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INTRODUÇÃO 

No decorrer da história da humanidade, o homem sempre buscou sua emancipação 

sobre a natureza. Por meio de sua inteligência promoveu a dominação do ambiente, através dos avanços 

tecnológicos e da força de trabalho, que extrai dos recursos naturais a matéria prima para produzir bens de 

consumo suprindo suas necessidades. 

 No contexto atual, a relação homem/natureza oscila entre o desenvolvimento 

econômico e a proteção do meio ambiente, envolvendo temáticas que destacam a importância do 

desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos naturais. 

A Comunidade São Francisco de Assis está localizada na margem direita do Baixo Rio 

Preto da Eva, também é denominada de Caramuri. A maioria dos moradores reside em casas de madeiras e 

uma minoria em casas de alvenaria e, outros usufruem de moradias em flutuantes localizados às margens do 

rio. A localidade tem como principal meio de subsistência a produção de abacaxi e de cupuaçu. A 

agricultura, seguida da pecuária, também são atividades econômicas importantes para comunidade. 

Dentro dessa problemática, que envolve o meio ambiente e os povos amazônicos, 

sentimos a necessidade de analisar a realidade dos modos de vida dos moradores e sua interferência no que 

se refere à conservação dos recursos naturais na Comunidade São Francisco de Assis, Baixo Rio Preto da 

Eva – Caramuri, Município de Manaus - AM. Vale ressaltar que, essa é uma temática que vem despertando 

o interesse da sociedade frente às grandes problemáticas ambientais que o Brasil vem enfrentando no 

contexto da globalização. 
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OBJETIVO 

Analisar os modos de vida dos moradores da Comunidade de Caramuri e sua relação 

com a sustentabilidade do meio ambiente na localidade.   

 

METODOLOGIA 

A pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo adotou-se o método dialético, por 

entender que ele é o que melhor fundamenta a compreensão das questões sociais advindas da relação 

homem/natureza. À luz deste método, é possível analisar os modos de vida dos moradores de Caramuri e 

perceber como estes compreendem e interagem com o meio ambiente e praticam a conservação ou não dos 

recursos naturais. 

 A pesquisa foi realizada na Comunidade São Francisco de Assis – Caramuri, que possui 

42 famílias num total de aproximadamente 150 moradores os quais compõem o universo da pesquisa. Para 

fins dessa pesquisa, foi aplicado um formulário com questões abertas e fechadas em cada família, o que 

somou 33 participantes.  

Como critérios de inclusão para coleta de dados foi considerado o tempo de moradia da 

família na localidade e a idade do chefe da família. Assim, foram entrevistados os moradores que residem 

pelo menos há cinco anos na comunidade e que tem idade igual ou superior a 21 anos. Na ocasião da coleta 

de dados, foi salientado que não haveria riscos à saúde ou à vida dos habitantes que participaram da 

pesquisa, mas estariam contribuído para que a localidade tivesse seu primeiro registro histórico. A pesquisa 

contou com o apoio dos moradores e da Associação comunitária. 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. O 

primeiro momento foi dedicado à consulta de livros, revistas, monografias, jornais e sites que discutem o 

tema, com vistas à elaboração do projeto e dos instrumentos de coleta de dados. 

No segundo momento, foi realizada a pesquisa de campo, que contou com o uso da 

observação participante, onde pode-se fazer vários registros no caderno de campo, além dos registros 

fotográficos. A pesquisa de campo compreendeu também o momento de aplicação dos questionários junto 

aos chefes das famílias. 

Para o deslocamento até à comunidade, foi necessário o uso de transporte terrestre e 

aquático. Terrestre para o deslocamento de Manaus até a comunidade de Santa Luzia em Manápolis, situada 

no Município de Rio Preto da Eva, e aquático para o deslocamento até a Comunidade São Francisco de Assis 

– Caramuri, localizada no Baixo Rio Preto da Eva. Além disso, contamos com as instruções e o apoio de 

vários moradores da comunidade para o deslocamento entre as moradias. 
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Após a coleta de dados, os mesmos foram tabulados e analisados, formando material 

importante e fundamental para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Serviço 

Social, apresentado e defendido em novembro de 2009 na Faculdade Salesiana Dom Bosco.  

Os dados coletados e as conclusões obtidas retornaram à comunidade em janeiro de 

2010, os quais futuramente podem subsidiar projetos de intervenções e outras atividades com o objetivo de 

oferecer melhorias de vida sem agredir o meio ambiente. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde o início da ocupação territorial, as famílias de Caramuri objetivaram desenvolver 

suas atividades de trabalho sob a lógica da conservação ambiental. Os recursos oriundos da natureza são 

para estes ribeirinhos uma fonte inesgotável de riquezas naturais. O extrativismo animal e vegetal constitui 

um meio de subsistência para os moradores da comunidade. 

