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INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa analisamos e descrevemos a forma de descarte e o destino do lixo em 

áreas rurais do Amazonas. Foi feito uma análise do cotidiano das famílias de comunidades rurais do 

município de Manacapuru, da inserção de produtos inorgânicos que geram resíduos e seu descarte no meio 

ambiente por estas famílias. Fizemos um estudo da relação dos produtos que saem das comunidades para 

outras comunidades e para o município de Manacapuru, e a entrada de produtos descartáveis nas 

comunidades rurais deste município possibilita-se acessar a percepção destas famílias sobre questões 

ambientais.  
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OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo descrever o destino de lixo produzido por 

famílias moradoras em comunidades rurais do município de Manacapuru, para que a partir da exposição da 

realidade percebida durante a pesquisa seja possível se propor atitudes que possibilitem estabelecer novas 

políticas públicas de destino de lixo, tanto nas comunidades quanto nas próprias sedes dos municípios. 

 

METODOLOGIA 

Após levantamento e revisão bibliográfica da produção antropológica acerca da 

produção e destino de lixo no contexto rural e urbano, meio ambiente e modernidade, foi feito trabalho de 

pesquisa empírica em três comunidades do município de Manacapuru: São Francisco do Paroá, Nossa 

Senhora das Graças e Membeca.  O trabalho de campo proporcionou a descrição densa do consumo e 

destino dos produtos descartáveis das famílias moradoras das áreas rurais do município. A partir da 

observação participante que propiciou o encontro etnográfico, com o estabelecimento de relação face-a-face 

do pesquisador com os observados, o momento em que, segundo Becker (1993), o pesquisador observa as 

pessoas para ver as situações, onde também é uma oportunidade de conversar com alguns ou todos os 

participantes da situação observada com o intuito de descobrir quais são as suas interpretações e respeito 

do acontecimento. Neste caso, os pesquisadores não precisaram somente entrevistar formalmente os 

sujeitos, situações espontâneas de conversas também foram importantes para obter informações e a 

interação dos sujeitos a fim de efetivar a pesquisa. No decorrer da pesquisa de campo foram usados 

recursos tais como caderno de campo, máquina fotográfica e gravador de voz para algumas entrevistas nas 

comunidades rurais e da cidade de Manacapuru. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a pesquisa empírica foi observada principalmente a produção e o destino dos 

resíduos industrializados de produtos consumidos pelas famílias moradoras de comunidades rurais. A 

pesquisa foi realizada em três comunidades do município de Manacapuru: São Francisco do Paroá, Nossa 

Senhora das Graças e Membeca. 

Hospedamos-nos por cinco dias em outubro de 2009 na casa de uma família na 

comunidade de São Francisco do Paroá.  A comunidade possui a atividade do roçado de mandioca, banana, 

farinha, e frutas (RODRIGUES; TORRES, 2009). Esses produtos são vendidos para outras comunidades e para 

o município de Manacapuru. Esta comunidade foi seriamente atingida pela cheia e vazante histórica de 

2009, quando o rio subiu e molhou aproximadamente dez casas localizadas na “entrada” da comunidade, 

destruiu “casas de farinha”, os roçados, e impossibilitou a mobilidade dos moradores, que só conseguiam se 



Destino de Lixo em Comunidades Rurais de Manacapuru 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 4 

locomover através de canoa e “rabeta” durante toda a enchente, prejudicando a geração de renda e a 

alimentação das famílias. As famílias de São Francisco do Paroá ficaram ilhadas e tiveram sua produção de 

farinha comprometida. 

Uma parte dos resíduos sólidos gerados na comunidade era depositada num buraco que 

servia de “lixão” a céu aberto em um terreno próximo do rio. O lixo era queimado quando o buraco estivesse 

cheio. Outra parte do lixo os moradores enterravam e queimavam nos terrenos das próprias casas. Com a 

enchente histórica a água “levou embora” os resíduos que estavam no buraco que servia de lixão para 

comunidade, porque este se localizava próximo ao rio. Com a vazante os moradores passaram a não usar 

mais este buraco como “lixão” comunitário e as famílias passaram a se responsabilizar cada uma por seu 

próprio lixo. Cada família queima os resíduos a serem exclusos como: embalagens de plástico, roupas, 

papel, papelão e enterram produtos como ferro, alumínio e vidro no quintal das casas. A prefeitura de 

Manacapuru através de agentes de saúde recolhe pilhas e baterias da comunidade. 

A comunidade adquire produtos industrializados da cidade de Manacapuru como, 

produtos descartáveis de limpeza, sacos plásticos com feijão, arroz, macarrão instantâneo, comida enlatada, 

roupa, pilha, bateria, etc. Esses produtos são comprados com a renda gerada pela venda da produção do 

roçado, principalmente a mandioca para torrar a farinha e o plantio frutas. Todas essas atividades estavam 

fracas na época da vazante do ano de 2009, pois os moradores estavam se recuperando da enchente e só 

iriam colher em fevereiro de 2010 e estavam passando por dificuldade financeira sem o roçado e a produção 

de farinha. Estes produtos industrializados comprados na cidade de Manacapuru produzem resíduos sólidos 

que precisarão ser descartados, principalmente as embalagens. 

