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INTRODUÇÃO 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, REDES do Tupé, ocupa uma 

posição única por ser a maior Unidade de Conservação (UC) do município de Manaus com cerca de 12.000 

ha, onde estão inseridas seis comunidades: São João do Tupé, Julião, Livramento, Tatulândia, Central e 

Agrovila. O termo REDES do Tupé, aqui é entendido como o tecido social, formado pelo entrelaçamento de 

diversos segmentos da sociedade local, de modo a viabilizar a gestão ambiental participativa (ANDRADE et 

al, 2004). 

 A REDES é alvo de diversas intervenções interessadas em promover, capacitar e 

desenvolver a população, diante dessas intervenções se fez necessário avaliar a qualidade de vida dessas 

populações, para isso foi utilizado o Indice de cidadania do Piatam (ICP) que se propõe expressar o modo e o 

estilo de vida das populações ribeirinhas devido ás especificidades do modo de vida amazônico, onde o 

ritmo de vida, cultura, trabalho, e outras atividades do cotidiano se diferenciam, bem como as próprias 

relações de trabalho, sendo empregado em todas as comunidades inseridas na REDES do Tupé podendo 

assim servir de instrumento para o realinhamento de ações futuras apartir do princípios de desenvolvimento 

sustentável (FRAXE et al, 2007).  
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OBJETIVO 

Caracterizar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas da REDES do Tupé através 

de um Índice de Cidadania. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas visitas ás comunidades, para aplicação de questionários semi-

estruturados junto aos chefes de família no período de agosto á outubro de 2009. Os questionários foram 

aplicados a moradores permanentes, ou seja, os que possuem residência fixa. Nas comunidades em que o 

número de famílias era superior, a amostragem mínima foi de 30% do total das famílias residentes, sendo 

estas: São João do Tupé, Colônia Central, Julião, Agrovila e Livramento. Na comunidade Tatulândia por 

apresentar um número de famílias residentes permanentes menor que dez, a amostragem foi de 100%. Para 

o cálculo do ICP em cada comunidade, foi utilizado a fórmula: ICP = ∑ (Rc + Ac +Sc + Ec + OS). A 

condição de cidadania foi classificada conforme FRAXE et al (2007) estabelece que: quanto maior o índice 

melhor é a condição de cidadania. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os valores do Índice de Cidadania entre as comunidades variaram de 0, 512 para a Colônia Central à 0, 757 

para a São João do Tupé. O Indice de cidadania geral das comunidades foi de 0, 658 (Tabela 01). 

Tabela 01. Índice de Cidadania das comunidades da REDES do Tupé (ICT)  referente ao período de agosto à 

outubro de 2009). 

Comunidades Renda Alimentação Saúde Educação Organização 
Social 

ICT por 
comunidade 

São João do 
Tupé 

0, 200 0, 185 0,2 0,07 0,1 0, 757 

Agrovila 0, 155 0,170 0,2 0,06 0,1 0, 685 

Colônia Central 0, 112 0, 162 0,1 0,04 0,1 0, 512 

Julião 0, 169 0, 181 0,2 0,05 0,1 0, 700 

Livramento 0, 187 0, 187 0,2 0,06 0,1 0, 740 

Tatulândia 0, 200 0, 157 0,05 0,05 0,1 0, 557 

ICT geral 0, 6585 

 

Para a variável renda os menores índices foram encontrados nas comunidades Central e 

Agrovila com 0,155 e 0,112, respectivamente, estas comunidades tem como atividade ocupacional principal 

a agricultura, mas na Comunidade Central a dificuldade é a falta de escoamento da produção, devido a 

distância para as outras comunidades e na Comunidade Agrovila o empecilho é por esta comunidade ser a 

mais distante da REDES, as maiores rendas foram encontradas nas comunidades São João e Tatulândia com  
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índices de 0,200 ,  em São João o que predomina é o comércio que gera renda para a comunidade e na 

Tatulândia os salários pagos pelos serviços prestados ao Hotel Jungle Palace fazem com que a renda 

aumente. 

As comunidades com melhor alimentação da REDES são Livramento, São João, Julião e 

Agrovila, conforme os respectivos índices, 0,187, 0,185, 0,181 e 0,170, estas fazem três refeições diárias, 

na comunidade São João existe a criação de peixes em tanques-rede, que assegura proteína de qualidade a 

mesa desses comunitários, na comunidade Livramento uma das mais próximas de Manaus, possui no 

comércio, uma das suas principais atividades ocupacionais abastecendo com gêneros alimentícios as 

residências da população, Julião e Agrovila tem vocações para agricultura que como é notável, garante a 

subsistência destas. Na REDES Tupé o índice menor para esta variável ocorreu na comunidade Tatulândia 

com 0,157 onde falta emprego e também é a comunidade mais distante da capital, conseqüentemente a 

qualidade alimentar fica comprometida. 

Na REDES, uma das variáveis que chama atenção é a Saúde, pois das seis 

comunidades apenas uma possui um posto de saúde com médicos com maior frequência, a demanda de 

atendimento é alta, não só pelos moradores das comunidades da REDES, mas também pelos moradores das 

comunidades do entorno da REDES, conforme relato dos moradores o atendimento é prejudicado por esse 

motivo, e há ainda dificuldade durante os fins de semana e feriados que no posto de saúde os médicos não 

trabalham, os moradores contam apenas com agentes de saúde que fornecem remédios. 

Das seis comunidades que compõem a REDES, quatro possuem escola, sendo que uma 

oferece apenas ensino fundamental e as outras três oferecem ensino médio tecnológico, diferentemente da 

realidade de muitas Unidades de Conservação do Estado do Amazonas. Um exemplo disso é a RDS do 

Uacari, criada em 2005, pelo decreto lei de nº 25.039, que das 19 comunidades que compõe a Unidade, 

apenas uma oferece ensino médio. Neste contexto, Takahashi, 2009 afirma que a proximidade de Unidades 

de Conservação as cedes dos municípios influem de forma positiva para o desenvolvimento de 

comunidades. A menor escolaridade da REDES, encontrada na comunidade Central, 0,04, pois esta não 

possui escola.  

Conforme a classificação de Fraxe et. al (2007)  as comunidades com condição ótima 

de cidadania são estas: São João do Tupé, Julião e Livramento, com os índices respectivos, 0,757, 0,700 e 

0,740. As demais comunidades da REDES (Central, Tatu e Agrovila) alcançaram a condição média de 

cidadania, com os respectivos índices, 0,512, 0,557 e 0,615.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os índices de cidadania revelaram que existem diferentes realidades entre as 

comunidades que compõem a REDES do Tupé. Algumas comunidades apresentaram rendas idênticas mais 

as realidades se diferem. A distância é um dos fatores limitantes para a chegada de benefícios e 

comunidades mais próximas a capital demonstram melhores condições de cidadania, atraindo mais 

intervenções que podem ser de natureza positiva ou negativa para as transformações sociais. 
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