altitudes, mas com um desenvolvimento vertical 

considerável (alusão de uma zona de baixa pressão atmosférica) 

anormal para essa área geográfica, influenciada pelo anticiclone do 

pacífico, mas ao mesmo tempo foram percebido ventos mais cálidos do 

normal, os quais de por si tem essa caraterística já que essas massas de 

ar proveniente do oceano pacifico atravessam as pampas do deserto 

gerando um aumento de suas temperaturas”.  

“As precipitações começaram aproximadamente as 14:00 horas, e vão 

se intensificando ao passar das horas, alcançando sua máxima 

intensidade entre as 18:00 e 19:00 horas, descritas como “gotas 

maiores”, as quais foram acompanhadas por granizo, desencadeando os 

deslizamentos e cheias de rios em diferentes espaços, tendo 

aproximadamente uma duração de 30 minutos, segundo os moradores”. 

 Portanto, as precipitações reativaram a rede de drenagem do vale, removendo grande 

quantidade de material de detritos, este sendo transportado em direção das declividades 

por meio das vertentes e cachoeiras que direcionaram o material para ser depositados nos 

espaços agrícolas sem antes atingir as moradias do povoado, que localizam-se no raio de 

influência histórica de deslizamentos. Essa reativação é possível evidenciar na figura 14, 

que mostra a área de Angostura e a enchente desta no mês de março do ano 2012. 

Figura 14 Fotografia da área de Angostura, Camponeses passando pela enchente do rio. 

 

Fotografia de Jocelyn Gómez A. Marco 2012. 
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O fenômeno aluvial foi resultado de uma série de processos que ocasionaram os 

deslizamentos e cheias de rios, devendo-se à saturação do solo, pelo que começou o 

escorrimento tendo deste modo deslocado grande quantidade de material sedimentário e 

detritos de diferentes tamanhos. Ás áreas próximas ao povoado têm declividades que 

variam de 21 a 46 graus.  

Segundo a informação publicada no website do boletim informativo do Departamento 

de Geofísica da Universidade do Chile, de março de 2012: 

“O mês de março caracterizou-se pelo déficit de precipitação em 

grande parte do país, com exceção dos dados das estações localizada 

no extremo sul do Chile, e na área da região. “altiplanica” do norte do 

país, na qual as precipitações foram anormalmente abundantes, 

trazendo um superávit que até o dia 31 de março superava os 200% em 

algumas localidades pre-cordilheranas localizadas entre a região de 

Arica y Parinacota e Region. de Antofagasta.” U. DE CHILE, 

DEPARTAMENTO GEOFÍSICA, boletim executivo, março 2012. 

Este mesmo organismo, faz exposição em seu boletim, informativo, os 

acontecimentos ocorridos em outras áreas do país.  

“Destacan dos eventos de precipitación intensa que ocurrieron en 

forma simultánea el día 12 de Marzo, siendo uno de ellos el que generó 

graves aluviones e inundaciones en diversas localidades de la 

provincia del Tamarugal, I región. La otra parte fue afectada por un 

sistema frontal en el extremo sur de Chile los días 11 y 12 de Marzo, 

produciendo un gran crecimiento del río Minas, lo cual derivó en 

graves inundaciones en la ciudad de Punta Arenas”. U. DE CHILE, 

DEPARTAMENTO GEOFÍSICA, boletim executivo, março 2012. 

O boletim informativo do Departamento de Geofísica da Universidade de Chile, 

evidencia de forma oficial a existência de deslizamentos e cheias de em estes espaços. 

Esta informação é comparada com os relatos dos camponeses da comunidade de 

Laonzana.  

As estações pluviométricas estão localizadas na bacia de Tarapacá: Chusmiza (3.400 

m de altitude), Mocha (2.150 m de altitude), e Poroma (2.880 m de altitude), pertencentes 

a Dirección General de Agua (DGA), proporcionando informação relativa as 

precipitações ocorridas no período do fenômeno. São considerados dados pluviométricos 

relativos aos anos de 2010 a 2014, tendo o ano de 2012 o que mais se destaca, pelo fato 

de ter registrado o fenômeno de deslizamento e cheias de rios. Desta forma foram 

elaborados os gráficos seguintes que mostram a precipitação mensal de cada ano 

considerando e por estação pluviométrica. Pelos gráficos, percebe-se que a precipitação 

concentra-se entre os meses de janeiro e abril, o que corresponde ao período de verão. 
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A estação Poroma que se encontra em uma altitude de 2.880 m de altitude a uma 

distância de 17 km lineal desde o povoado de Laonzana, mas no interior da bacia de 

Tarapacá. Expõe no Gráfico 2, que as maiores precipitações apresentaram-se para o 

período de verão do ano 2011 e 2012, tendo os maiores registros para o mês de fevereiro. 

Gráfico 2: Estação Pluviométrica Poroma (2.880 m)  

  

Elaboração: Mauricio González P. 2015

Para o caso da estação Mocha (gráfico 3) observa-se que as maiores precipitações 

aconteceram no ano 2011, no mês de fevereiro com 147 mm. A estação encontra-se a uma 

distância de 8 km lineal desde o povoado de Laonzana, sendo essa a estação mais 

próxima. 
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Gráfico 3: Estação Pluviométrica. Mocha (2.150m) 

 

Elaboração: Mauricio González P. 2015. 

A estação de Chuzmiza (gráfico 4), encontra-se a uma altitude de 3.400 m. tendo uma 

distância lineal do povoado de Laonzana de 25 km, sendo a mais distante do povoado. É 

possível observar que no ano 2011 e 2012, aconteceram as maiores precipitações nos 

meses de janeiro, fevereiro e março, sustentando a informação coletada nos diferentes 

períodos, que mostram os períodos susceptível de existir deslizamentos e cheias de rios. 

É de considerar que as precipitações são benéficas quando acontecem na parte 

superior da cordilheira, mas são prejudiciais para as áreas de cultivos nas áreas baixas de 

vale, já que estas áreas são irrigadas por meio de canais, existindo um controle do recurso 

hídrico. 

Gráfico 4: Estação Pluviométrica. Chuzmiza (alt.3.400 m) 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2015 

0,7 1,6 2,51,6

147

30

3 2,2

14
4,6 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Estação Pluviométrica. Mocha (alt.2.150 m.)

2011 2012 2013 2014

31,5

188

5

26,6

131

175,5

152

6

26,521,5

63

6
13,5

5

61

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
Estação Pluviométrica. Chuzmiza (alt. 3.400 m)

2011 2012 2013 2014



117 

 

O gráfico 5, mostra informação das estações pluviométricas de Chusmiza, Poroma e 

Mocha, correspondente aos dados do 2012 entre os meses de janeiro e abril desse ano. 

Durante o mês de janeiro do ano 2012, aconteceram precipitações principalmente 

região de cordilheira, sendo normal para esse período do ano, não sendo registrado 

deslizamento ou cheias de rios significativas para os espaços baixos do vale de Tarapacá, 

isso é representado no Gráfico 5, que mostra as precipitações diárias durante o mês 

anunciado.  

 

Gráfico 5: Estação Pluviométricas, dados do mês de janeiro 2012 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2015 

No caso do Gráfico 6, referente ao mês de fevereiro de 2012, observamos que as 

precipitações na região de cordilheira tiveram uma diminuição, mas é possível observar 

que os registros das áreas mais baixas, como é a área da estação Mocha (2.150 metros do 

nível do mar) que registra valores elevados para os espaços de deserto, mostrando a 

influência das precipitações nos ambientes de vales, tendo maior registro para esse mês 

no dia 26 com 49 mm. 

A relação entre a altitude parece ser atípica, já que é normal para o período de verão 

precipitações nas regiões de cordilheira, mas muito difícil nos espaços mais baixos da 

bacia. Os altos níveis de precipitação registrada nestes espaços, foi possivelmente ao 

encaixamento das precipitações nos espaços de vales que em conjunto com a influência 

do ar quente, proveniente do deserto em direção oeste-leste gerou uma elevação da massa 
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de ar proveniente da cordilheira, gerando assim precipitações nestes espaços mais baixos 

em altitude, sendo um fenômeno natural forma do comum, segundo as vivencia das 

comunidades no vale de Tarapacá. 

Gráfico 6: Estações Pluviométricas, dados do mês de fevereiro 2012 

 

Elaboração: Mauricio González P. 2015 

O mês de principal interesse no desenvolvimento da pesquisa, para o entendimento 

dos efeitos dos deslizamentos e cheias de rios no vale de Tarapacá corresponde ao mês 

de março, período de acontecimentos dos fenômenos naturais, o qual é claramente visível 

no Gráfico 7.  

As precipitações registradas nos espaços mais baixos como Mocha e Poroma, não 

representam precipitações importantes para estes espaços de cordilheira e deserto a 

exceção do dia 14 e 20 registrada pela estação Mocha (a mais perto do povoado de 

Laonzana), ao contrário temos precipitações altas para as regiões de cordilheira, 

registrado pela estação Chusmiza localizada a uma altitude de 3.400m, registrando 

variações nos dias 2, 12, 13 e 14, sendo o principal foco o dia 12 e 13, já que em esses 

dias sucederam os deslizamentos e cheias de rios. Esse aumento nas precipitações expõe 

que durante esses dias, as cheias se rios foram altas para os espaços baixos, tendo um 

aumento do caudal do rio Tarapacá. 

As estações pluviométricas não registram valores significativos para os espaços 

baixos do vale, o que se deve em parte a distância significativa delas em relação a área de 

estudo, mas permitem ter referência das cheias de rios, tendo coincidência com a data do 

fenômeno, o qual foi descrito pela comunidade.  
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Gráfico 7: Estações Pluviométricas de Março 2012. Estações Chusmiza, Mocha e 

Poroma 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2015 

Á continuação são feitas análises das áreas agrícolas, que se encontram nesse espaço, 

considerando que muitos deles já não existem produto desses fenômenos, mas ficam na 

memória coletiva da comunidade, permitindo assim localizar, referenciar, e reconstruir 

as áreas que elas eram desenvolvidas, tendo informação inclusive do tipo de produção, 

donos e outras caraterísticas. 

4.2.A Identificação das Áreas Agrícolas pelo Mapeamento Social 

Pelo meio do Mapeamento Social, foi possível identificar e georreferenciar os 

distintos espaços agrícolas existentes no território do povoado de Laonzana. Também foi 

possível deixar em evidencia as relações que têm os camponeses com seu entorno, com o 

espaço de trabalho, com os efeitos dos fenômenos naturais, com as mudanças nos cultivos 

agrícolas, e as dimensões destes espaços no passado, o que permitiu gerar a reconstrução 

da realidade.  
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Figura 15. Fotografia do trabalho em campo, com técnicas do Mapeamento Social. Sr. 

Gustavo Gallegos. 

 

Fotografia. Mauricio. González. P. 2015 

A geração dos mapas sociais, que foram homologados por meio dos Sistemas de 

Informação Geográfica, permitiu ter informação da extensão de cada espaço agrícola, em 

conjunto com seu nome, seus donos, tipos de cultivos atuais, efeitos dos fenômenos, e 

tipos de cultivos que tinham.  Os mapas resultados na presente investigação serão um 

insumo importante para a comunidade de Laonzana, na qual foram identificados 27 

espaços agrícolas, pelo meio de registros em campo e a utilização das técnicas de 

mapeamento social. Dessas quase três dezenas de espaços, são trabalhados na atualidade 

somente três, que são Molino, Laonzana e Puchurca.  

Muitos destes espaços identificados correspondem a fragmentos de outros sítios 

agrícolas antigos, os quais foram afetados pelos fenômenos naturais de cheias de rios e 

deslizamentos, o que, em conjunto com a avançada idade dos moradores ou a gravidade 

do impacto do fenômeno natural, inabilitou o trabalho nestes espaços. Além disso, deve 

ser considerado que muitos destes espaços não têm registros físicos nas áreas localizadas, 

por causa dos mesmos fenômenos naturais, sendo só possível sua localização apenas com 

ajuda dos habitantes do povoado. Sendo assim, são expostos a seguir as diferentes aéreas 

agrícolas presentes no território do povoado, junto com sua localização geográfica. 
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O território de Laonzana começa em seu extremo ocidental, com a área denominado 

“Angostura de Maje” (Figura 16), o qual é um espaço que, como o mesmo nome expõe, 

tem caraterísticas geográficas com encostas de um alto grau de declividade.  

Figura 16: Angostura de Maje, área de conectividade veicular, tempo de seca. 

 
Fotografia: Jocelyn Gómez. A. Data: 16 de dezembro de 2010. 

Fora do tempo do verão, a área de Angostura é o único espaço de conexão veicular 

entre as comunidades localizadas nas áreas baixas do vale e Laonzana, o último povoado 

ao que se pode ter acesso de carro pelo fundo de vale. 

Na Figura 17, é possível observar a área de Angostura, em seu período de verão, 

existem cheias de rios, por causa dos desgelo da cordilheira e as mesmas precipitações 

que acontecem nesse período nas regiões de Cordilheira dos Andes. Este espaço durante 

o período de verão impede a conectividades entre o povoado de Laonzana e os espaços 

baixos da mesma bacia, sendo considerado estas circunstâncias como normal durante a 

estação de verão, o qual é mantido geralmente por alguns dias, não significando maior 

problema para a comunidade, a exceção dos últimos acontecimentos de cheias de rios e 

deslizamentos de março do ano 2012.  
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Figura 17: Angostura de Mage, Período de verão. - 

 
Fonte: Fotografia, Jocelyn Gómez A. Data: 11 de fevereiro de 2011. - 

Estes mapas sociais e os que qualquer tipo, não carecem de legitimidade. Segundo 

Velez e Torres (2012), estes são construções sociais, no qual a riqueza consiste em refletir 

as visões e dinâmicas da comunidade em um espaço determinado. Nesse sentido estes 

mapas não são neutros, e objetivos, pelo que expõem situações dos espaços específicos, 

deixando em momentos muita informação fora, que em este caso o mapeamento social, 

vem resgatar essa informação esquecida nos registros oficiais, que pudesse desaparecer 

de forma permanente, si não, cartografamos a informação contido na memória coletiva 

da comunidade.  

Para o caso de Laonzana, é importante expor como este tem sido um território 

dominado pela atividade agrícola, que sustento impotentemente as atividades dos 

povoados que moram nessa região da bacia, no fundo do vale, e que pela história foi 

sustentando diferentes áreas, como foi em um tempo a atividades de mineralogia na 
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extração do salitre, a manutenção das cidades, e assim diferentes destinos para sua 

produção, que na atualidade, expõe uma redução significativa destes espaços destinados 

para atividade agrícola. Esta informação é exposta a continuação, pelos mapas sociais, 

que mostram os diferentes espaços. Junto com estes mapas, são expostos os mapas 

comparativas para três períodos diferentes, sendo estes os períodos que acontecerem 

fenômenos naturais, o quais são: 1977-2010 e 2012. Com isso, permite ter comparação 

de como teve mudanças na área destinada para agricultura, sendo observável inclusive a 

vegetação do fundo do vale que expõe uma diminuição de esta pela mesma cheia de rio.  

O mapa social da área agrícola de “Molino e La Isla” (figura 18), expõe as áreas 

agrícolas correspondente ao período anterior a 1977, que segundo os moradores foi o 

momento que ocorreram maiores danos nas áreas onde é desenvolvida a atividade 

agrícola, gerando uma redução significativa da atividade agricola. Em conjunto é exposta 

informação correspondente ao período de 2012, ano que atingimento dos últimos 

deslizamentos e cheias de rios.  

As cores utilizadas para o desenho do Mapa social, tem os seguintes significados:  

Quadro 3. Significado das cores no desenho do mapeamento social. 

 Deslizamentos 

 Áreas de cultivos antes de 1977 

 Áreas de Cultivos atuais 

 Áreas de cheias de rios 

 Informação 

 Currais 

Fonte. Mauricio González P. 2016 
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Figura 18: Mapa Social, Área agrícola: Molino – La Isla. 

 

Elaboração: Comunidade de Laonzana e Mauricio González P. 2015.
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Povoado “El Molino”.  Afetado pelos fenômenos natural 1977 e 2012                                  

Coordenadas UTM: N: 461054 L: 7803705. 

A área agrícola de “Molino” é localizado na ladeira norte do vale, existindo na atualidade 

vestígios de moradias, partes do antigo moinho, limites das áreas de cultivos (pircas), e currais. 

Esse espaço foi considerado o principal espaço de moradias e agricultura durante o período 

colonial, sendo utilizado para a estancia de animais (mulas e cavalos) E, ainda mais importante 

por causa dos cultivos de trigo que eram processados pelo moinho existente nesse espaço, dando 

esse nome característico. A extensão de produção agrícola foi aproximadamente de 2 hectares. 

É possível encontrar nas imediações um “puquio17”, o qual segundo o morador “Gustavo 

Gallegos” não representa uma vertente, produto de sua pouca quantidade de agua, mas representa 

um recurso importante para o espaço. A produção agrícola, até o ano 1977, se compôs de alfafa, 

salsa, coentro, milho e trigo. 