Na comunidade de Nossa Senhora das Graças e em Membeca fiquei oito dias 

hospedado na casa de famílias em maio de 2010.  Os moradores da comunidade Nossa Senhora das Graças 

dedicam-se a atividade pesqueira de peixes “lisos” e a torragem de farinha como geradora de renda das 

famílias. 

Os resíduos gerados na comunidade são queimados e enterrados como em São 

Francisco do Paroá, porém em Nossa Senhora das Graças os moradores falavam que quem joga no rio o lixo 

são “os pescadores mal-educados”. Os moradores da comunidade são orientados pela prefeitura de 

Manacapuru a não jogarem os resíduos no meio ambiente, e sim para queimarem os produtos plásticos, de 

papel, papelão e a enterrarem os vidros e metais nos quintais das residências.  

Na comunidade de Membeca, nos hospedamos na casa de uma família, onde os 

moradores foram atingidos pela cheia e vazante de 2009. As famílias foram proibidas de extrair madeira pelo 

IBAMA e estavam esperando colher o roçado de mandioca, bata-cará e frutas que foram destruídas pela 

enchente e prejudicou a geração de renda das famílias, pois a extração da madeira era a atividade aonde as 

famílias geravam renda. Com essas dificuldades os moradores passaram a cortar madeira escondidos, a 

fazer roçado sem ajuda da prefeitura de Manacapuru e usam a pesca e a caça para se alimentarem. Quando 
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não conseguem a pesca e a caça, os moradores compram alimentos enlatados, frango congelado, comida 

instantânea, farinha e peixes de barcos de outras comunidades ou dos comércios flutuantes. 

 

Lixão da comunidade de Membeca 

 
 

Uma parte dos resíduos gerados é depositada por algumas famílias em dois buracos 

considerados “lixões” que se localizam na comunidade próxima a beira do rio, a qual durante a enchente e 

vazante de 2009 como nas outras comunidades os resíduos que as famílias produziram na comunidade 

foram levados pelo rio e o buraco continuou a ser usado como lixão pelos moradores. Outra parte do lixo os 

moradores queimam e enterram-nos próprios terrenos e no rio, pois os moradores me argumentaram que 

quando começa a vazante e o rio seca, os resíduos aparecem na beira do rio e “fica só lama”. Por causa do 

lixo jogado no rio, foi feito um poço artesiano na comunidade, pois eles não consideram a água do rio 

“limpa” (DOUGLAS, 1976). 

 

Lixão da cidade de Manacapuru  
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Na volta da visita às comunidades, fui ao “lixão” da cidade de Manacapuru, localizado a 

céu aberto em uma área aberta no meio da mata para depositar os resíduos. Esse lixão recebe o lixo das 

residências da área urbana do município de Manacapuru sem qualquer tipo de tratamento por parte da 

prefeitura do município. Os tratores imprensam o lixo despejado no local para caber mais resíduos e o 

“chorume” – líquido tóxico gerado pelo lixo – deságua no rio Manacapuru. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As famílias estudadas nas comunidades rurais de Manacapuru demonstram 

aborrecimento pelo fato de alguns moradores da própria comunidade despejar seus lixos no rio. No entanto, 

perguntado aos moradores quem joga os resíduos, os entrevistados não assumem que jogam os resíduos no 

rio e não há uma reflexão sobre o destino que costumeiramente dão ao lixo. Enterrar vidros e metais e 

queimar plásticos e papéis não são considerado por eles atividades poluentes.  

O rio aparece como um absorvedor de produtos descartáveis que não recebem 

tratamento, seja o chorume do lixão municipal, seja os materiais sólidos que são levados “inevitavelmente” 

quando o rio enche. Em todos os casos, não há uma política da prefeitura em recolher e tratar o lixo 

descartável produzido na sede do município, e nem nas comunidades rurais. Os resíduos jogados no rio e 

que são queimados e enterrados não há uma preocupação uma preocupação ambiental tanto na cidade 

como nas áreas rurais, pois não há uma preocupação em separar e recolher e tratar esses resíduos pelas 

famílias e pelo poder público do município.  

Fazer essa pesquisa mostra como se dá o destino dos resíduos no meio ambiente, 

aonde esses lugares tornam-se poluídos com a falta de medidas públicas para o despejo responsável dos 

resíduos tóxicos das produzidos pelas famílias das áreas e da sede do município de Manacapuru. 

Levar a discussão sobre os resíduos industrializados jogados no meio ambiente no meio 

urbano e rural proporciona uma reflexão sobre os problemas ambientais da ação do homem sobre a 

natureza, pois a produção e o uso dos produtos descartáveis pela sociedade mostram que as indústrias 

fabricam atualmente uma infinidade de embalagens descartáveis como: papel, papelão, plástico, vidro, ferro, 

alumínio, etc. Mostram também que esses resíduos são jogados no meio ambiente todos os dias pelos 

moradores das áreas rurais e urbanas, sejam nos rios e oceanos ou em “lixões” contaminando os rios e os 

solos. 
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