Assim salienta Derruau (S/D, p. 169) que, 

para a geografia humana, um modo de vida refere-se sempre a uma 

coletividade. Podemos definí-lo como o conjunto de hábitos pelos quais o 

grupo que os pratica assegura a sua existência: a pesca, a caça, a colheita 

de frutos, a agricultura sedentária e a vida pastoril são tipos de modos de 

vida que se integram em esquemas de vida mais complexo, como por 

exemplo, um sistema de agricultura sedentária interligado com forma de 

vida pastoril. 

 
Sobre as questões ambientais em Caramuri, os moradores apresentaram uma grande 

preocupação com as alterações que vem ocorrendo nos últimos anos. O gráfico a seguir revela que 34% dos 

moradores falaram que o desmatamento é o processo de degradação que mais vem modificando a 

localidade, 27% disseram que houve a diminuição do peixe e da caça, enquanto que 26% afirmaram que a 

poluição dos espaços coletivos com resíduos sólidos é o que mais vem chamando atenção, 13% afirmaram 

ainda que observam as mudanças climáticas como principal alvo de transformação no meio ambiente. 

Conforme pode ser visto no gráfico 01. 
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Gráfico 01: Mudanças no meio ambiente. 
FONTE: Pesquisa de campo, 2009.

 
 

Em relação a atividade agrícola, cada agricultor possui em média 2 a 4 ou mais hectáres 

de terra para desenvolver algum tipo de cultivo. O trabalho na agricultura é o principal meio de sobrevivência 

dos moradores da comunidade. Os informantes afirmaram que não tinham outra opção para desenvolverem 

suas atividades de trabalho como a agricultura de subsistência e a pecuária sem tirar uma árvore da mata 

em Caramuri. 

Diante desse cenário, um entrevistado declarou que a floresta “é desmatada para a 

própria sobrevivência dos moradores, pois não temos outra opção” (Entrevista / Pesquisa de Campo, 2009), 

outro disse que, “é desmatada porque é da onde a gente vive, precisamos trabalhar, pois se tivesse outro 

meio não destruiríamos a floresta” (Entrevista / Pesquisa de Campo, 2009). 

Durante a realização da pesquisa, percebeu-se que há uma grande tendência para o 

crescimento da pecuária na comunidade. Isso poderá acarretar problemas ambientais futuramente pelo fato 

de que a criação de pastos não permite a permanência de grande quantidades de árvores no meio do 

campo, pois geralmente os pecuaristas queimam o capim com o objetivo de renovar o pasto para o ano 

seguinte.  

Ainda sobre a pecuária, foi possível observar um aspecto importante, o 

reaproveitamento das árvores de abacaxi como complemento do capim para a alimentação do boi. Esse 

trabalho é recente, iniciou no ano de 2009 na comunidade e é praticado por alguns pecuaristas que se 

preocuparam com a falta de capim e com o crescimento das áreas desmatadas. O processo de trituração 

dos pés-de-abacaxi acontece através de uma máquina que é agrupada em um jiríco. Quando o pasto está 
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fraco, o capim é substituído pelas árvores de abacaxi que não tem mais possibilidades de contribuir com a 

safra. Essa prática vem contribuindo para a diminuição do desmatamento. 

Diante das questões ambientais, os pecuaristas de Caramuri têm utilizado outra técnica 

que está contribuindo para a diminuição do desmatamento. Além da trituração da árvore de abacaxi, o 

campo é dividido em várias partes. Em Caramuri, essas divisões são freqüentadas pelo gado por etapas, ao 

comer o capim da primeira divisão o boi é repassado para a segunda, e assim sucessivamente até retornar a 

primeira, isso tem garantido a recuperação do pasto que foi utilizado na primeira fase, acontecendo da 

mesma forma com as outras divisões. 

Em Caramuri, a relação homem natureza tem revelado certa preocupação dos 

moradores com os recursos naturais da localidade. O gráfico 02 demonstra que os moradores da 

Comunidade São Francisco de Assis em Caramuri tomaram algumas providências para a conservação do 

patrimônio natural da comunidade. 

 

Gráfico 02: Principais iniciativas da comunidade para conservar o meio ambiente. 
FONTE: Pesquisa de campo, 2009. 