“Molino” deixa de ser o principal povoado desse espaço por causa dos deslizamentos 

acontecidos no passado, atingindo diretamente as áreas agrícolas, produto disso o povoado de 

Laonzana é posicionado como a principal área habitacional. O registro histórico e vivencial dos 

fenômenos natural que atingiram esse espaço corresponde ao ano 1977, ano que acontecerem 

uma série de deslizamentos e cheias de rios, que atingiram de forma geral os diferentes espaços 

agrícolas, limitando até a atualidade seu desenvolvimento.  

Esse espaço tem uma importância significativa em relação à agricultura desenvolvida, sendo 

o primer espaço de maior extensão de produção em comparação primeiro com todos os outros 

sítios. Desde o ano 1950 os donos são a sucessão Miranda (Jorge Miranda), Marcial Colque e 

Hernan Salazar, tendo em consideração que são poucas as famílias que são proprietárias das 

chácaras desde os tempos coloniais, sendo um 50% pertencentes às regulações e não por sucessão 

familiar. O último período de produção agrícola de importância foi durante o auge da extração 

do salitre localizada em as pampas da região do deserto até os anos 1930.   

Na atualidade esse espaço está sendo trabalhad0 por quatro famílias, de origem boliviana, 

representando uma área de cultivos significativamente menor do que representou na primeira 

metade do século XX, por causa das limitações física causadas pelos deslizamentos e cheias de 

rios, que diminuiu os espaços de utilização agrícola. Na atualidade tem produção de alfafa, salsa 

e coentro, produção que foi ameaçada pelos deslizamentos do ano 2012. 

                                                 

17 Puquio. (Vocábulo que na língua quéchua significa “vertente de agua pura e cristalina. 
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Foi possível pelo meio da técnica do mapeamento social, o registro experiencial e legenda 

desse espaço, o qual é seguinte: 

Segundos o relato dos camponeses, em especial de Gustavo Gallego durante o período 

colonial, desaparece a igreja de “molinho” a que tenha dois campanas, que eram de ouro. Desde 

essa data, durante a noite de São Joao, 24 de julho, a gente começa uma marcha em direção dessa 

área, com a finalidade de procurar as campanas que soa escutadas no vale. 

Outra experiência é que uma vez no ano, procura-se uma mina de prata, a que se localiza em 

uma das duas ladeiras desse espaço, sendo mantido até na atualidade, como uma forma de 

expressão simbólica, formando parte do folclore.  

Em relação à redução da área agrícola, esta é exposta na figura 24, que é o mapa temático, 

que faz comparação de três períodos, do ano 1977 (período de deslizamento e cheia de rio), o 

momento de 2010, que mostraria o desenvolvimento agrícola te essa ocasião, e o terceiro período 

2012, posterior aos acontecimentos de fenômenos naturais. 

Figura 19: Espaço agrícola de Molino (ladeira sul). Moradia 

 
Fonte: Mauricio González P. Setembro 2012 

Na Figura 20:  Pedra Do Moinho (Moenda) é possível evidenciar a “moenda” que faz 

moagem do trigo e milho, feita de pedra, que ainda é possível encontrar nas proximidades da área 

agrícola.  
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Figura 20:  Pedra Do Moinho (Moenda) 

 
Fonte. Mauricio González P. Tomada 12 de setembro, ano 2012. 

Área “La Isla”. Afetado pelas cheias de rios do ano 1977 e 2012.                                    

Coordenadas UTM: N: 461593, L: 7803717.  

Área correspondente ao período histórico colonial, localizado no fundo do vale, em 

orientação da ladeira sul do vale, representou uma área produtiva importante até o ano 2012, 

momento que foi atingido pela cheia de rio, tendo efeitos consideráveis, por causa de sua 

localização no fundo do vale, mas ela também foi atingida no ano 1977, produzindo seu quase 

completo desaparecimento. É possível observar a existência de moradias que foram destinadas 

geralmente para o trabalho agrícola, utilizadas como armazém de ferramentas e da produção. O 

nome dessa área é produto de que no meio dos cultivos encontra-se uma rocha de dimensões 

consideráveis, onde foi construída uma casa, ficando acima do nível dos cultivos, que no 

momento de cheias de rios, ficou isolada.  

Este espaço, na atualidade, encontra-se sem ter produção agrícola por causa dos efeitos da 

última cheia de rio. A avançada idade do dono e a segmentação da mesma área agrícola, 

impossibilita a continuidade do trabalho, em conjunto com a falta de interesse.  

Desde a segunda metade do século XX, até aproximadamente o ano 1977 o dono foi o senhor 

Valentin Cruz, mas na atualidade existem múltiplos proprietários, tendo uma divisão em 4 

famílias, sendo a família Salazar dona do 40% da área cultivável, tendo também a família 

Peñaranda, Mamanu e Guacucano, e o senhor Eugenio Zamora. Na atualidade encontra-se 

abandonada, consequência dos efeitos dos fenômenos natural, levando 3 anos em desuso, produto 

de que a dona tem uma idade avançada e a falta de interesse dos familiares de ter utilização. 
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Figura 21: Área agrícola “La islã”. Visão da área agrícola e vivenda. 

 
Fonte:  Mauricio González P. Setembro 2014 

A principal produção agrícola até os anos 1960, foi o milho, sendo integrada depois a cebola 

morada, cebola valenciana, que teve um espalhamento pelo vale até converter-se em um cultivo 

predominante. Os cultivos existentes foram também a beterraba, e abobora muito tradicional nos 

cultivos dos diferentes povoados. Teve aproximadamente 4 hectares, existindo na atualidade só 

2,5 hectares que pudessem ser utilizados para a produção agrícola. Ocorreram também a criação 

de animal, como coelhos, cordeiros, e aves domésticas, o que tinham como finalidade o consumo 

próprio e a vender.  O principal núcleo de comercialização dos produtos correspondeu ao período 

das salitreiras que se encontram na Pampa del Tamarugal, perto da localidade de Huara, até 

aproximadamente o ano 1930, período de decadência das salitreiras. A produção agrícola 

continuou ainda depois da cheia de rios do ano 1977, permanecendo até a última data e 

acontecimentos de cheias de rios do ano 2012, a qual tinha como principal destino comercial a 

cidade de Iquique.   

Na figura 22, é possível observar há área La Isla que, foi utilizada para produção agrícolas, a 

que se encontra limitada pelos pequenos muros de pedras, chamados “pirkas”. Na Atualidade 

Moradia 

Area de cultivo 
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não existe atividade agrícola por causa das últimas cheias de rios do ano 2012. Esta área não é 

recuperada pela avançada idade da camponesa. 

Figura 22: Área de produção agrícola "la isla", visualização de depósitos sedimentários

 
Fonte. Fotografia de Mauricio González P. Setembro do ano 2014 

Um dos antecedentes importantes identificados pelo meio do mapeamento social, foi o 

reconhecimento das causas de que esse espaço fosse atingido pela cheia de rios. O senhor 

Gustavo, indica que a construção de estrada provocou inundação das áreas agrícolas, isso porque 

geraram uma declividade menor do que a existente anteriormente, pelo que nos períodos de 

chuvas, as regiões de cordilheira e vales, eram inundados afetando a produção agrícolas. 

 

Pirka 

Chácara 
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Figura 23: Área de produção agrícola "la isla" e moradia. 

 
Fonte. Fotografia de Mauricio González P. setembro do ano 2014. 

No seguinte Mapa temático figura 24, “Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 

-  2012. Área Molino e La Isla, expõe as variações temporais do sítio agrícola de Molino e La 

islã, o qual evidencia as perdas significativas dos espaços agrícolas   para três períodos diferentes.  

As áreas analisadas sofreram reduções importantes desde o ano 1977 até o presente. 

Certamente essa redução é significativa para espaços tão limitados na atividade agrícola, 

chegando até o ponto de não ter mais atividade agrícola como é o caso de “La Isla” que no último 

período, de fenômenos naturais do 2012 provocaram a perda total da produção desta forma dando 

descontinuidade da atividade agrícola. Ao contrário de “La Isla”, “Molino”, foi afetado tanto por 

deslizamentos e cheia de rios, gerando uma redução deste espaço, mas, manteve a produção 

agrícola até a atualidade.  

Na atualidade, a área de Molino mantem produção agrícola, sendo este uns dos três espaços 

de atividade agrícola na atualidade. A redução deste espaço nos diferentes períodos de tempo, 

são visíveis na figura 23, que mostra o “Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  

2010 -  2012.  Molino – La Isla”. Molino é representado pelo número “0”.  

Chacará  
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Figura 24. Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 -  2012. Molino – La Isla 

 
Elaboração: Mauricio González P. 2016
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Desta forma a figura 24, da área de Molino expõe as áreas agrícola desde o ano 1977, 

período de deslizamentos e de cheias de rios, que atingiu significativamente os espaços 

agrícolas, gerando uma diferença de antes e depois, já que é durante este sucesso que os 

lugares agrícolas sofrem uma redução importante. 

Dessa forma, a produção do mapeamento social e sua posterior vetorização, permitiu 

quantificar a redução da área agrícola, tendo assim três períodos de comparação (1977-

2010-2012). A quantificação da informação conclui que para o ano 1977 a área utilizada 

para a atividade agrícola era de 24.519 m2. Enquanto para o período do ano 2010 tem 

9.844 m2. Por outro lado, o período posterior ao ano 2012 (ocasião do último fenômeno 

natural), o espaço agrário reduziu para 8.516 m2. Dessa forma esta redução dos espaços 

agrícola desta área é representada no gráfico 8 a seguir.  

Gráfico 8 Redução da área agrícola de Molino. Periodos 1977 - 2010 - 2012 

 

Fonte. Elaboração própria 

O gráfico 8 mostra a redução agrícola de Molino por causa dos deslizamentos e cheias 

de rios. Esta redução é muito significativa para o período de 1977 até o 2010. Esta tem 

uma redução de um 59,85%. Por outro lado, para o período de 2010 ao 2012, a área 

destinada para agricultura perde um 13,49%. O total de perda entre os dois períodos de 

acontecimentos de fenômenos naturais (1977 – 2012) representa um 65,26%. Isto em m2 

representa uma perda de 16.003 m2. Portanto, a perda agrícola em um período de 

aproximadamente 40 anos, é e importante em relação ao limitado trabalho agrícola desta 

área de vale.  

Por outro lado, a área de “la Isla”, tem sofrido no ano 2012, a perda total de seus 

cultivos, por causa da cheia de rios que faz ocupação desses espaços. Até na atualidade 

este espaço não foi recuperado, como foi mencionado anteriormente.  
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Por meio do trabalho do mapeamento social, foi exposto que esta área foi afetada 

exclusivamente pelas cheias de rios, depositando sedimentos em todo o espaço, atingindo 

os canais.  

Portanto, a quantificação da área utilizada para atividade agrícola, nos três períodos 

analisados expõe o seguinte: para o ano 1977, esta área tinha 18.168 m2. Enquanto para 

o período de 2010 este tinha 11.730 m2, representando uma redução de um 35,43%. Para 

o momento posterior ao fenômeno de cheia de rios (2012), esta área teve uma perda de 

um 27,38%. Além dessa perda na área destinada para a produção agrícola, esta não teve 

continuidade, tendo pelo tanto uma perda total da atividade destinada para a agricultura. 

Dessa forma, em um período de aproximadamente 40 anos a área agrícola de “La Isla” 

perdeu mais do 50% de sua área de produção agrícola, sendo representado em metros 

quadrados é de 9.650 m2. Está perda é representada no Gráfico 9 a seguir.  

Gráfico 9 Redução da área agrícola de La Isla. Períodos: Antes 1977 -  entre 1977 e 2012, e 

posterior ao ano 2012. 

 

Fonte Elaboração Própria 

O gráfico 9, expõe a redução para os três períodos. Expõe um decréscimo agrícola 

que chegou a acabar com a produção até na atualidade, como foi exposto parágrafos 

anteriores, esta não teve continuidade, pela avançada idade de seu dono e pela 

fragmentação de herança que tem, não existindo interesse em a continuidade do trabalho 

camponês.  

18168

11730
8518

0

5000

10000

15000

20000

A N T E S  D E  1 9 7 7 E N T R E  1 9 7 7  E  2 0 1 2 D E P O I S  D E  2 0 1 2

A
R

EA
S 

A
G

R
IC

O
LA

S 
M

2

PERIODOS

ÁREA AGRÍCOLA LA ISLA

Area Agricola



134 

 

Figura 25. Mapa social La Isla - La Poroma - Concache – Arica. 

 

Elaboração: Comunidade Laonzana e Mauricio González P. 2015
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Área agrícola “La Poroma”. Afetado pela cheia de rios, e deslizamentos de 1977 e 2012, 

Coordenadas UTM. N: 461812. L: 7803597. Comunicação  

Área agrícola que foi de produção de hortaliças, milho, cebolas e verduras em geral, 

como também ocorreu a criação de animais, como coelhos, cordeiros e aves domésticas, 

que tinham como finalidade o consumo próprio e também o mercado das áreas salitreiras 

e, posteriormente, da cidade de Iquique, sendo só utilizada para a produção até o ano 

1977. O período histórico dessa área corresponde ao de administração peruana, tendo 

aproximadamente 1 hectare de desenvolvimento agrícola. Produto da avançada idade do 

dono para o período que foi afetado ele foi abandonado, não tendo recuperação até agora. 

É reconhecido que o dono desde o ano 1960 até 1965 correspondeu ao senhor Lázaro 

Aurélio, quem vendeu para uma família de peruanos sendo donos até 1980, ano que é 

comprado pela senhora Paula Salazar, quem trabalhou na chácara até, aproximadamente, 

1995. 

Na atualidade este espaço não tem atividade agrícola, por causa dos mesmos efeitos 

não sendo possível sua recuperação e não tendo interesse de parte dos donos, pelo esforço 

que requereria essa área. Na figura 26 é possível evidenciar a antiga localização desta 

área agrícola.  

Figura 26: Localização da área agrícola "La Poroma", ladeira norte. 

 
Fonte: Fotografia. Mauricio González P. Setembro do ano 2014. 

 

La Poroma 
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Área agrícola “Concache”. Afetado pelo fenômeno natural do ano 1977. Coordenadas. 

UTM. N: 461897 L: 7803669. 

Espaço agrícola que data do período colonial, que teve cultivos de hortaliças, milho 

cebola e verduras em geral, mantendo os cultivos que se apresenta no vale. Encontra-se 

desde o ano 1977 abandonado, não existindo na atualidade resquícios dele, por causa dos 

acontecimentos desse ano, chegou a ter aproximadamente 1 hectare, pertencendo a 

sucessão Supanta, os quais migraram ao lugar denominado “Quillahuasa” localizado nas 

imediações do povoado de Tarapacá. 

Área Agrícola “Arica”.  Afetado pelo fenômeno natural. 1950.  

Coordenadas UTM. N: 462334 L: 7803745. 

Esta área agrícola encontra-se na ladeira norte a qual pertenceu ao período colonial, 

tendo produção aproximadamente até o ano 1950, mostrando a comunidade que nesse 

período aconteceu fenômeno de deslizamento e cheia de rios, que não havia expressado 

em outras oportunidades. Os donos são a senhora Ernestica Callpa e a Família Barreda. 

Na atualidade não existem vestígios, produtos dos diferentes fenômenos que aconteceram 

nesse espaço. Ela teve uma área de produção menor a um hectare, tendo de cultivo, 

hortaliças, milho, cebolas e verduras em geral.  

As entrevistas evidenciam também uma possível existência, no alto de suas encostas, 

de depósitos do mineral cobre, que foi trabalhado por garimpeiros no passado.  

O Mapa das Mudanças (figura 27) das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 -  2012. 

Correspondente da área: La Isla - La Poroma - Concache – Arica, mostra as variações nas 

áreas agrícolas entre os três períodos, além disso, é possível observar no mapa 

correspondente ao período 2010 e 2012, as variações da vegetação, esta variação por 

causa das cheias de rios, que geraram mudanças significativas entre as duas ocasiões.  

Devido as cheias de rios do ano 2012, esta gerou efeitos significativos nas paisagens, 

afetando a vegetação, localizada no fundo do vale. As áreas de agricultura para esse 

período já haviam deixado de ter produção, pelos efeitos ocasionados no passado, 

referente ao ano 1977.  
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Figura 27: Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 -  2012. La Isla - La Poroma - Concache – Arica. 

 
Elaboração. Mauricio González P. 2016 
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A figura 27, expõe também que tais efeitos acontecidos no ano 1977, chegaram a 

atingir todas as áreas representadas, até o nível de destruir completamente os terraços. 

Exemplo disso é a área agrícola de “Arica”, representada pelo número “4” na figura 27. 

Esta perde todo vestígio de seus canais e terraços. A memória coletiva da comunidade 

permitiu, identificar, georeferenciar e estimar a área que tinha até antes de 1977. Esta área 

representava 2.315 m2, tendo uma perda total de suas áreas agrícolas.  

A propósito do anterior parágrafo, a área agrícola de “Concache” sofre efeitos de 

destruição praticamente total, por causa do último acontecimento de cheia de rio para o 

ano 2012. Isto é visível no mapa, onde temos a localização da área agricola, para os 

períodos de 1977 e 2010, mas para o último período, este não é visível. Para o período 

antes de 1977, esta área tinha aproximadamente 2.531 m2. Para o período de 2010, esta 

área foi reduzia para 1.726 m2 e para o período posterior ao ano 2012, este espaço é 

reduzido em sua totalidade, não tendo área agrícola na atualidade, por causa dos efeitos 

ocasionados pelos fenômenos naturais.  

A situação da área de La Poroma, representado no mapa pelo número 2. Este tem 

áreas agrícolas nas duas ladeiras do rio, o qual para o período anterior ao ano 1977, tinha 

aproximadamente 1809 m2. Entretanto para o momento posterior esta teve uma redução 

para 1.213 m2, e para o tempo posterior ao último fenômeno natural esta não teve variação 

em sua área agrícola. Em adição, é de aclarar que, na atualidade, não existem cultivos 

agrícolas. Dessa forma esta redução dos espaços agrícolas desta área é representada no 

gráfico a seguir.  

Gráfico 10. Redução da área agrícola de Concache. Períodos: Antes 1977 -  entre 1977 e 2012, e 

posterior ao ano 2012.

 

Fonte. Elaboração própria 
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O gráfico 10, mostra a variação das áreas agrícolas para os três períodos. Para o 

período posterior ao ano 1977, até o ano 2012, a área significou uma redução de um 

31,80%.  Com as cheias de rios e deslizamentos do ano 2012, esta área foi reduzida 

completamente, tendo perda de um 100%.  

Para a área correspondente ao “La Poroma” está teve até antes dos fenômenos naturais 

de 1977 uma área de 1809 m2, sendo reduzia posterior aos acontecimentos em um 37,92%, 

mantendo sua área agrícola, posterior aos fenômenos do ano 2012, mas sem atividade 

agrícola. Isto é exposto no gráfico 11 a seguir. 

Gráfico 11. Redução da área agrícola de La Poroma. Períodos: Antes 1977 -  entre 1977 e 2012, 

e posterior ao ano 2012. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Portanto as cheias de rios, ocorridas nos períodos de 1977 e 2012, produziram uma 

redução das áreas de agricultura, que na atualidade não são desenvolvidas. Os efeitos 

destes fenômenos têm a capacidade de chegar a desaparecer completamente os limites 

das áreas agrícolas, como é o caso da área “Concache” e “Arica”. O resgate da memória 

coletiva, permitiu poder georreferenciar e dimensionar o que em algum momento foi uma 

área agrícola que sustentava o vale, mas que atualmente não tem vestígios.  
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Figura 28. Mapa social: La Banda e Povoado de Laonzana. 

 

Elaboração: Comunidade Laonzana e Mauricio González P. 2015
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A figura 28, correspondente ao mapa social desenvolvida pela comunidade de 

Laonzana, que expõe o espaco correspondente ao povoado de Laonzana e a área “La 

Banda”. Esta área agrícola é uns dos mais importante, pela mesma localização em as 

cercanias do povoado, tendo a maior concentração de produção agrícola do território. Este 

espaço foi afetado consideravelmente pelas cheias de rios e ainda mais pelos 

deslizamentos do ano 2012, mas rapidamente recuperado, pela mesma importância deste 

espaço. 

Figura 29. Trabalho de campo, Identificação das áreas agrícolas. 

 

Fotografia: Alejandro González P. 2014. Entrevista do senhor Gustavo Gallego. 

É possível evidenciar rapidamente a existência de áreas de deslizamentos (desenho 

cor vermelho) e áreas de cheias de rios (cor azul). Estes fenômenos naturais, afetaram a 

área de “La Banda”, sendo principalmente por cheias de rios, para o caso de Laonzana, 

esta foi afetada pelos deslizamentos. Estes desenhos respondem a dois períodos 

diferentes. No caso de Laonzana, as áreas atingidas pelos deslizamentos, expressam o 

último período de atingimento de fenômeno natural do marco do ano 2012, no caso das 

cheias de rios que afetaram “La Banda – Pana-pana”, foi no ano 1977. Limitando 

completamente a atividade agricola até na atualidade, a qual pelo meio do trabalho da 

comunidade no mapa social, mostra que foi uma área considerável no passado, mas que 

na atualidade só é possível observar alguns terraços e moradias abandonadas.  
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Área agrícola de “La Banda”. “Pana-pana”. Abandonado desde o ano 1977. 

Coordenadas UTM. N: 463355 L: 7804132. 

Área que era antigamente denominado “Pana Pana”, teve uma área de produção de 

aproximadamente mais de dois hectares, tendo produção de hortaliça, milho cebola, e 

verduras em geral. Também existe o relato da criação de coelhos, cordeiros e aves 

domesticas, tendo como origem o período colonial. Encontra-se localizado na ladeira 

norte do vale, sendo visível grãnde quantidade de material aluvial e fluvial, existindo uma 

baixa declividade com tendência ao plano, tendo assim uma planície favorável para a 

atividade agrícola, sendo esta baixa declividade a causo dos efeitos severos que afetaram 

estes espaços, ao momento das cheias de rios.  Na atualidade esses espaços são cobertos 

por vegetação denominada “cola de cabalo” (Equisetum arvense). É possível observar 

duas moradias localizadas nos sítios mais altos, como também alguns espaços de terraços. 

Pertence à sucessão Guacter, Familia Pino, Salazar e Lozano, sendo a primeira 

autóctone de Laonzana. A utilização como espaço de produção agrícola, só foi até o ano 

1977, sendo também atingido pela cheia de rios, sendo afetado principalmente os canais, 

não podendo ter recuperação, devido às cheias de rios, estando localizados eles nas 

mesmas encostas, sendo assim muito vulneráveis, precisando uma contínua manutenção 

no passado. A produção desse espaço foi destinada, principalmente, como foi em todo o 

vale, para o consumo próprio e o excedente para o mercado no período salitreiro e 

posterior ao mercado da cidade de Iquique. 

Figura 30: Área agrícola "La Banda" 

 
Fotografia de Jocelyn Gómez A. 11 de Fevereiro do 2011. 

Área “La Banda” 
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Um antecedente interessante é na perspectiva patrimonial, já que existia o ritual 

denominado “Santa Cruz de Pana-Pana”, o qual consistia na existência de uma cruz, que 

era visitada pelos moradores de uma idade avançada, quem realizavam rogativas. Na 

atualidade este espaço é utilizado durante o período de festividade que corresponde a festa 

patronal do senhor de “Laonzana” e para a festa do menino Deus. À continuação são 

expostos dois relatos que evidenciam a importância dessa cruz para as comunidades do 

vale.  

 “La gente, los novenantes que se decían, llegaban ahí y saludaban a la 

cruz, paraba el camión porque ahí había un solo camión con gente que 

era de la salitrera subían pa’ allá, y ahí paraba a veces doña Andrea y 

venía a esperarlo con chicha… y ahí tiraban un tiro, o sea, a veces los 

Lakas también llegaban y algunos Lakas se iban tocando de ahí pa’ 

arriba, claro, pero otros no. Pero las bandas, los bailes es de allá 

nomás, de la cruz [Cruz Chica] que pusieron, que esa cruz [Cruz 

Chica] no estaba antes…” (SERGIO LÓPEZ BARREDA, 69 años, en 

OLMEDO e GÓMEZ, 2010).- 

 

“Normalmente los arrieros en tiempos muy antiguos siempre que pasan 

por este lugar hacen saludos, les rinden culto para que los guarde, los 

proteja… como que lo reciben, la despiden… en los tiempos cuando las 

recorrían puras tropas… por aquí pasaban las tropas que venían de 

Mocha que pasaban por acá también.” (CIRIACO GÓMEZ AMARO, 

58 años, En OLMEDO e GÓMEZ, 2010).-  

Figura 31: Localização da área agrícola de "La Banda". Ladeira norte. 

 
Fotografia Mauricio González P. Setembro de 2012. 

Área “La Banda” 



144 

 

Povoado de Laonzana. Afetado por deslizamentos e cheias de rios do ano 1977 e 2012. 

Coordenadas UTM. N:463733 L:7804173 

Laonzana é a principal povoado dessa área, localizada no ambiente baixo do vale de 

Tarapacá, situada na planície sul, aproximadamente ao 1.700m localizando-se a maior 

concentração de agricultura de irrigação, os quais são datadas do período pré-hispânico. 

A conformação arquitetônica do povoado corresponde ao período colonial, que teve sua 

maior importância posterior aos fenômenos naturais da década dos anos 70, já que a 

atividade agrícola foi limitada a esses espaços, diminuindo esta atividade em todo o 

território.  Encontram-se na atualidade aproximadamente 70 residências as quais tem 

caraterísticas de serem construídas princ.ipalmente de adobe, material básico dos 

ambientes andinos e do deserto. Também encontramos algumas feitas de madeira e as 

mais novas de blocos de cimento.  

Além disso, está o recinto religioso (igreja, figura 32) localizado na praça principal 

adjacente ao recinto da escola, e circuitos processional que integram os morros adjacente 

é considerado na atualidade um monumento histórico e parte do patrimônio arquitetônico 

da zona, destacando-se pelos detalhes de construção, talhados em pedra e gravados 

policromos, que dão conta da cultura “aymara e quéchua” como também espanhola do 

século XVI. A capela constitui um ambiente cerimonial tradicional para a localidade 

tendo estilo barroco-andino, a qual tem colunas salomônicas e decoração floral. A igreja 

foi atingida por um terremoto, em 13 de junho do 2005, com uma magnitude de 7,8 grãos 

na escala de Richter, afetando consideravelmente o povoado. O ano 2012 foi afetado pelos 

deslizamentos, não gerando problemas significativos. Na atualidade a igreja encontra-se 

reconstruída tendo sido reinaugurada no ano de 2013.  

Somando na arquitetura do povoado, temos a escola que foi construída no ano 1959 

tendo a missão do estado de instruir toda a população rural do país, sendo feito uma série 

de esforços a nível central para incluir todos os segmentos camponeses do território no 

sistema escolar, os quais para o caso de Laonzana o número de habitantes era 

representativo para a instalação da escola. Esta foi feita de material como madeiras, 

blocos de adobe, possuindo duas salas e aproximadamente 80 alunos. Para o ano 2010, a 

escola foi reinaugurada novamente, com novas dependências em sua infraestrutura, mas 

com um baixo número de estudantes, os quais são principalmente de nacionalidade 

boliviana, sendo na atualidade provocada pela migração que acontece nas áreas agrícolas.  
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Figura 32. Fotografia da Igreja, afetada pelo terremoto do 2005 e deslizamentos do ano 2012. 

 

Fotografia Jocelyn G. marco do ano 2012. 

Por outro lado, a área destinada para as atividades agrícolas tem aproximadamente 4 

hectares (40.000 m2), destinada principalmente para o consumo próprio, que no caso de 

existir excedentes são vendidos para ter ingressos extras. Essas áreas são irrigadas pelo 

meio de canais que recorrem as diferentes chácaras, tendo distribuição da água e também 

permitindo a administração do recurso.  

A seguir mostra-se, na figura 33, o plano atual do povoado de Laonzana. Neste plano 

é possível identificar as principais edificações, sendo estas a “sede” (01), que foi um 

recinto que era utilizado para as reuniões ou atividades que tinham uma maior 

concorrência. O comedor (02), recinto ocupado para atividades diversas, que em os 

períodos de festividades era utilizado de refeitório. O “Templo” (03), é a igreja do 

povoado. O colégio (04), escola do povoado. “Estanque”(05), cisterna do povoado. 

“Calvário” (06) é a representação da religião católica no espaço indígena, que foi 

instaurado encima dos antigos lugares de culto pré-colombianos.  
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Figura 33: Plano do povoado de Laonzana 

 

 

Elaboração: Alejandro González, Mauricio González. 
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A organização espacial das chácaras estabelece que no norte dessa área, o tipo de 

cultivo corresponde principalmente para a produção de frutas como marmelo (Cydonia 

ablonga), granada (Punica granatum), e pera (Pyrus communis), sendo essa última fruta 

pertencente desde décadas atras para a comunidade como um denominador local para os 

moradores. Os quais eram chamados como “los come peras”. Os outros espaços são 

destinados para cultivos de alfafa, verduras e hortaliças de diferentes tipos.  

Esses sítios foram atingidos pelos últimos depósitos aluviais do ano 2012, alcançando 

uma ocupação dos sedimentos de aproximadamente o 50% representando 1,8 hectares ou 

18.000m2, provocando uma perda da produção como exposto na figura 34. Assim como 

também os efeitos desses deslizamentos ao ocupar os canais de irrigação, produziram a 

privação do recurso hídrico para os espaços que não foram atingidos causando efeitos 

indiretos, tendo uma perda ainda maior. As cheias de rios não afetaram os espaços 

agrícolas, mas sim os canais que encontram-se nas ladeiras das encostas, perdendo 

infraestrutura destinada para o sustendo agrícola. Esse mesmo fenômeno causou efeitos 

diretos nas vivendas do povoado.  

Figura 34: Mapas das áreas agrícolas atingidas do povoado de Laonzana 

 
Elaboração: Mauricio González P, 2015. 
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Dessa forma o fenômeno acontecido durante o mês de março do ano 2012, gerou uma 

série de efeitos nas áreas correspondentes ao povoado de Laonzana, que concentra a maior 

produção, sendo um dos poucos espaços ainda que são utilizados para esse fim (figura 

35). Além disso o registro vivencial desse fenômeno permite ter conhecimento dos 

fenômenos que atingiram no passado, tendo como antecedente o do ano 1977, e 

possivelmente outro no ano de 1950, os quais não foram registrados, só sendo lembrados 

pelos moradores. Vale destacar que muitos dos espaços que formam e formaram as áreas 

de agricultura de Laonzana, já não existem, graças aos deslizamentos e/ou cheias de rios. 

Figura 35. Fotografia das áreas afetadas pelos depósitos aluviais (área antigamente de 

cultivos) 

 

Fotografia de Jocelyn G. marco 2012. 

O trabalho com a comunidade permitiu ter o conhecimento de atuar nos espaços de 

deslizamentos onde encontram-se moradias, que ficaram isoladas por causa do aumento 

do caudal do rio, e os deslizamentos em distintos sítios afetando a estrada (A-545).  

Por outro lado, as moradias do povoado de Laonzana na atualidade tem 

aproximadamente 70, mas anterior ao fenômeno de deslizamentos elas eram de 53 

moradias, sendo atingidas 7, sofrendo danos estruturais como a edificação destinada para 

o uso como sitio de reunião, denominada “sede”, na qual foi depositado grande 
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quantidade de detritos em seu interior, não sendo possível sua recuperação, pelos danos 

sofridos, tendo que ser derrubada. 

Figura 36 Fotografia da enchente do rio. 

 

Fotografia de Jocelyn G. marco 2012 

Além disso as moradias atingidas encontram-se concentradas na área de influência 

das micro-bacias laterais que tem caraterísticas de uma alta declividade e profundidade 

sendo possível observar o tipo de erosão de caraterística de “carcavas”, representando 

áreas de uma influência significativa quanto a força erosiva. Essas habitações não se 

encontram habitadas no momento do fenômeno, porém não foram registradas perdas 

humanas.  

Na figura 37 é possível observar os efeitos provocado nas moradias, sendo 

evidenciavel as forças dos deslizamentos. Estes depósitos são de diversos tamanhos, os 

quais muitos até na atualidade encontram-se sem ser retirados.  
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Figura 37. Fotografia das moradias afetada pelos depósitos aluviais. 

 

Fotografia de Jocelyn G. março 2012. 

Dessa forma a figura 38, mostra a localização das moradias atingidas no ultimo 

fenômeno natural, as quais são mostradas em forma de um círculo vermelho. Ao mesmo 

tempo no mapa, é possível evidenciar as micros bacias localizadas nas proximidades do 

povoado, estando este na zona de influência destas.  A maior quantidade de moradias 

atingidas localiza-se no norte do povoado, sendo estas principalmente moradias antigas, 

de adobe que ao momento do fenômeno encontram-se desabitadas.  

 



 

151 

 

Figura 38: Mapa do Povoado de Laonzana e moradias afetadas.  

 
Elaboração: Mauricio González P. 

Soma-se a isto, a informação da figura 39 a seguir, que mostra as bacias laterais. Esta 

fotografia foi feita o dia 08 de agosto do ano 2012, o mesmo ano do último fenômeno 

natural, tomada desde a ladeira sul.  

Figura 39: Fotografia do povoado de Laonzana. Micro bacias da área afeitada. 

 
Fotografia:  Mauricio González P. do dia 08 de agosto do ano 2012. 
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Essas micro-bacias são visíveis com maior detalhe na seguinte figura 40, que mostra 

elas com outra perspectiva, sendo feita pelo meio de um modelo 3D, a seguir. 

Figura 40: Modelo 3D do povoado de Laonzana. Micro bacias 

 
Elaboração:  Mauricio González P. 

Portanto, a localização do povoado responde à disposição geográfica do espaço, o 

qual é disposto por uma grande quantidade de material sedimentário, transportado em 

diferentes épocas, pelos deslizamentos.  Porém estes permite ter áreas com baixa 

declividade, sendo possível o desenvolvimento de moradias, e atividades agrícolas, em 

áreas de vales que tem caraterísticas de altas declividades e pouco espaço para a 

agricultura. 