 
 

Sobre os dados, 35% reconheceram que a proibição da pesca e da caça predatória foi 

uma ação que beneficiou a todos os moradores, 24% falaram que foram realizadas algumas atividades de 

sensibilização dos moradores referente aos resíduos sólidos que eram depositados no rio, 17% disseram que 

foi proibida a extração de madeira ilegal na área da comunidade e 13% afirmaram que foi criada uma lixeira 

para a destinação dos resíduos. 
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A posição de enfrentamento dos moradores aos predadores que ameaçam os recursos 

naturais da comunidade demonstra a noção de direito à apropriação coletiva do patrimônio natural da 

localidade. A proibição da pesca e da caça predatória, a extração ilegal de madeira, a sensibilização dos 

moradores referente aos resíduos sólidos, a criação de uma lixeira comunitária e a coleta de pilhas são 

ações positivas identificadas existentes na comunidade. 

Quando 35% dos entrevistados respondem que foi preciso proibir a pesca e a caça 

predatória, os mesmos afirmaram que o conhecimento a respeito do assunto está presente na ação dos 

moradores a partir do momento que surgiu a preocupação com o futuro da população da comunidade. 

A sustentabilidade do desenvolvimento anuncia o limite da racionalidade 

econômica, proclamando os valores da vida, da justiça social e do 

compromisso com as gerações vindouras (...) a sustentabilidade é a 

sobrevivência no tempo de outros tempos que a aceleração do tempo 

deve enfrentar (degradação entrópica) (LEFF, 2001, p. 403 – 410). 

 
Os meios que os moradores de Caramuri utilizam para “o extrativismo animal (caça e 

pesca) principalmente a pesca, apresenta-se como uma atividade praticada (...) com a finalidade de prover 

as necessidades de proteína animal” (WITKOSKI, 2007, p. 52) dos ribeirinhos da comunidade e não com a 

finalidade de comercialização dos recursos naturais. O autor afirma que a necessidade dos ribeirinhos de 

prover alimentação para o grupo é feita em parte com uma única finalidade: a subsistência.  

Sobre os demais percentuais, como a proibição da retirada de madeira por agentes 

externos, contribuiu para que os próprios moradores usufruíssem da extração vegetal na comunidade para a 

construção de casas e canoas. Vale ressaltar que essa extração não compromete os ecossistemas, mas é 

somente para satisfazer as necessidades materiais dos moradores. 

A sensibilização dos moradores a respeito dos resíduos sólidos, a criação da lixeira 

comunitária e a coleta de pilhas representa a preocupação com as conseqüências que são acarretadas 

através do destino de resíduos sólidos em lugares inadequados.  Isto reflete o esforço de grande parte dos 

moradores para manter a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Esta informação demonstrou a 

preocupação dos moradores para não poluir os igarapés e os espaços comunitários. Isso evidencia a falta de 

políticas públicas para o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Portanto, nota-se que o saber dos povos da floresta referente à conservação do meio 

ambiente tem vinculado diretamente aos debates realizados nas grandes conferências sobre as questões 

ambientais. Pois, segundo Leff (2001), o desenvolvimento sustentável traz em seu cerne o objetivo de 

manter os recursos naturais como fonte de subsistência para as futuras gerações, garantindo uma melhor 

qualidade de vida e a permanência dos ecossistemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto sobre a temática ambiental, percebeu-se que o comportamento dos 

moradores de Caramuri tem contribuído para a conservação da área local. O resultado obtido sobre os 

problemas ambientais como as práticas de desmatamento não apresentou uma ação predatória. Grande 

parte da população depende da agricultura de subsistência seguida da pecuária. Por esse motivo, justificou-

se que o desmatamento e as queimadas são provenientes da necessidade de sobrevivência dos moradores 

por existe a necessidade de desenvolver outras culturas.  

Durante a pesquisa de campo, observou-se que a comunidade tomou decisões 

importantes como a proibição da pesca e da caça predatória, da extração da madeira ilegal, a criação de 

uma lixeira comunitária e a execução de atividades educativas que contribuíram para a melhoria e qualidade 

de vida dos moradores.  

As afirmações possibilitaram identificar que a relação homem/natureza dos povos 

tradicionais está intrinsecamente ligada às práticas de conservação e aos modos de vida desenvolvidos nas 

comunidades amazônicas por meio das atividades de trabalhos executados nos ambiente terra, floresta e 

água sob a forma de subsistência. 

A finalidade deste trabalho foi justamente contribuir para o reconhecimento da 

população tradicional da Comunidade São Francisco de Assis em Caramuri e a quebra de paradigmas postos 

pela sociedade capitalista a respeito da atuação e o conhecimento tradicional para a conservação dos 

recursos naturais por meio das práticas de sustentabilidade desenvolvidas nesta comunidade. 
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