Posterior ao fenômeno aluvial o povoado passou pelo processo de resiliência, 

existindo em uma primeira instância medidas de mitigação que geraram mudanças na 

conformação estrutural e produtiva do povoado. Uma das medidas foi a instalação de 

moradias de emergência de parte dos organismos governamentais, que foram localizadas 

em espaços que eram indicados pelos mesmos moradores, localizando estes em áreas de 

influência aluvial, ou seja, áreas que tinham sido atingidas recentemente.  

Dessa forma a instalação das moradias de emergência que foram 23, (figura 41) 

ocasionou que o povoado passara de 56 habitações para 72, tendo um aumento de 

construções no povoado de 41%, sendo significativo para um povoado que só tem 

aproximadamente 30 moradores, e considerando que muitas destas estão desocupadas, 
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tendo como contraste o número de residências atingidas que foram sete. Por certo esse 

aumento significativo de moradias é produto dos efeitos nas áreas de curral de animais, 

as que na atualidade eram constituídas de material leve que eram utilizadas como espaços 

de refúgio para os tempos de festas religiosas, mas não eram consideradas residências 

pelos moradores do povoado.  

A fotografia da figura 41, mostra as variações na paisagem da localidade de Laonzana 

para três períodos diferentes, expondo as variações que podem sofrer os espaços agrícolas 

por causa dos fenômenos naturais como deslizamentos e cheias de rios. 

Figura 41 Mapa de moradias de emergência instaladas posterior ao fenômeno aluvial (2012) 

 

Fonte: Mauricio González P. 2015 

Um exemplo gráfico dados efeitos na área agrícola do povoado de Laonzana e sua 

capacidade de recuperação é possível evidenciar na seguinte figura 42 da mudança de 

paisagem, da área agrícola. 
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Figura 42. Mudança nas paisagens do povoado de Laonzana pelos fenômenos naturais.        

2008-2012-2015 

 

Fotografias de Jocelyn Gomez e Mauricio González. 2015 

Nas cercanias do povoado de Laonzana, especificamente na ladeira sul em as áreas 

altas da mesma, encontra-se dois espaços agrícolas que no passado tiveram atividade e 

que uma delas ainda tem produção agrícola. Estes sítios são chamadas de “La Viñita e La 

Viña”. Devido a localização destes, não foram incluídos no desenvolvimento dos mapas 

sociais, devido de que não foram afetados por deslizamentos ou cheias de rios, e além 

2008 

2012 

2015 
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disso pela mesma localização destas.  Entretanto, é importante destacar que este espaço 

tem ainda produção agrícola, e chama atenção da existência do recurso hídrico em essa 

área pelo meio de vertentes naturais as quais diminuíram até limitar a atividade agrícola. 

Além disso, é de considerar que o acesso a este lugar é muito mais difícil, por causa do 

caminho que está feito em área de uma alta declividade, e também pela avançada idade 

dos donos, não é possível ter um aproveitamento destes espaços. Do mesmo modo, é 

exposta à continuação informação referente destes espaços.  

Área agrícola “La Viñita”. Afetado pelos deslizamentos do ano 1977. Coordenadas 

UTM. N: 463091 L: 7803274. 

Área agrícola localizado na ladeira sul do vale (figura 43), encontrando-se na 

superfície da mesma ladeira e não no fundo do vale como acontece na maioria dos outros 

espaços agrícolas, existindo uma diferencia aproximada de 186 m. O espaço agrícola 

corresponde segundo os moradores, ao período pré-hispânico, sendo sempre utilizada 

para a agricultura. Teve aproximadamente 800 m2, encontrando-se arvores frutificais, 

ervas aromáticas e pimentas. Na atualidade tem aproximadamente 500 m2, tendo como 

único cultivo a pimenta chamada “locoto” (Capsicum pubescens). 

Figura 43: La Viñita”, localizada na área alta do povoado de Laonzana (ladeira sul). 

 
Fotografia:  Mauricio González P. dia 9 de setembro de 2014. 

A existência dessa área é produto da presença de uma vertente a qual permite ter 

o recurso hídrico em altura, sendo ajudada pelos canais que levam água para esses 

espaços, os que foram afetados pelos deslizamentos do ano 1977, que arrasaram os 

La viñita 

Povoado de Laonzana 
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canais, foram depositados sedimentos que obstruíram a circulação da água. Esses 

canais foram recuperados sendo utilizado até a atualidade. 

Figura 44: “La Viñita”, área alta do povoado de Laonzana (ladeira sul). 

 
Fotografia:  Mauricio González P. dia 3 de agosto de 2012. 

A chácara pertenceu ao senhor Exequiel Luza, sendo na atualidade o senhor Segundo 

Gomez, da Família “Ciriacos” o dono. As produções do passado tiveram o mesmo destino 

que as produções do vale, para o sustento do mercado mineiro o qual teve uma 

decadência, sendo necessário o direcionamento da produção para a cidade de Iquique.  

Área agrícola “La Viña”. Afetado pelos fenômenos natural do ano 1977 e 2012. 

Coordenadas UTM. N:463091 E: 7803274. 

Esta data do período pré-hispânico encontra-se na área adjacente da área “la viñita” 

tem uma dimensão maior, sendo aproximadamente de 1.600m2, o qual teve uma produção 

de arvores frutíferos, vinhedos, acerola, granada e pastos.  A produção só foi possível, até 

o ano 1977, período no qual foi afetado pelos fenômenos aluviais, gerando ocupação dos 

canais e área de cultivo, não sendo possível sua recuperação, já que os donos nesse 

período já eram de uma idade avançada, os quais migraram para a cidade de Iquique, e o 

povoado de Pachica, localizado nos espaços mais baixo do vale. Na atualidade pertence 

a sucessão Lozana.  

La viña e  viñita 
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A figura 45 mostra a localização desses dois espaços, no alto da ladeira sul do vale de 

Tarapacá, nas proximidades do povoado de Laonzana. É possível observar a presença de 

vegetação e as divisões da chácara, que possivelmente no passado teve maior quantidade 

de vegetação. Na atualidade tem produção de pimentão.  

Figura 45: Área agrícola La viña e viñita, ladeira sul. 

 
Elaboração: Mauricio González P. 

A continuação segue a figura 46, que corresponde ao mapa de mudanças nos três 

períodos analisados dessa área, onde é possível evidenciar a diminuição das áreas 

agrícolas.  Segue a continuação. 
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Figura 46. Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 -  2012. La Isla - La Poroma - Concache – Arica. 

 

Elaboração: Mauricio González P. 2016. 



159 

 

Portanto a figura 46, vem mostrar a comparação dos diferentes períodos da área 

correspondente das áreas agrícolas de “La Banda” e “Laonzana”. Este mapa temático foi 

feito em função da informação cartografia nos mapas sociais e permite ter a quantificação 

das mudanças nas áreas agrícolas por causa dos dois períodos de crises ambientais, como 

é do ano 1977 e 2012. (Ano dos fenômenos de deslizamentos e cheias de rios).  

Além disso, no mapa anterior podemos evidenciar a presença no período 1977-2012 

grande quantidade de vegetação, que em comparação para a ocasião depois 2012 esta 

vegetação não existe, por causa das cheias de rios, gerando mudanças importantes na 

paisagem. 

A propósito das mudanças na área agrícola de “La Banda” representado no mapa com 

o número “5”, é possível evidenciar uma diminuição significativa em comparação com 

os outros períodos, até o ponto de não ter produção agrícola depois dos fenômenos da 

década dos 70. Além disso temos a área de Laonzana representado na figura 40 pôr o 

número “6”, o qual não evidencia mudanças significativas em suas áreas agrícolas. Isto 

não quer dizer que não existiram efeitos de fenômenos naturais. Porém estes espaços pela 

cercania do mesmo povoado, e o interesse da comunidade teve uma maior capacidade de 

recuperação e com isso resiliência da mesma comunidade.  

A área agrícola de “La Banda”, teve uma redução considerável por causa das cheias 

de rios do ano 1977, a que até esse momento, segundo os moradores, tinha 

aproximadamente   24.083 m2. Posterior a este período, afetado por fenômenos naturais, 

especificamente efeitos das cheias de rios, a área teve uma diminuição significativa, 

chegando a tão somente 2.168 m2, pelos efeitos e a importante redução da área foi 

abandonado, não tendo continuidade em sua produção agrícola. Os acontecimentos do 

ano 2012, não geraram mudança nos terraços, enquanto a sua área, mantendo os 2.168 

m2.  

Dessa forma estas variações na área utilizada para o fim agrícola, tiveram perdas 

significativas que são expostas no seguinte gráfico a seguir. 

O gráfico 12, mostra a considerável redução da área agrícola posterior ao ano 1977, a 

qual não teve continuidade pelos efeitos ocasionados pelas cheias de rios.  A redução 

despois do período do fenômeno natural foi de um 91%, evidenciado a severidade dos 

efeitos, esta porcentagem representa uma perda de 21.915 m2.  
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Gráfico 12. Redução da área agrícola de La Banda. 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

Portanto, a considerável perda da área destinada para agricultura dessa área, é 

possivelmente pela severidade do mesmo fenômeno natural de cheias de rios, que pela 

baixa declividade da área donde encontram-se os terraços, os efeitos dos fenômenos 

foram mais intensos. Devido à localização destes cultivos, em áreas baixas com tendência 

na planície, eles são mais vulneráveis aos efeitos das cheias.  

Por outro lado, a área agrícola de Laonzana, representada no mapa com o número “6”, 

localizado na ladeira sul do vale, representa uma área de agricultura de maior dimensão. 

Esta área encontra-se nas proximidades do povoado, o que seria um fator importante para 

atividades agrícolas, ainda mais na atualidade, donde a população tem uma avançada 

idade, sendo uma limitante para eles ter que percorrer distâncias maiores.  

Devido a essa proximidade é que a manutenção, a produção agrícola nesta área ainda 

permanece, o qual representa um sustento alimentício e econômico considerável, 

permitindo a permanência da população. 

Sendo analisada as áreas agrícolas indicada pelos camponeses, o qual foi desenhado 

no mapa social na figura 27, permitiu ter um dimensionamento das variações na área 

destinada para a atividade agrícola, que por meio do trabalho de campo, e utilização das 

imagens satélite, permitiu ter uma comparação temporal, do mesmo modo que os mapas 

das outras áreas.  

Portanto, a área agrícola anterior ao sucesso natural de cheias de rios e deslizamentos 

do ano 1977, tinha aproximadamente 38.753 m2, o qual não foi afetado consideravelmente 
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pelas cheias de rios desse ano, não tendo maiores variações no tempo, mantendo segundo 

os camponeses a mesma área agrícola. Por outro lado, isto muda para o período 

correspondente ao que ocorreu depois do fenômeno natural do ano 2012, já que este 

espaço foi afetado pelos deslizamentos como é informado nos parágrafos anteriores, 

efeitos afetaram principalmente os canais de irrigação, e o espaço oeste da área agrícola. 

Este espaço depois dos deslizamentos diminuiu para 34.739 m2.  

Dessa forma estas mudanças nas áreas agrícola, tiveram perdas, as quais são expostas 

no seguinte gráfico 13.  

Gráfico 13, Redução da área agrícola de Laonzana 

 

Fonte. Elaboração Própria 

O gráfico anterior, mostra as variações temporais nas áreas destinadas para o trabalho 

agrícola na área de Laonzana, a qual manteve sua produção agrícola mesmo frente aos 

efeitos consideráveis ocorridos na agricultura para o período posterior ao ano 2012. O 

espaço não teve mudança nessa área desde o período antes de 1977 e depois deste, mas 

sim, para depois do fenômeno natural do ano 2012, a qual teve uma perda de um 10,35%, 

representado isto em metros quadrados, foi de 4.014 m2, de perda. 

Esta perda de área agrícola, só é referida ao espaço físico mesmo. Mas depois dos 

deslizamentos a área atingida foi maior, afetando as áreas com cultivos, mas que foram 

recuperadas em pouco tempo pela mesma comunidade. O impacto nesses espaços não foi 

maior, já que os depósitos foram principalmente detritos de pequenas dimensões, os quais 

são fáceis de retirar.  
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Em resumo, as áreas agrícolas da área de Laonzana, tiveram perdas de solos, por causa 

dos deslizamentos, mas que foram recuperados rapidamente, isso pertence ao conceito de 

resiliência, de como esta comunidade tem a capacidade de recuperar-se e adaptar-se as 

novas situações. Além disso esta comunidade tem uma continuidade na atividade ainda 

quando o fenômeno afeta suas vivendas e cultivos que, segundo eles, isto é, por causa de 

que estas áreas representam, na atualidade, uma única área de produção agrícola, onde 

convivem várias famílias na produção agrícola, que permite ter alimentos e ingressos 

extras a sua aposentadoria.  

Portanto a agricultura neste espaço é mantida até na atualidade por causa da 

proximidade do povoado, sendo de muita importância para a comunidade essas áreas, 

sendo reutilizadas rapidamente depois dos deslizamentos e mantendo sua produção. 

Figura 47 Fotografia do trabalho com cartografias na localidade de Laonzana. 

 

Fotografía Mauricio González P. 2014 
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Figura 48. Mapa social das áreas agrícolas de Santa Cruz, Pahuiña e Jamaiza. 

 

Elaboração: Comunidade Laonzana e Mauricio González P. 2015 
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O mapa Social das áreas agrícolas de Santa Cruz, Pahuiña e Jamaiza, expressada como 

a figura 48, mostra a localização destas áreas, que foram identificados nos primeiros 

trabalhos de campo com a comunidade, mas com o tempo estes foram lembrando de 

outros espaços sendo agregadas mais áreas agrícolas.  

A figura mostra as áreas de Santa Cruz, Carangaza, Pahuiña, Jamaiza, Cañanes e San 

José, com suas respectivas áreas de agricultura até o ano 1977, período em que foram 

atingidas com tal severidade que não poderiam continuar sua produção mediante a 

gravidade dos efeitos. Mas uma delas manteve-se no tempo até o ano 2012, sendo afetada 

pelos deslizamentos. Nos referimos ao espaco agrícola de Jamaiza. Os efeitos não só 

provocaram a perda da atividade agrícola, mas também obrigaram o deslocamento de seu 

único morador, que mediante as perdas sofridas, migrou para outra localidade.  

Os camponeses exibem neste mapa (figura 48), as áreas que foram atingidas pelos 

deslizamentos e cheias de rios, indicando também o ano em que foi a última produção 

agrícola. Além disso, é identificado na área de Jamaiza uma vertente que se encontra nas 

proximidades a uma altura de 50 m. Também, identificam o nome de um pequeno vale 

que é chamado de “Quebradilla Aaracaibe”, área na qual havia água potável. 

A continuação mostra a informação correspondente a cada área identificado no mapa 

social anterior, que por meio de software de Sistema de informação geográfico, permitiu 

fazer comparação temporal e quantificar as áreas.  

Área agrícola “Santa Cruz”. Afetada pelos deslizamentos e cheias de rios de 1977. 

Coordenadas UTM. N: 463977 L: 7804436. 

Esta área correspondente ao período pré-hispânico, localizado na ladeira sul do vale, 

ao leste do povoado de Laonzana, a que teve, segundo os camponeses, uma área de, 

aproximadamente, 2.000 m2, onde eram cultivados: cebolas, abóbora e milho. Também 

haviam cultivos de pastos com criação de bovino, sendo destinado ao mercado das 

salitreiras e da cidade de Iquique. Os donos atuais do terreno são a família Lozano, 

sucessão Guacte e Lino Guacte. 

Esta foi afetada pelos deslizamentos no ano 1977, e as cheias de rios afetaram 

gravemente suas produções e canais, ficando muito vulnerável para os próximos eventos 

de cheias de rios, desaparecendo completamente no ano de 1980. 
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Área agrícola “Carangaza”. Foi afetada pelos fenômenos naturais do ano 1977 

Coordenadas UTM: N: 463982 L: 7804581 

Esta área teve seu desenvolvimento durante o período pré-hispânico, qual teve 

aproximadamente 1.000 m2 existindo uma vertente, onde permitiu a produção de milho, 

cebola e pastos, tendo também criação de coelhos, cordeiros e aves domésticas. A 

produção foi semelhante em todos os outros espaços para sustentar a economia das 

salitreiras e da cidade de Iquique. Os donos atuais do terreno são a Família Zamora e 

Família Callpa. 

Devido aos acontecimentos em 1977, a localidade estava impossibilitada de 

recuperação, foi levado em consideração também a idade avançada dos moradores ainda 

existentes. Ainda é possível observar os vestígios dos terraços agrícolas e limites das 

moradias.  

Área agrícola “Pahuiña”. Afetada pelos fenômenos acontecidos no ano 1977 

Coordenadas UTM: N: 464141 L: 7804565 

Localizada na ladeira norte do vale, correspondente ao período pré-hispânico, o qual 

teve cultivos de milho, cebola, verduras, pastos com criação de coelhos, cordeiros e aves 

domésticas, destinadas para o sustento das atividades de minério e da cidade de Iquique. 

Teve aproximadamente 500m2 de solo cultivável, sendo possível encontrar ainda terraços, 

curral de pedra e moradias.  Os proprietários atuais são a sucessão Prima Guacte, Raul 

Peñaranda e Domingo Barreda. 

São visíveis os depósitos aluviais, mediante o solo atingido em 1977 e 2012, e os 

efeitos causados pela erosão das cheias de rios, ocasionando o abandono dessa área. 

É possível observar na figura 49 os terraços, onde foi desenvolvida a agricultura, onde 

é também visível a erosão fluvial causada pelas cheias de rios.  
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Figura 49: Terraços da área agrícola Pahuiña. 

 
Fonte: Mauricio González P. Data: 09 de setembro do ano 2014. 

 Na figura 50 é possível visualizar os depósitos aluviais de conformação de detritos 

pequenos depositados nos terraços onde era desenvolvida a agricultura. Seguidamente no 

fundo da figura, é possível observar detritos de dimensões maiores, que ocasionaram 

efeitos consideráveis nos terraços e nas moradias dessa área.  

Figura 50: Terraços chácara Pahuiña. 

 
Fotografia: Mauricio González P. Data: 09 de setembro do ano2014 

Área agrícola “Cañanes Jamaiza”. Áreas atingidas pelos efeitos naturais dos 

deslizamentos do ano 1977 e 2012. Coordenadas UTM. N: 464713, L: 7804325. 

Terraços Pahuiña 

Terraços 

Terraços, depositos aluviais 

Eroçao fluvial 



 

167 

 

O espaço agrícola do período histórico pré-hispânico o qual teve aproximadamente 

1.500 m2, localizado na ladeira sul, com cultivos como o milho, cebola e pastos entre 

outros. Além disso, conta com uma vertente que permite ter aproximadamente 50 litros 

por segundo. Em adição a esse espaço até o ano 2012 tinha criação de animais como 

coelhos, codornas, cordeiros e galinhas, que ajudavam no sustento econômico do Senhor 

Carlos Hermosilla, dono da área agrícola. Mais adiante do fenômeno aluvial de 2012 

existiu outro fenômeno de caraterísticas similares da ocorrência de 1977 o qual não 

causou danos significativos. 

Segundo os relatos, existiam áreas destinadas ao garimpo, sendo que o principal 

mineral extraído era a prata. Foi encontrada uma rocha com mineral de prata de 8 cm, 

atualmente não se faz mais extração desse minério. É possível observar na figura 44, 

correspondem aos espaços agrícolas, que atualmente não existem pelos efeitos do último 

fenômeno aluvial. 

Figura 51: Área de Jamaiza. Visão desde a ladeira suloeste. Antes e Depois dos 

deslizamentos de 2012. A. 2010 – B. 2015 

 
Fotografia A. Jocelyn Gomez. 2010. Fotografia B. Mauricio González P. 2015 

Na figura 51, é possível observar as duas fotografias da mesma área agrícola de 

Jamaiza, estas foram tomadas em 2012 e 2015, representando o antes e depois dos 

fenômenos de deslizamentos, que provocou o abandono da área, não sendo recuperada 

até o momento. 

Devido aos efeitos ocasionados pelos deslizamentos que foram significativos nesse 

espaço, por causa da conformação mesma da micro-bacia lateral de uma profundidade 

significativa de 2.325m, aproximadamente e uma alta declividade o que significaria a 
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acumulação de bastante material de detritos durante o período de tempo entre um 

fenômeno de deslizamento e outro, sendo ativada a erosão por causa das chuvas gerando 

transporte desses sedimentos para os espaços baixos do fundo do vale. Os deslizamentos 

causaram a evasão dos moradores para outro povoado. Os atuais donos desse espaço 

correspondem à sucessão Cimaja, sucessão Vicentelo, Juan Peñaranda, Sucessão 

Calisaya, Sucessão Prima Guacte e Sucessão Senora.  

Na figura 52 apresenta a fotografia da área de “Cañanes de Jamaiza”, onde é possível 

comprovar a magnitude dos depósitos aluviais que tiveram efeitos terríveis para a 

continuidade da agricultura que, inclusive afetaram a moradia existente. 

Figura 52: Área atingida de Cañanes Jamaiza. Áreas de depósitos aluvial 

 
Fotografia. Mauricio González P. dia 3 de agosto do ano 2012 

Dessa forma na imagem anterior expõe os depósitos de detritos que foram 

transportados pelo fenômeno aluvial, em março de 2012, afetando a moradia que 

encontra-se em zona de influência da micro-bacia. Os efeitos provocaram a migração dos 

moradores para outro povoado, encontrando-se na atualidade abandonado, sendo esse o 

único registro que provocou essa mudança.  

Na figura 53, é possível visualizar a existência de terraços que estão em a condição 

de abandonados com efeitos consideráveis em sua estrutura, não sendo possível a 
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atividade agrícola. Estes terraços foram destacados com um trazo de cor amarelho para 

poder evidenciar os distintos terraços que existiam no passado.  

Figura 53: Vestígios dos terraços das áreas de cultivo, Cañanes Jamaiza 

 
Fotografia. Mauricio González P. dia 3 de Agosto do ano 2012. 

Área agrícola “Cañanes”, atingido pelos deslizamentos do ano 1977 e cheias de rios 

Coordenadas UTM. N:464855 L:7804345. 

Área agrícola que desapareceu, no ano de 1977, por causa dos deslizamentos e cheias 

de rios. Atualmente não é possível identificar facilmente esta área, por causa da erosão. 

Área agrícola “San José”, localizado na ladeira norte do vale, afetado pelos fenômenos 

naturais do ano 1977. Coordenadas UTM. N:465189 L:7804662 

Esta área teve atividade agrícola até 1977, o mesmo período que desapareceram a 

maior parte dos cultivos por causa dos deslizamentos e cheias de rios. Na atualidade ainda 

é possível identificar esta área, já que existem ainda terraços, mas que não tão sendo 

utilizadas. 

Na figura 54, correspondente ao mapa temático dos distintos espaços identificados 

pelos camponeses, sendo demarcada a área que tinham até o acontecimento do fenômeno 

natural. 

A localização das áreas agrícolas identificadas por meio do trabalho de mapeamento 

social, que permitiu dimensionar estas áreas e identificar o ano em que deixaram de ter 

produção, por causas dos efeitos dos fenômenos naturais. Os três períodos expressados 

no mapa, permitem ter uma comparação das áreas.  

 

Terraços 



170 

 

Figura 54. Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: 1977 -  2010 -  2012. Santa Cruz. Carangaza, Pahuiña, Jamaiza Cañanes e San José. 

 

Elaboração Mauricio González P. 2016. 
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Além disso, este mapa expõe a comparação do grande número de áreas agrícolas que 

mediante os deslizamentos e cheias de rios desapareceram, não tendo registros físicos, 

somente a lembrança na memória coletiva da comunidade. Em adição, este mapa 

permitindo quantificar essas áreas, para assim identificar as mudanças sofridas no espaço.  

Por outro lado, na figura 54, é possível observar que no período entre 1977 e 2012, e 

depois de 2012, mostram de uma cor verde a presença da vegetação, fazendo a 

comparação estas áreas, observamos as diferenças após os efeitos da força das cheias de 

rios.  

As áreas agrícolas são identificadas com números, sendo cada área representada pelo 

seguinte: Laonzana (6), Santa Cruz (7), Carangaza (8), Pahuiña (9), Jamaiza (10), 

Cañanes (11) e San José(12). 

Dessa forma a área de Santa Cruz (7), é visível no período “antes de 1977”, que em 

comparação ao período de “entre 1977 e 2012” este não é visível, isto devido aos efeitos 

severos das cheias de rios do fenômeno natural da década de setenta. Além disso, é 

possível visualizar que esse espaço é ocupado pela vegetação, que deixou de existir no 

terceiro período depois do ano 2012, por causa das cheias de rios, permitindo entender a 

magnitude dos efeitos nestas áreas. Conclui-se que no período antes de 1977, a área tinha 

uma dimensão de 2.394 m2, sendo reduzido depois das cheias completamente, perdendo-

se todo cultivo até o nível de não ter registros físicos da existência de áreas agrícolas do 

passado.  

Do mesmo modo, para a área de Carangaza (8) na ladeira norte do vale, este sofreu 

as forças das cheias de rios não deixando evidência física deste. Este espaço antes de 1977 

tinha aproximadamente 2.336 m2.  

Ao contrário a área de Pahuiña teve permanência no tempo, mas não em sua produção, 

por motivo da severidade dos fenômenos naturais que afetaram pelo meio de cheias e 

deslizamentos. Em 1977, tinha 4.833 m2, sendo reduzida para 2.392 m2, não tendo 

variações até a atualidade, pese o fenômeno ocorrido em 2012. Estas variações são 

expostas no seguinte gráfico.  
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Gráfico 14. Redução da área agrícola de Pahuiña 

 

Fonte. Elaboração Própria 

O gráfico 14, mostra as variações temporais das áreas agrícolas de Pahuiña, sendo 

observado que o ultimo fenômeno natural não gerou mudanças no espaço que foi no 

passado destinado para a atividade agrícola. A redução foi aproximadamente de um 50%, 

tendo uma perda de 2.441 m2. 

Por outro lado, na área de Jamaiza, representado pelo número 10, expõe variações 

significativas em relação comparativa dos três períodos. Para o período antes de 1977, 

esta área tinha aproximadamente 8.367 m2, mais posterior ao fenômeno desse ano, foi 

reduzida para 2.673, registrando uma perda de um 68%, mas a atividade agrícola foi 

mantida até o ano 2012, que novamente sofreu os efeitos dos deslizamentos, ficando esta 

área com 2.043 m2, perdendo toda a atividade agrícola até a atualidade. A perda por causa 

dos fenômenos naturais foi aproximadamente de 76%, representando uma redução de 

6.324 m2.   

Ao contrário Cañanes representado pelo 11, que antes de 1977 tinha 4.915 m2, 

sofrendo uma diminuição de um 100% pela severidade dos efeitos nessas áreas, não sendo 

possível a recuperação dos terraços e dos canais. 

Do mesmo modo, a área denominada “San José” localizado na ladeira norte com o 

número 12, teve uma perda total de sua área agrícola, sendo visível o que restou dos 

terraços, e a perda do solo. Antes do aumento e avanço dos rios 1977, esta área tinha 

aproximadamente 2.420 m2.  Por outro lado, é possível visualizar no mapa no “período 

entre 1977 e 2012”, a existência de vegetação, considerável no fundo do vale, mas na 

seguinte imagem representativa do período “depois do ano 2012”, a ausência de grandes 
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áreas de vegetação, sendo reduzidas consideravelmente, devido às cheias dos rios, o qual 

permitiria evidenciar a força do fluxo hídrico para o período de cheias.   

Certamente é possível visualizar na figura 48, uma variedade de desenhos 

correspondentes aos espaços agrícolas que existirem no passado, somando os nomes 

destes espaços, e áreas de deslizamentos, com indicações das datas em que foram 

atingidos, a continuação é exposto nos diferentes espaços agrícolas.  

Área agrícola “La Challa”, Espaço atingidos pelos deslizamentos e cheias de rios do 

ano 1977. Coordenadas UTM. N:465269 L:7804691.  

Localizada na ladeira sul do vale o qual historicamente é do período pré-hispânico, a 

qual teve aproximadamente 1.200m2 a que manteve os cultivos caraterísticos do vale. Na 

atualidade pertence à sucessão Chimaja, encontrando-se abandonada desde o ano 1977, 

existindo poucos vestígios.  

Área agrícola “Matilla”. Afetada pelos deslizamentos e cheias de rios do ano 1977 e 

2012. Coordenadas UTM. N: 465271 L: 7804789. 

Localizada na ladeira norte, pertencente ao período pré-hispânico, que teve a 

produção de cebola, milho, cenoura, pastos e abobora. Os terrenos são de Domingo 

Barrera, Joaquin Ramirez e Aurelio Lozano. Na atualidade este espaço encontra-se 

abandonado pelas mesmas causas dos outros sítios, devido também a avançada idade dos 

habitantes.  
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Figura 55. Mapa social das áreas agrícolas de La Challa, Matilla, Jocoane, Piedra Azul e Tarija. 

 
Elaboração: Comunidade de Laonzana e Mauricio González P. 2015. 
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São observados na atualidade, vestígios de moradias que encontram-se inabitáveis por 

causa dos danos estruturais. Também podemos identificar curral de pedra, somando a 

presença de ainda terraços agrícolas que estão ocupados pelos sedimentos. É possível 

evidenciar na figura 56, a fotografia do espaço, depois do fenômeno aluvial do ano 2012, 

podendo ser observado os terraços e erosão pelas cheias dos rios.  

A seguinte fotografia expõe os vestígios dos terraços que em algum momento 

sustentaram a atividade agrícola.  

Figura 56: Fragmentos de terraços, área agrícola de Matilla. 

 
Fotografia Mauricio González P. 9 de setembro do ano 2014 

Área agrícola “Jocoane”. Afetados pelos fenômenos natural do ano 1977 e 2012. 

Coordenadas UTM. N: 4653361 L: 7804963. 

Espaço agrícola tomado por terraços, localizado na ladeira sul, no qual existirem 

cultivos tradicionais como os detectados nos outros espaços, tendo o mesmo destino 

comercial. Na atualidade encontram-se abandonados por causa da avançada idade das 

pessoas e os mesmos efeitos naturais. Segundo os moradores, esse espaço tem em suas 

imediações um crisol18 que permitiu as atividades garimpeiras no passado. 

                                                 

18 Crisol, cavidade nos fornos que recebe o metal fundido.  
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Certamente a existência do crisol, localizado na área superior da ladeira sul, sendo 

possível pela mesma localização geográfica, já que esse espaço tem um saliente o qual 

permite ter ventos fortes, que ajuda o fogo para as fundações. As principais fundações 

foram de prata, sendo possível evidenciar aproximando-se na área.  

Figura 57: Resquícios, área agrícola Jocoane. 

 
Fotografia. Mauricio González P. do 9 de setembro do ano 2014. 

 Na imagem anterior é possível observar os terraços agrícolas que encontram-se 

abandonados por causa dos deslizamentos que geraram impactos significativos, não 

sendo possível na atualidade sua recuperação por causa da avançada idade dos donos. 

Área agrícola “Granadane”. Atingido pelos deslizamentos e cheias de rios do ano 1977 

e 2012.  

Espaço de terraços (figura 58) que tiveram produção agrícola de milho, abobora, 

alface e cebola, tendo uma leve mudança na produção em comparação de outros espaços. 

A produção de excedentes de cultivos foi destinada para o mercado de minério e da cidade 

de Iquique.  Os donos na atualidade são Joaquin Ramirez, Sucessão prima Guacte e 

sucessão Chimaja.  
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Figura 58: Resquícios de terraços área agrícola "Granadane" 

 
Fotografia de Mauricio González P. do 9 de setembro do ano 2014. 

Área agrícola “Piedra Azul”.  Afetadas pelos fenômenos naturais do ano 1977. 

Coordenadas UTM. N: 465922 L: 7805057. 

 Área correspondente ao período colonial, sendo cultivados milhos e pastos, tendo 

esse nome, por causa de que em suas imediações é possível encontrar rochas dessa cor. 

O terreno é do senhor Ernesto Peñaranda. A localização desse espaço é na ladeira norte, 

sendo conformada pelos terraços e canais, não ficando muitos antecedentes físicos. 

Área agrícola “Arijate”. Afetado pelos fenômenos natural do ano 1977 

Coordenadas UTM. N: 465897 L:7805079 

Área agrícola localizado na ladeira Norte do vale, pertencente na atualidade ao senhor 

Gustavo Gallego e sucessão. Luza. Essa área teve produção de milho e pastos e abobora 

até o ano 2012, período de atingimento pelos fenômenos natural, não sendo recuperando 

até o momento por causa de avançada idade dos donos.  

 Na atualidade é possível apreciar sítios de terraços nos quais tem uma quantidade 

significativa de depósitos de detritos, e uma erosão visível pela causa das cheias dos rios 

(figura 59).  
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Figura 59: Área Agrícola Arijate. 

 
Fotografia Mauricio González P. do 9 de setembro do ano 2014. 

Área agrícola “San Antonio” Afetado pelos fenômenos naturais do ano 1977. 

Coordenadas UTM. N: 466372 L: 7805150. 

Localizado na ladeira norte do vale, composto atualmente por grande quantidade de 

material depositado, não sendo utilizada na atualidade, devido a os produtos dos 

deslizamentos que atingirão em 1977 e 2012.  Os cultivos produzidos no passado foram 

de milho e pastos como alfafa. O dono atual corresponde ao senhor Lino Guacte.  

Na figura 60 é possível observar os terraços que neste caso estão abandonados, tendo 

problemas estruturais, por causa dos mesmos efeitos dos deslizamentos e cheias de rios, 

em conjunto com a falta de manutenção.  

O mapa revela as mudanças das áreas agrícolas durante dos anos, representado na 

figura 54, reúne em sua área uma grande quantidade de espaços agrícolas, representadas 

pelos pontos vermelhos com sua respectiva numeração. Estes pontos são as seguintes 

áreas agrícolas: La Challa (13), Matilla (14-16), Jocoane (15), Granadane (17), Piedra 

Azul (17-B), Arijate (18) e San Antonio (19). 

 

Depósitos aluviais 
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Figura 60: Fragmentos da área agrícola "San Antonio". 

 
Fotografia de Mauricio González P. de 27 de setembro do ano 2012. 

Na divisão são representados os períodos, antes de 1977 no mapa, é possível 

evidenciar as áreas agrícolas que existiam até o presente momento, as que são claramente 

visíveis, sendo identificadas pelo trabalho do mapeamento social em campo. A contrário 

das próximas secções correspondente ao período depois dos fenômenos naturais de 1977 

e antes do último do ano 2012, observamos uma redução considerável da área destinada 

para a atividade, pelo que os deslizamentos e principalmente as cheias de rios da década 

de setenta manifestariam um impacto significativo nas áreas destinadas para a atividade, 

até o ponto de não permitir sua continuidade depois de séculos de produção agrícola. 

Com os acontecimentos mais recentes em relação aos fenômenos naturais do ano 

2012, o qual gerou ainda uma diminuição destas áreas. Estas zonas, não tem atividade 

agrícola na atualidade, sendo registrada sua última atividade na década de setenta. Pelo 

que os deslizamentos e cheias de rios do último período geraram impactos até o ponto de 

desaparecer completamente estas zonas, sendo só lembradas pela comunidade em sua 

memória coletiva.  
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Figura 61. Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: Antes do ano 1977, entre os anos 1977-2012 e Depois do ano 2012. La Challa, Matilla, Jocoane, Piedra Azul, Arijate e San Antonio. 

 

Elaboração Mauricio González P. 2016. 
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Para o período de antes de 1977, representado na figura 61, na área agrícola de 

“Challa” (13) tinha aproximadamente 3.390 m2. As que foram reduzidas para 1.588 m2, 

as mantiveram essa área até na atualidade, não sofrendo maiores efeitos posterior ao 

fenômeno de cheias de rios do ano 1977. Esta informação é exposta no seguinte gráfico 

que mostra esta diminuição de aproximadamente um 53%.  

 Gráfico 15. Redução da área agrícola da Challa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

. 

Para o caso da área de Matilla (14-16), este no período anterior ao ano 1977, teve uma 

redução de área significativa como é exposto na secção do mapa desse tempo, mas esta 

área é reduzida em um 100% para as outras áreas, pelas cheias de rios acontecida na 

década de setenta, já que a localização desta área é no fundo do vale, aproveitando os 

depósitos fluviais, que ao mesmo tempo significaram sua perda total. Esta tinha 

aproximadamente 13.106 m2, não ficando nada dessa área na atualidade.  

A área agrícola de Jocoane (15), localizado na ladeira sul do vale para o período antes 

de 1977 tinha aproximadamente 3.421 m2, o qual foi reduzido pelas cheias de rios para 

1.518 m2, representando uma perda de um 55,6%. Por causa das cheias de rios, do ano 

2012, esta foi ainda mais afetada, reduzindo uma pequena parte, ficando a área em 1.459 

m2. A área total desde o primeiro período analisado até na atualidade apresentou perdas 

de um 57,3%.  
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Gráfico 16. Redução da área agrícola de Jocoane. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Para o caso de Granadane (17), este tinha para o primeiro período aproximadamente 

6.339 m2, os que foram reduzidos completamente não sendo possível evidenciar seus 

terraços ou área agrícola, pelo que teve uma perda de um 100%. 

No caso de Piedra Azul (17-B), esta teve 941 m2, no período da década de setenta, 

mas que foi reduzida completamente, sendo só registrada sua localização na memória 

coletiva da localidade de Laonzana.  

Arijate teve na década de setenta uma área que era de 4.338 m2, a que foi reduzida 

para 410 m2, não sofrendo perdas no último fenômeno de cheias de rios. A área destinada 

para a atividade foi de um 90,5%, representando uma perda de 3.928 m2.  Essa informação 

é representada no gráfico 17.  
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Gráfico 17. Redução da área agrícola de Arijate 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Para a área de San Antonio (19), localizado na ladeira sul do vale, tinha, segundo os 

camponeses de Laonzana, uma área de 1.294 m2, a que foi reduzida para 456 m2, tendo 

uma diminuição de um 64,7%. Esta área para o período de 2012, foi reduzida por causa 

das cheias de rios para 358 m2. Neste espaço teve uma perda total de 72%, representando 

936 m2, de redução. Esta informação é exposta no seguinte gráfico 18. 

Gráfico 18. Redução da área agrícola de San Antonio 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 62. Mapa social das áreas agrícolas de La Challa, Matilla, Jocoane, Piedra Azul e Tarija. 

 

Elaboração: Comunidade de Laonzana e Mauricio González P. 2015.
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O último mapa social representado na figura 62 que representa o lugar mais oriental 

do território de Laonzana, limitado pela angostura de Puchurca, expõe antecedentes 

importantes, quanto à localização e limitação das áreas agrícolas no passado, como 

também a influência dos fenômenos naturais como a cheia de rios e deslizamentos, sendo 

estes últimos desenhados com cor vermelho pela comunidade. Ao mesmo tempo, são 

reconhecidos os donos dessas áreas, sendo manifestada esta informação no mesmo mapa 

pelos camponeses.  

O mapeamento social permitiu gerar modificações nas informações geradas em 

campos anteriores, já que os camponeses podem observar por meio de imagens de satélite 

o espaço onde localizam-se estas áreas agrícolas, exemplo disso é o caso para a área de 

San Antonio que está localizado no início na ladeira norte, este foi corrigido para a ladeira 

sul, do mesmo modo, foram identificados outros espaços agrícolas, como é o caso de 

Chacaname, Churapo e Jaña.  

Por outro lado, esta informação, evidenciou os tipos de cultivos que existiam até o 

ano 1977, os quais eram as hortaliças e frutas como a “pera de pascua”, que foram 

produzidos entre a década de cinquenta e setenta do século passado. Outras das 

informações registradas neste mapa, é que para o ano 1925, segundo os camponeses, 

aconteceu outro fenômeno de deslizamentos, afetando alguns espaços agrícolas, mas que 

foram recuperados. Como foi mencionado anteriormente, existem registros na memória 

coletiva destes fenômenos, sendo estes os seguintes anos de ocorrência: 1925, 1950, 1977 

e 2012. 

Área agrícola “Chacaname”. Afetado pelos deslizamentos dos anos 1977 e 2012.  

Coordenadas UTM. N: 467170 L: 7805354.  

 Localizado na ladeira sul, de produção de cebola, tomates, pastos como alfafa e 

milho, encontrando-se também moradias pequenas, na atualidade o terreno pertence ao 

senhor Gustavo Gallegos e José Gómez. É possível encontrar jazidas, com o mineral de 

ouro, o qual foi catalogado de baixa lei.  
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Figura 63: Localização, área agrícola Chacamane. 

 
Fotografia Mauricio González P. Setembro do ano 2012. 

Área agrícola “Churapo”. Afetados pelos fenômenos natural do ano 1977 e 2012. 

Coordenadas UTM. N: 466372 L: 7805150. 

Localizado na ladeira sul do vale, onde é claramente visível os efeitos dos 

deslizamentos nos espaços agrícolas e nas moradias existentes. Além disso encontra-se 

os restos de uma defesa o qual tinha como finalidade a proteção das áreas agrícolas.  

Os moradores expressam que antes de ser abandonado a agricultura neste espaço, 

existiam uma série de canais que tinham manutenção constante, sendo esta comunitária, 

aproximadamente até a década de 1920, sendo trabalhado aproximadamente por 40 

pessoas.  

Nas proximidades encontra-se uma mina de cobre pertencente ao diretor do liceu. Nas 

vizinhanças a uns 600m de altitude existiria uma jazida de Bauxita chamado Milho, a 

qual era levada para Bolívia sendo utilizada pelos curandeiros.  

Na imagem é possível observar a barreira mencionada, a qual foi afetada pelos 

deslizamentos acontecidos no ano 1977. No interior da micro-bacia desse lugar, é possível 

visualizar espaços que foram aproveitados pelos garimpeiros, o qual era processo no 

mesmo espaco. 

Localização 
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Na atualidade é difícil evidenciar fragmentos de terraços ou área agrícola, 

consequência das cheias de rios que afetaram esses espaços, sendo possível só sua 

localização pelo meio de indicação dos moradores.  

Figura 64: Área agrícola Churapo.  Fragmentos de barreira de contenção. 

 
Fotografia Mauricio González P. 27 de Setembro do 2012. 

Figura 65: Fragmentos de materiais do processo produtivo mineiro. 

 
Fotografia Jocelyn Gómez A. 26 de Outubro 2010. 

Barreira 
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Localidade de Puchurca. Povoado afeitado pelos fenômenos natural acontecidos no ano 

1977 e 2012. Coordenadas UTM. N: 467148 L: 7805433.  

Este domínio abarca ambas as ladeiras, as quais são divididas em outros espaços como 

Mollune, Jaña e Ingana, os quais são citadas mais na frente deste texto de forma 

individual. Esta área representa a maior do território de Laonzana, sendo também o limite 

agrícola mais oriental do território. Os cultivos desenvolvidos nesses prédios agrícolas 

foram de milho, pera (pereira), tomates, pastos de alfafa, abóbora e cebola entre outros, 

produzidos nos terraços. 

Encontra-se nas imediações uma vertente a uma distância de 300 metros na ladeira 

sul, o que ajuda na irrigação dos terraços. Esta mesma presença hídrica possibilitou a 

atividade mineira na área, sendo trabalhada até aproximadamente o ano de 1980, que foi 

dificultada por causa da inundação da jazida por causa da mesma localização desta, sendo 

abandonada finalmente. 

Por outro lado, os fenômenos naturais que atingiram esses espaços, no ano 1977 e 

2012, geraram danos significativos, sendo inabilitados os canais na ladeira sul, perdendo 

grande quantidade de cultivos durante o último período de deslizamentos.  

Depois que esses espaços foram atingidos no ano 1977, a população que morava nas 

moradias em ambas ladeiras começa a migrar para o povoado de Laonzana. Portanto, o 

sistema agrícola permanece até o ano de 2012, ano que sofreu deslizamentos 

principalmente com alguns efeitos nos canais por causa dos deslizamentos. Na atualidade 

esse espaço foi recuperado, sendo primeiramente a ladeira norte pelos mesmo 

agricultores, com recursos próprios, limpando os canais. Para o caso de a ladeira sul, ela 

está sendo recuperada, por meio de recursos do Estado, tendo recuperação dos canais, e 

extração dos sedimentos aluviais com maquinaria pesada.  

Além disso os donos dos espaços agrícolas desse lugar correspondem da Sucessão 

Taucare na ladeira sul. No extremo oeste os donos são Maximo Huacucano e dona 

Gregoria Cañacajua, que compra parte da terra da sucessão Huacucano, sendo um espaço 

relativamente abandonado desde o ano 1977. 
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Figura 66: Terraços ladeira norte de Puchurca. 

 
Fotografia: Mauricio González P. Setembro 2012 

 Dessa forma é possível observar (figura 66) os terraços da ladeira norte da area de 

cultivos agrícolas Puchurca, o qual tinha cultivos de alfafa, trabalhados pelo senhor 

Gomez, do povoado de Laonzana. Devido ao depósito de material nesse espaço de 

cultivos e canais, os cultivos foram afetados, não tendo acesso ao recurso hídrico, mas foi 

rapidamente recuperado pelo mesmo agricultor, não tendo efeitos significativos. 

Existem antecedentes vivenciais expressos pela comunidade que existiu um período 

de seca significativa, que foram aproximadamente 11 anos (1958-1969), gerando 

mudanças nas produções agrícolas pela privação do recurso hídrico. Além disso geraram 

uma mudança demográfica da maioria dos povoados sendo minimizados pelos espaços 

que tinham vertentes, as que na atualidade sofreram perdas pela falta de irrigação. Ao 

contrário da ladeira sul, onde os efeitos foram significativos por causa da recuperação dos 

canais nos dias posterior aos fenômenos, perdendo em sua totalidade os cultivos.  

Na figura 67, evidencia-se as áreas agrícolas que foram atingidos pelos 

deslizamentos, observando-se ainda cultivos de milho, tomate, cebolinha, etc. 

Terraços 
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Figura 67: Terraços da ladeira sul de Puchurca. Efeitos dos deslizamentos 

 
Fotografia Mauricio González P. do dia 3 de agosto do ano 2013. 

A figura 68 mostra a presença de milho, os que foram afetados, pelos 

deslizamentos, produzindo a perda da produção agrícola. Nesse mesmo espaço 

encontra-se ao momento dos deslizamentos outros tipos de cultivos como cebola e 

abobora. A área não foi atingida pelas cheias de rios, devido a encontra-se a uma 

altitude maior.  

Figura 68: Ladeira sul. Efeitos dos deslizamentos na agricultura. Cultivo de milho 

 
Fotografia: Mauricio González P. do dia 3 de agosto do ano 2013 

Alfafa seca 

Terraços 

Depósitos aluviais 
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 Acrescenta a importância dessa área é devido da existência de manifestações 

culturais, na ladeira norte, a qual tinha a tradição de ser ocupada cada ano pelas 

celebrações religiosas do “Espiritu santo”, tendo bailes de “sambos caporales” do 

povoado de Laonzana, que por causa de sua devoção ao senhor de “Laonzana” viajavam 

para essa data, tendo cantos da chamada “Santa Cruz de Puchurca”. 

Figura 69: Área de Puchurca. Cruz do povoado. Ladeira norte, próximo das moradias. 

 
Fotografia de Mauricio Gonzalez, no período de setembro do ano 2012. 

Na seguinte imagens 70, mostra as atividades culturais-religiosas, na área de 

Puchurca, representando a comunidade de Laonzana. 

Figura 70: Baile religioso "Sambos Caporales" do povoado de Laonzana, dançando para 

a "Cruz de Puchurca" 

 
Fotografia de Jocelyn Gómez A. do período de 26 de maio do ano 2010. 
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Dentro da área considerada de Puchurca encontra-se chácara como “Jaña” e “Ingana”. 

A primeira tem como dono a sucessão Vicentelo, a que tem característica de terraços, a 

que teve agricultura de milho e alfafa, não sendo trabalhada na atualidade. 

No caso de “Ingana” a chacará encontra-se ao leste de Puchurca, a qual não tem danos 

de parte dos deslizamentos ou cheias de rios por encontrar-se em uma altura maior do 

nível médio do rio. Os principais produtos cultivados são alfafa e milho. Tendo como 

proprietários: Manuel Bueno, Sucessão Guacte, Lino Guacte e Anacleto Mamani, mas os 

espaços são trabalhados pela família Gomez. 

Angostura de Puchurca  

Espaço que representa o limite territorial de Laonzana, caraterizado pelo representar 

um recurso hídrico e paisagístico, sendo uma área muito estreito. Encontra-se também a 

bocatoma, espécie de canal que conecta com o rio para poder levar água aos ambientes 

mais altos, sendo uma tecnologia típica das regiões andinas, que consiste na intervenção 

manual do curso do rio para irrigar. 

Figura 71: Área Angostura de Puchurca. 

 
Fotografia Mauricio González P. Data. 27 de setembro do ano 2012. 

Angostura de Puchurca representa o limite mais oriental do território de Laonzana, 

tendo características geográficas únicas, como pode ser visível na figura anterior ficando 

localizados 2.000 m.  Dessa forma esse espaço de características como são as encostas 

estreitas de difícil acesso que permitirá a comunicação hídrica entre as áreas altos da 

cordilheira e os espaços de deserto como são os vales e posterior pampas.  
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Figura 72. Mapa de Mudanças das áreas agrícolas dos anos: Antes do ano 1977, entre os anos 1977-2012 e Depois do ano 2012. Chacaname, Churapo, Mollune, Puchurca, Jaña e Ingana.  

 

Elaboração Mauricio González P. 2016 
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A figura 72, representa as mudanças das áreas agrícolas dos anos anteriores a 1977, 

entre este e 2012, e posterior ao ano 2012, mostra uma área de concentração agrícola 

considerável, em comparação com os outros espaços que tinham este mesmo fim agrário. 

Questões  

Com o desenvolvimento deste mapa e a limitação das áreas agrícolas em função da 

informação coletada em campo e o trabalho com a comunidade de Laonzana, por meio 

de técnicas do mapeamento social, permitiram ter localização dos espaços, suas 

dimensões, tipos de cultivos como também os efeitos que estes têm sofrido. As áreas 

identificadas nesta figura (66), são: Chacaname (20), Churapo (21), Mollune A-B (22-

24), Puchurca (23), Jaña (25) e Ingana (26), as quais são representados no mapa pelos 

círculos vermelhos e as áreas agrícolas de cor verde. 

Portanto esta área é denominada Chacaname (20), localizado na ladeira norte do vale, 

tinha para o período anterior ao ano 1977 uma área de 3.307 m2, o qual foi reduzido por 

causa das cheias de rios para 1.979 m2. Com os novos acontecimentos do ano 2012, esta 

área foi ainda mais reduzida só sendo quantificável uma área de 688 m2. A área sofreu 

uma redução considerável a qual deixo de ter produção para o ano 1977, pela gravidade 

dos efeitos nos terraços das cheias de rios. Esta redução é possível evidencia no seguinte 

gráfico 19.  

Gráfico 19. Redução da área agrícola de Chacaname 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

O gráfico 19, evidencia a redução das áreas destinadas para atividade agrícola, 

existindo uma constante a que entre os anos de 1977 e o ano 2012 (antes do último 

fenômeno de deslizamento e cheias de rios) esta redução representou uma perda de um 
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40%. Por outro lado, com os fenômenos naturais que afetaram estes lugares foram 

reduzidos ainda mais. A atividade de produção agrícola só existiu até do ano 1977, não 

podendo ter continuidade depois dos acontecimentos naturais que afetaram este espaço. 

A área de Chacaname teve em total uma perda de 79% da área destinada para a 

agricultura.  

No caso da área agrícola de Churapo (21), localizada na ladeira sul, teve para o 

período anterior ao ano 1977 uma área total de aproximadamente 8.003 m2. Sendo 

reduzida para 4.886 m2, sofrendo uma diminuição de um 38,9% de sua área mantendo 

essa área até na atualidade, mas sem atividade agricola pela gravidade dos efeitos. Esta 

redução é manifestada no seguinte gráfico 20. A seguir.  

Gráfico 20. Redução da área agrícola de Churapo. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

A área de Mollune (22-24), localizado na ladeira sul do vale, representa uma área 

maior em comparação das duas anteriores, o qual tinha para o ano 1977 uma área total 

aproximada de 25.551 m2, sendo reduzida para 21.970 m2. A qual depois do último 

fenômeno aluvial do ano 2012, esta área foi reduzida para 19.290 m2, sofrendo a perda 

total de seus cultivos por causa da ocupação destes deslizamentos dos canais de irrigação, 

não sendo possível irrigar as áreas destinadas para o cultivo de milho, abóbora e outras 

verduras.  

A redução é exposta no seguinte gráfico 21, o qual mostra que a área sofreu uma 

diminuição de um 14% no período correspondente para antes de 1977 e, depois deste ano, 

momento em que acontecerem as cheias de rios. O último fenômeno fez uma redução da 
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área agrícola de 12%, não sofrendo efeitos severos no espaço físico das áreas agrárias. A 

diminuição total desta área foi de 6.261 m2. Esta informação é exposta no gráfico 21. 

Gráfico 21. Redução da área agrícola de Mollune. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Para a localidade de Puchurca, localizada na ladeira norte que representa uma das três 

áreas que mantém atividade agrícola até a atualidade, e que vem ser um dos espaços de 

maiores dimensões, considerando que as áreas citadas, são parte deste espaço. É de 

considerar que o lugar destinado atualmente para atividade agrária só é localizada em sua 

área leste. 

Esta área teve para o período anterior a 1977 uma área total de 19.834 m2, o que 

manteve-se até a atualidade, sofrendo só no ano 2012 depósitos de sedimentos pelo 

fenômeno aluvial, mas só afetando os canais que foram rapidamente recuperados, 

diferente da área que se encontra no outro lado da ladeira onde os cultivos sofreram os 

efeitos, perdendo toda a produção.  

A area agrícola correspondente a Jaña (25) localizada na ladeira norte do vale, teve 

para o ano 1977 uma área de 2.076 m2, a qual não sofreu modificações significativas até 

na atualidade, sendo ainda trabalhada por camponeses. 

No que diz respeito da área de Ingana tinha na década de setenta uma área aproximada 

de 5.340 m2, a qual manteve ainda quando nesse período tivessem uma serie de cheias de 

rios e deslizamentos. Diferente é a situação que sucede para o último momento de 

deslizamentos e cheias de rios, do mês de março do ano 2012, o qual reduziu a área para 

4.975 m2, sofrendo uma diminuição de um 6,8% que representa uma perda de 365 m2, 
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não sendo uma área significativa em relação da área mesma, mas se consideramos que 

estes espaços já são reduzidos pela mesma configuração do espaço, cada metro quadrado 

de perda é importante. As variações sofridas são representadas no gráfico a seguir.  

Gráfico 22. Redução da área agrícola de Ingana 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Dessa forma, as áreas citadas representam uma das áreas de maior extensão no 

território de Laonzana, representando também seu espaço mais oriental do vale da pré 

cordilheira, a qual é limitada pela Angostura de Puchurca.  

Os dados proporcionados pela comunidade de Laonzana e o mesmo trabalho de 

campo que em conjunto com a vetorização da informação pelo meio da ajuda dos mapas 

sociais, as imagens satélite de dois anos diferentes, correspondente ao ano 2010 e 2012, 

representando este o período posterior ao último acontecimento de fenômenos naturais.  

Dessa forma, a continuação é representada em um gráfico que expõe as variações nas 

áreas agrícolas de cada espaço analisado neste capitulo, para evidenciar as mudanças 

sofridas pelos fenômenos naturais nos períodos analisados.  
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Figura 73. Mapa de Mudanças das Áreas agrícolas do período anterior ao ano 1977. 

 

Elaboração Mauricio González P. 2016. 
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Em síntese a Figura 73, que mostra o mapa de mudanças das Áreas agrícolas do 

período anterior ao ano 1977, que resume em um só mapa a localização, e expõe as áreas 

agrícolas que existiam até o ano 1977, ano que acontecerem deslizamentos e somando 

isso as cheias de rios, segundo os camponeses da localidade de Laonzana. 

A informação gerada pelo meio do “Mapeamento social” e o trabalho de campo, 

permitiu calcular a dimensão das áreas agrícola para esse período, o qual foi de 254.374 

m2, o que equivale a 25 hectares. Estes hectares encontraram-se divididas nos diferentes 

espaços agrícolas que são expostos na figura 66: Molino (0), La isla (1), La Poroma (2), 

Concache (3), Arica (4), La Banda (5), Laonzana (6), Santa Cruz (7), Carangaza (8), 

Pahuiña (9), Jamaiza (10), Cañanes (11), San José (12), La Challa (13), Matilla (14-16), 

Jocoane (15), Granadane (17), Piedra Azul (17B), Arijate (18), San Antonio (19), 

Chacaname (20), Churapo (21), Mollune A-B (22-24), Puchurca (23), Jaña (25) e Ingana 

(26). 

A continuação é representada nessa informação do seguinte quadro: 

Quadro 4 áreas Agrícolas com os valores de suas áreas em metros quadrados. Antes 1977 

Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do total Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do 

total 

0 Molino 24.519 10,47% 13 La Challa 3.390 1,45% 

1 La Isla 18.168 7,76% 14-16 Matilla 13.106 5,59% 

2 La Poroma 1.809 0,77% 15 Jocoane 3.421 1,46% 

3 Concache 2.531 1,08% 17 Granadane 6.339 2,71% 

4 Arica 2.315 0,99% 17-B Piedra Azul 941 0,40% 

5 La Banda 24.083 10,28% 18 Arijate 4.338 1,85% 

6 Laonzana 38.753 16,54% 19 San Antonio 1.294 0,55% 

7 Santa Cruz 2.394 1,02% 20 Chacaname 3.307 1,41% 

8 Carangaza 2.336 1,00% 21 Churapo 8.003 3,42% 

9 Pahuiña 4.833 2,06% 22-24 Mollune 25.441 10,86% 

10 Jamaiza 8.367 3,57% 23 Puchurca 19.834 8,47% 

11 Cañanes 4.915 2,10% 25 Jaña 2.076 0,89% 

12 San José 2.420 1,03% 26 Ingana 5.340 2,28% 

TOTAL 234.273 100% 

 

Legenda. 

Áreas com produção agrícola  

Fonte. González. M. 2016. 

O quadro 4, que representa as áreas agrícola com suas dimensões em m2, expõe que 

as áreas maiores correspondem para os espaços de Laonzana que representa um 16,54%, 

sendo a mais importante nesse período, seguido da área de Mollune com um 10,86%, e 

depois Molino com um 10,47% e finalmente La Banda que tem um 10,28%. O resto das 

áreas tem uma representação de áreas de menos do 10%.  
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A partir desse ano, as áreas agrícolas sofreram uma diminuição significativa em 

relação ao número de áreas destinadas para a atividade agricola, sendo estes reduzidos de 

27 para só seis, que foram Molino (0), La Isla (1), Laonzana (6), Jamaiza (10), Puchurca 

(23) e Mollune (22-24).  

Na figura 74, é exposto o mapa que representa as áreas agrícolas afetadas pelos 

fenômenos naturais do ano 1977, revelando a diminuição do espaço agrário, em relação 

ao período anterior.  

Os efeitos causados pelos deslizamentos e somando a isto as cheias de rios que 

geraram sequelas importantes nas áreas destinadas para atividade agrícola, a qual foi 

reduzida significativamente, passando de 27 áreas agricolas, para só seis espaços de 

agricultura com cultivos. Esta diminuição representa uma perda de 77% de áreas de 

produção agrícola.  As áreas que ainda continuaram sua produção foram: Molino (0), La 

Isla (1), Laonzana (6), Jamaiza (10), Puchurca (23) e Mollune (22-24).  

Para este período deixaram de ter atividade agrária as seguintes áreas: La Poroma (2), 

Concache (3), Arica (4), La Banda (5), Santa Cruz (7), Carangaza (8), Pahuiña (9), 

Cañanes (11), San José (12), La Challa (13), Matilla (14-16), Jocoane (15), Granadane 

(17), Piedra Azul (17B), Arijate (18), San Antonio (19), Chacaname (20), Churapo (21), 

Jaña (25) e Ingana (26). 

Do total de áreas que deixaram de ter produção agrícola, tem alguns que perderam 

completamente suas áreas destinadas para a atividade, não existindo vestígios físicos na 

atualidade. Estas áreas foram: Arica (4), Santa Cruz (7), Carangaza (8), Cañanes (11), 

San José (12), Matilla (14-16), Granadane (17) e Piedra Azul (17B). Esta informação é 

exposta no seguinte quadro, que representa os espaços agrícolas com as áreas destes para 

o período de 1977 até 2012.  
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Figura 74. Mapa de Mudanças das Áreas agrícolas do período posterior ao ano 1977 até 2012. 

 

Fonte 1 Mauricio González P. 2016.
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Esta informação é representada no seguinte quadro 5. O qual é representado por as 

cores verdes, que representa as áreas que ainda mantivessem atividade de produção 

agrícola, e cor laranja que representa as áreas que deixaram de existir, não tendo vestígios 

físicos na atualidade. 

Como é visível no quadro 5, do total das áreas agrícolas no território de Laonzana, é 

possível evidenciar uma diminuição significativa em relação ao quadro 4. Esta redução 

passou de ter um total de 254.374 m2 no ano 1977, para 130.466 m2, posterior aos 

fenômenos naturais desse período.  A perda foi de 123.908 m2, sendo isto uma redução 

de aproximadamente um 51%.  

Quadro 5. Áreas agrícolas com os valores de suas áreas em m2. Período de 1977 até 2012. 

Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do total Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do 

total 

0 Molino 9.844 7,55% 13 La Challa 1.588 1,22% 

1 La Isla 11.730 8,99% 14-16 Matilla 0 0,00% 

2 La Poroma 1.123 0,86% 15 Jocoane 1.518 1,16% 

3 Concache 1.726 1,32% 17 Granadane 0 0,00% 

4 Arica 0 0,00% 17-B Piedra Azul 0 0,00% 

5 La Banda 2.168 1,66% 18 Arijate 410 0,31% 

6 Laonzana 38.753 29,70% 19 San Antonio 456 0,35% 

7 Santa Cruz 0 0,00% 20 Chacaname 1.979 1,52% 

8 Carangaza 0 0,00% 21 Churapo 4.886 3,75% 

9 Pahuiña 2.392 1,83% 22-24 Mollune 21.970 16,84% 

10 Jamaiza 2.673 2,05% 23 Puchurca 19.834 15,20% 

11 Cañanes 0 0,00% 25 Jaña 2.076 1,59% 

12 San José 0 0,00% 26 Ingana 5.340 4,09% 

TOTAL 130.466 100% 

 

Legenda 

Áreas com produção agrícola  

Áreas com perdas, sem vestígios físicos  

Áreas com atividades suspensas pelo último fenômeno natural.  

Fonte: Mauricio González. 2016. 

No que diz respeito à produção agrícola, depois do ano 1977, estas áreas passaram 

de ter uma área aproximada de 254.374 m2, para só 104.804, que correspondem das áreas 

de Molino, La isla, Laonzana, Jamaiza, Puchurca e Mollune, que são os espaços que 

mantiveram a produção. Esta diminuição representa uma perda de 149.570 m2 de cultivos, 

representando uma perda de 58% aproximadamente.  

Em adição, no mapa da figura 74, é exposto em uma cor verde escura a vegetação 

nativa localizada no fundo do vale, a qual foi identificada e vetorizada por meio da revisão 

das imagens satélite. Esta identificação das áreas de vegetação no fundo de vale, teve 

como finalidade poder evidenciar as mudanças que aconteceram nesse território, por 
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causa dos impactos das cheias de rios e deslizamentos, em contraste com a imagem a 

seguir da figura 75, que representa o mapa das mudanças das áreas agrícolas do período 

posterior ao ano 2012. Esta última figura permite comparar os impactos na vegetação, e 

quantificar estas mudanças, tendo a possibilidade de comparação dois períodos, de antes 

dos fenômenos aluvial e de cheias de rios e depois desse acontecimento. 

A Figura 75, que é o mapa das mudanças das áreas agrícolas do período posterior ao 

ano 2012, expõe as áreas agrícolas existente nesse período, mostrando a diminuição de 

estas pôr os fenômenos naturais do ano 2012. 

 Este mapa, apresenta as áreas agrícolas que se manteve até na atualidade, sendo 

possível observar uma redução importante das áreas agrícolas, em relação os mapas 

anteriores (figura 73 e 74). 

Para o ano 1977, o território de Laonzana era composto por 27 áreas destinadas para 

atividade agrícola, que por causa dos efeitos das cheias de rios e deslizamentos desse 

mesmo ano, ocasionarão redução para tão somente seis. Com o ultimo acontecimento de 

deslizamentos e cheias de rios do ano 2012, estas áreas passaram de seis para só três áreas 

agrícolas. Os mesmos fenômenos provocaram redução das áreas agrícolas nos diferentes 

períodos.  

Ás áreas que mantivessem a atividade agrícola posterior ao fenômeno natural, foram: 

Molino (0), Laonzana (6) e Puchurca (23). Os espaços que foram afetados até o ponto de 

não ter mais produção agricola foram: La Isla (1), Jamaiza (10) e Mollune (22-24).  

Os efeitos tiverem tal magnitude que ocasionaram que uma das áreas já afetado pelos 

fenômenos naturais do ano 1977, desaparecera completamente. É o caso da área de 

Concache, que na atualidade não é possível evidenciar terraços ou vestígios de atividade 

agrícola. A localização deste, só é possível, pelo meio da ajuda dos camponeses que 

expõem sua localização por meio das lembranças vivenciais.  
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Figura 75. Mapa de Mudanças das Áreas agrícolas do período posterior ao ano 2012. 

 

Elaboração.  Mauricio González P. 2016. 
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No quadro 6, são reveladas as diferentes áreas agrícolas do território de Laonzana, os 

quais sofreram redução em comparação dos diferentes períodos. São destacados com 

cores verdes as áreas que mantiveram a atividade produtiva agrícola. No caso das áreas 

que desapareceram completamente são representados no quadro com a cor laranja.  

Quadro 6. Áreas agrícolas com os valores de suas áreas em m2. Período posterior ao ano 2012. 

Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do total Número 

no mapa 

Área 

Agrícola 

Área 

(m2) 

% do 

total 

0 Molino 8.516 7,40% 13 La Challa 1.588 1,38% 

1 La Isla 8.518 7,40% 14-16 Matilla 0 0,00% 

2 La Poroma 1.123 0,98% 15 Jocoane 1.459 1,27% 

3 Concache 0 0,00% 17 Granadane 0 0,00% 

4 Arica 0 0,00% 17-B Piedra azul 0 0,00% 

5 La Banda 2.169 1,89% 18 Arijate 410 0,36% 

6 Laonzana 34.739 30,19% 19 San Antonio 358 0,31% 

7 Santa Cruz 0 0,00% 20 Chacaname 688 0,60% 

8 Carangaza 0 0,00% 21 Churapo 4.886 4,25% 

9 Pahuiña 2.392 2,08% 22-24 Mollune 19.290 16,76% 

10 Jamaiza 2.044 1,78% 23 Puchurca 19.834 17,24% 

11 Cañanes 0 0,00% 25 Jaña 2.076 1,80% 

12 San José 0 0,00% 26 Ingana 4.975 4,32% 

  TOTAL 115.065 100% 

 

Legenda 

Áreas com produção agrícola  

Áreas com perdas, sem vestígios físicos  

Áreas com atividades suspensas pelo último fenômeno natural.  

Áreas agrícola existentes, sem produção agrícola   

Fonte: González. M. 2016. 

É possível evidenciar no quadro 6, as três áreas que mantiveram a atividade 

agrícola, mesmo quando os efeitos dos fenômenos naturais ocasionaram a redução em 

sua área agrícola. Do mesmo modo, é exposto as áreas que deixaram de ter produção 

agrícola por causas do último fenômeno natural, como: La Isla (1), Jamaiza (10), e 

Mollune (22-24).  

A figura 75, expõe além das áreas agrícolas, esta mostra em cor verde escuro a 

vegetação nativa localizada no fundo do vale, a qual teve uma significativa redução em 

comparação de estas duas figuras. Para o período entre o ano 1977 e 2012, o fundo de 

vale tinha vegetação nativa, a qual era aproximadamente de 17,32 hectares. Esta 

vegetação foi reduzida drasticamente para o período posterior ao fenômeno natural do 

ano 2012, a redução sofrida na vegetação foi de aproximadamente 15,3 hectares, ficando 

somente 1,93 hectares do total, pelo que a perda foi de um 88%.  
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A continuação é representada a informação dos três períodos em um gráfico, com o 

objetivo de evidenciar a reduções das áreas agrícolas e variação na vegetação nativa por 

causa dos fenômenos natural.  

Finalmente o quadro 7, exibe as mudanças das áreas agrícolas dos períodos: Antes do 

ano 1977, depois do ano 1977 até 2012, e depois do ano 2012, analisar os três periodos 

pesquisa, a qual com ajuda do mapeamento social feito pela comunidade de camponeses 

e o trabalho de campo em conjunto com a utilização de imagens satélite, permitiu gerar 

este produto que quantificaria a informação coletada. Nos últimos 40 anos, estes espaços 

foram afetados pelos fenômenos naturais do ano 1977 e 2012. 

Quadro 7. Resumo das Mudanças dos três períodos analisados. 
Número no 

mapa 

Nome M2 Antes de 

1977 

M2 depois de 

1977 até 2012 

Área depois 

do 2012 

Perda total 

em m2 

Perda total 

em h 

Perda total 

em % 

0 Molino 24.519 9.844 8.516 16.003 1,6003 65,26% 

1 La Isla 18.168 11.730 8.518 9.650 0,965 53,11% 

2 La Poroma 1.809 1.123 1.123 686 0,0686 37,92% 

3 Concache 2.531 1.726 0 805 0,0805 100,00% 

4 Arica 2.315 0 0 2.315 0,2315 100,00% 

5 La Banda 24.083 2.168 2.169 21.914 2,1914 90,99% 

6 Laonzana 38.753 38.753 34.739 4.014 0,4014 10,35% 

7 Santa Cruz 2.394 0 0 2.394 0,2394 100,00% 

8 Carangaza 2.336 0 0 2.336 0,2336 100,00% 

9 Pahuiña 4.833 2.392 2.392 2.441 0,2441 50,50% 

10 Jamaiza 8.367 2.673 2.044 6.323 0,6323 75,57% 

11 Cañanes 4.915 0 0 4.915 0,4915 100,00% 

12 San José 2.420 0 0 2.420 0,242 100,00% 

13 La Challa 3.390 1.588 1.588 1.802 0,1802 53,15% 

14-16 Matilla 13.106 0 0 13.106 1,3106 100,00% 

15 Jocoane 3.421 1.518 1.459 1.962 0,1962 57,35% 

17 Granadane 6.339 0 0 6.339 0,6339 100,00% 

17-B Piedra Azul 941 0 0 941 0,0941 100,00% 

18 Arijate 4.338 410 410 3.928 0,3928 90,30% 

19 San Antonio 1.294 456 358 936 0,0936 72,33% 

20 Chacaname 3.307 1.979 688 2.619 0,2619 79,19% 

21 Churapo 8.003 4.886 4.886 3.117 0,3117 38,94% 

22-24 Mollune 25.441 21.970 19.290 6.151 0,6151 13,64% 

23 Puchurca 19.834 19.834 19.834 0 0 0,00% 

25 Jaña 2.076 2.076 2.076 0 0 0,00% 

26 Ingana 5.340 5.340 4.975 365 0,0365 6,83% 

TOTAL 234.273 130.466 115.065 117.482 11,7482 - 

Elaboração: González. M. 2016 
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O Quadro 7 resume os dados analisados em função do trabalho efetuado com a 

comunidade, pelo meio de técnicas do mapeamento social, em conjunto com o trabalho 

de campo, apoiado por sistemas de Informação geográfica e imagens satélite de diferentes 

períodos, o qual permitiu desenvolver os mapas analisados anteriormente e os quadros 

pertinentes que expõem essas mudanças em gráficos.  

Para o período anterior ao ano 1977, as áreas agrícolas encontrassem-se   distribuídos 

em o fundo do vale em tudo o território do povoado de Laonzana, os quais eram 27, os 

quais em conjunto tinham uma área de produção agrícola aproximada de 234.273 m2, o 

qual representa um total de 23,42 hectares. O qual foi reduzido pelos fenômenos naturais 

do ano 1977 para 130.466 m2, ficando em 13,04 hectares aproximadamente, sofrendo 

uma perda para esse período de um 44.3% do total. 

O último acontecimento do ano 2012, gerou novamente diminuição das áreas 

agrícolas, as quais já eram restringidas sua produção só para as áreas de Molino, La islã, 

Laonzana, Jamaiza, Puchurca e Mollune. Esta redução ficou em 115.064 m2. A 

continuação é exposta um gráfico com os dados que expõem esta redução das áreas 

agrícolas.  

Gráfico 23. Perda das áreas agrícolas no território de Laonzana 

 

Elaboração: Mauricio González P. 2016. 

O gráfico 23, expõe visualmente a perda de áreas destinadas para atividade agrícola, 

por causais como são os fenômenos naturais de cheias de rios e deslizamentos, sendo o 
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mais prejudicial o que aconteceu no ano 1977, o qual gerou uma redução da área agrária 

de um 44,31%. Esta perda foi a mais significativa se comparamos com o último período, 

mas não quer descer que este último fenômeno (2012), não teve tal relevância. Ao 

contrário, segundo os moradores desse espaço, o fenômeno do último período foi muito 

mais forte em intensidade, mas não teve o impacto importante nas áreas agrícolas, já que 

estas já estavam suspensas.  

Em relação à perda de produção agrícola esta foi significativa para o período da 

década dos setenta, já que durante essa ocasião eram todos as áreas consideradas 

produtivas, sendo estes 27, os quais por causa das cheias e deslizamentos foram reduzidas 

para seis. Estas últimas áreas que poderão continuar na produção agrícola foram 

diminuídas pôr o último fenômeno natural, sendo possível esta produção agrícola em só 

três. A continuação é exposta o gráfico com as áreas agrícolas originais, os que ficaram 

depois dos efeitos dos fenômenos naturais do ano 1977, e os do ano 2012. 

Figura 76.Áreas Agrícolas e sua evolução no tempo 

 

Elaboração. González M. 2016. 

A figura 76, expoe como no passar do tempo  as areas agricolas, foram disminuindo 

por causa dos últimos acontecimentos naturais nos anos 1977 e 2012, reduzendo 

significativamente a area agricola. 

À continuação é exposto no gráfico 24, a redução das áreas produtivas, que passaram 

de serem 27, para só seis no período posterior ao ano 1977, sendo ainda mais reduzida as 
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áreas produtivas para tão só três na atualidade, por causa dos últimos acontecimentos de 

cheias de rios e deslizamentos. Evolução das áreas produtivas. 

Gráfico 24. Evolução das áreas Produtivas 

 

Elaboraçao. González. M. 2016. 

O Gráfico 24 mostra a diminuição das áreas produtivas em função dos dois 

acontecimentos naturais nos últimos 40 anos. Os fenômenos naturais do ano 1977 fazem 

uma redução de, aproximadamente, 55,25%, o que representa a perda de 129.269 m2. 

Depois de passar 35 anos de estabilidade (1977-2012), a área é novamente afetada pelos 

deslizamentos e cheias de rios, reduzindo essa área ainda mais. Sofrendo uma perda de 

um 39,80%, sendo uma perda de 41.715 m2. 

A tendência atual nas áreas agrícolas do território de Laonzana, em função da 

informação captada pelo meio do mapeamento social, o trabalho de campo e 

geotecnologias, é que esta tem uma tendência a diminuição, não existindo períodos de 

recuperação desta área agrícolas, para gerar um aumento em sua produção, isso em 

conjunto com a constante diminuição demográfica da área, representa uma tendência a 

perda total da atividade agrícola nessa área. 
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Figura 77. Fotografia do senhor Raul Peñaranda e Natalia Cascaya. Ambos moradores do 

povoado de Laonzana, trabalhando no mapeamento social. 

 

Fotografia. Mauricio González. P. 2015 

Finalmente a diminuição das áreas agrícolas é exposto na seguinte figura 78 que 

permite visualizar estas variações no transcurso do tempo, por causas dos efeitos dos 

fenômenos naturais, 
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Figura 78. Mapa de Mudanças das Áreas agrícolas dos anos: Antes de 1977, entre os anos 1977-2012 e depois do ano 2012. 

 

Elaboração.  Mauricio González P. 2016. 
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CAPITULO V. 

5.1. CONCLUSÃO.  

A atividade de mapeio permitiu gerar um trabalho comunitário entre os camponeses 

e o pesquisador construindo o trabalho de mapeamento social, gerando a oportunidade de 

exposição e sistematização da informação entregue pela comunidade que é baseada na 

memória coletiva. O conhecimento local expõe o desenvolvimento do espaço, 

evidenciando as áreas agrícolas, que existiram no passado, em conjunto com a 

importância destas, os quais alguns já não tinham vestígios físicos, permitindo ao mesmo 

tempo difundir a informação das relações atuais desses espaços com a mesma 

comunidade camponesa, a qual permite prever a descontinuidade da atividade agrícola, 

pela redução das áreas agrícolas, por causa dos fenômenos naturais, a falta de 

manutenção, e continuidade da atividade camponesa.  

A metodologia baseada no mapeamento social permitiu deixar fora as limitações 

explicitas das técnicas do mapeamento tradicional, os quais modelam o espaço analisado 

desde uma ótica externa. Entretanto, o mapeamento social permitiu romper as dinâmicas 

tradicionais históricas, admitindo o incentivo de novas visões, e apropriações da 

informação de maneira autônoma da capacidade de representação do espaço.  

Os resultados permitiram identificar 27 áreas que possuíram atividade agrícola no 

passado. Estas áreas localizam-se em múltiplos espaços no território de Laonzana, 

localizado no fundo do vale de Tarapacá. Na atualidade, estes espaços de produção 

agrícola encontram-se reduzidos a três, em decorrência da ação das cheias e 

deslizamentos.  As áreas recuperadas ou que mantiveram a atividade até na atualidade 

não sofreram variações em seus tipos de cultivos agrícolas e nas técnicas de produção, 

devido às limitações geográficas do espaço ocupado, o qual limita a produção a alguns 

produtos que toleram as condições climáticas extremas destes espaços.  

A existência destas áreas agrícolas, data de alguns milhares de anos e que por causa 

dos deslizamentos e cheias de rios, permitiram a atividade agrícola com ajuda das 

tecnologias utilizadas no decorrer dos séculos. A ocorrência destes fenômenos naturais é 

própria das regiões de vales no deserto de Atacama. Sendo assim, estes são processos 

naturais que acontecem com uma certa periodicidade. A vivência e as lembranças das 

comunidades que ali viveram, permitiu reconhecer os últimos acontecimentos da 

ocorrência destes fenômenos, sendo referente ao ano de 2012, este o qual possuiu 

repercussões significativas na comunidade. 
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Com o trabalho de campo e as técnicas do mapeamento social, foi possível identificar 

em épocas anteriores outros acontecimentos, que afetaram as áreas agrícolas. Foi 

identificado que em 1977, aconteceu deslizamentos e cheias de rios, sendo este último o 

mais significativo quanto aos danos provocados nas atividades agrícolas. Os afeitos foram 

de tal magnitude que geraram a maior perda de áreas destinadas para as atividades 

produtivas, passando de 27 áreas para apenas 6. 

Os camponeses reconheceram que no ano 1950, ocorreram uma série de 

deslizamentos e cheias que atingiram as áreas agrícolas. Este período, segundo os mesmos 

moradores do povoado de Laonzana, não significou um grande impacto nessas áreas, mas 

representou um acontecimento que não havia ocorrido há várias décadas. O registro mais 

antigo, os quais os camponeses se lembram, datam da ocorrência de deslizamentos e 

cheias de rios do ano 1925. Estes expressam que as escassas lembranças relatadas, devido 

aos poucos anos de idade, mas que por causa do relato dos familiares de idade mais 

avançada, descreveram que estas áreas foram atingidas também neste período.  

 Os fenômenos naturais que acontecem nestes espaços têm a capacidade de gerar 

impactos significativos, até o ponto de provocar redução dos espaços agrícolas, que nesse 

caso, ocasiona a perda de áreas em sua totalidade, não deixando vestígios físicos destes. 

Por outro lado, estes impactos provocaram a redução da área agrícola, devido a ocorrência 

desses fenômenos, que em conjunto com a avançada idade dos camponeses, e a falta de 

interesse da geração mais jovem, são abandonados. 

A redução destas áreas no século passado e atual, leva a refletir que estamos sendo 

espectadores dos últimos “suspiros” da atividade de produção agrícola tradicional, a qual 

tem uma presença histórica importante. A valorização desta atividade é ainda mais 

ressaltada quando se considera que está se realiza nos espaços que abrangem o deserto 

mais árido do mundo somado a influência da Cordilheira dos Andes. 

Em relação as variações dos tipos de produtos agrícolas que são produzidos nestas 

áreas, não sofreram variações, ainda que os mesmos tenham sofrido impactos 

consideráveis. Os cultivos não variaram por causa dos fenômenos naturais, já que os tipos 

de produção dependem da capacidade das frutas, verduras e hortaliças, se adaptarem as 

condições do clima desértico e da topografia da cordilheira. Segundo os relatos históricos, 

a variação destes produtos foi principalmente pela atividade antrópica e não natural, o 

qual correspondeu ao período de controle espanhol que introduziu novos produtos 

agrícolas gerando mudanças na produção para adapta-la aos seus hábitos alimentares.  
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A avançada idade da população que ainda se mantem nesses espaços, juntamente com 

os efeitos dos fenômenos naturais, tem como resultado que estes sejam as últimas áreas 

com produção agrícola, e a população do povoado de Laonzana, os últimos camponeses 

que ainda realizam atividade agrícola nesse espaço que data do período pré-incaico. A 

falta de recuperação e descontinuidade destes espaços é decorrente da ausência de 

interesse das novas gerações em dar prosseguimento as atividades agrícolas 

desenvolvidas por seus antepassados.  

A técnica do mapeamento social permitiu analisar o território de Laonzana, desta 

forma, foi possível colocar em prática a adaptação metodológica e a utilização das 

técnicas da cartografia social, juntamente com o uso de ferramentas da geoprocessamento. 

Isso possibilitou uma aproximação das análises territorial e espacial, onde os camponeses 

são protagonistas na produção de nova informação gráfica.  

A informação representada nos mapas, foram selecionadas pela importância da 

atividade agrícola nesses espaços e sua vulnerabilidade aos fenômenos naturais, 

empreendendo uma tarefa de representação dos mapas sociais, deslocando a informação 

tradicional dos organismos governamentais. Tendo como finalidade criar informação de 

modo a ser representadas em imagem-mapa desde a própria memória coletiva da 

comunidade, em conjunto com as lembranças dos acontecimentos. A criação dos mapas 

temáticos que foram confeccionados pelos mesmos moradores, permitiu incorporar a 

construção dos mapas sociais e com isso a exposição das áreas antigas e atuais. 

A geração destes mapas permitiu legitimar as técnicas utilizada nesta pesquisa, 

permitindo visualizar a grande quantidade de sítios agrícolas que existiam nessa área, os 

quais foram reduzidos por causa dos impactos dos fenômenos naturais, cuja recuperação 

foi comprometida pela avançada idade dos camponeses, não existindo uma substituição 

e continuidade dessas áreas.  

Além disso, a informação gerada por meio dessas técnicas, possibilitam validar a 

ocupação histórica e cultural do espaço estudado, através da atividade agrícola, como 

principal fator de ocupação e subsistência. O resgate da memória coletiva e a 

representação destas, nos mapas, expõe que a ocorrência dos fenômenos naturais de 

deslizamentos e cheias de rios, acontecem em intervalos de tempos menores, e com 

intensidades maiores, produzindo assim a redução das áreas agrícolas em mais de 73% 

em um período de tempo não maior a 35 anos. É importante considerar que esta atividade 

tem mais de 2.000 anos.  
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Dessa forma, a adaptação das técnicas do mapeamento social ao estudo das áreas 

agrícola em regiões desérticas e de cordilheira são plenamente funcionais, permitindo 

gerar informação nova, em função da memória coletiva dos camponeses que ainda 

habitam estes espaços, os quais poderiam estar condenados ao abandono. Os mapas 

temáticos resultantes, permitem resgatar a informação proporcionada pela comunidade, 

tendo a capacidade de exposição, localização e quantificação das áreas destinadas para a 

atividade agrícola. Estas informações produzidas e registradas nos distintos mapas, 

permitem entender a história agrícola desses lugares e ao mesmo tempo como estes são 

afetados por os fenômenos naturais, os quais condicionam a permanência do homem na 

terra.  
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