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Resumo do ProjetoResumo do ProjetoResumo do ProjetoResumo do Projeto    
O presente trabalho diz respeito ao Relatório da Pesquisa intitulada “Educação 
Alimentar e Qualidade de Vida em Itapéua”,  realizada no interior do município de 
Coari no Estado do Amazonas, entre Agosto de 2007 a Agosto de 2009,  aprovado 
pelo Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação e  
registrado na   Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Amazonas. A coleta de dados se aplicou a um grupo de 21 sujeitos da amostra 
entre jovens e adultos,  com um questionário composto de 46 perguntas, distribuídas  
nas categorias de dados sócio-culturais e educacionais;  infra-estrutura sócio-
econômica e ambiental;  Saúde Pública; Comportamento e Qualidade de Vida na 
Comunidade; e dados de Hábitos Alimentar entre os sujeitos da amostra, com a 
finalidade de se mensurar em que medida a referida dieta tem implicações na saúde 
e qualidade de vida junto à população dessa comunidade, e à partir de então, de 
orientarmos  a produção e consumo de alimentos saudáveis, que viabilizem 
outrossim a mudança no estilo de uma boa alimentação e que favoreça a saúde e 
qualidade de vida dos moradores ribeirinhos e habitantes de zonas rurais na Região 
de Coari, no Médio Solimões. 
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1111. . . . INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    
            
            Entende-se por qualidade de vida aquilo que é bom e compensador nas 
áreas social, afetiva, profissional e a que se refere à saúde. Para que o indivíduo 
tenha uma boa qualidade de vida, torna-se necessário, portanto, a integração 
das áreas referidas. A Alimentação Saudável é entendida como aquilo que se 
bebe e que se come e que nem sempre é uma questão de escolha individual. A 
pobreza, a exclusão social, e a qualidade da informação disponível podem 
restringir a escolha de uma alimentação saudável. Deve ser planejada com 
alimentos de todos os tipos, de procedência conhecida e de preferência naturais 
e preparados de forma a preservar os valores nutritivos, os aspectos sensoriais e 
seguros, adequados qualitativa e quantitativamente, pertencentes ao hábito 
alimentar, consumidos em refeições em ambientes “calmos”, além de 
satisfazerem as necessidades nutricionais, emocionais e sociais para a promoção 
de uma qualidade de vida saudável (Philippi, 1999). 
 
           Diferentes estudos têm apontado o histórico vínculo da educação 
alimentar e nutricional com o contexto político e social, particularmente com o 
das políticas de alimentação e nutrição. Tais políticas redefinem constantemente 
as prioridades em relação aos problemas nutricionais, as interpretações das suas 
principais causas, como também a população-alvo a ser trabalhada. Como 
conseqüência, a importância estratégica da educação alimentar e nutricional no 
bojo dessas políticas também sofre interferências, redefinindo, por sua vez, seus 
objetivos, e as abordagens educacionais prioritárias (SANTOS, 2005). 
 

           Aranceta-Bartrina conceitua educação nutricional como “parte da 
nutrição aplicada que orienta seus recursos em direção à aprendizagem, 
adequação e aceitação de hábitos alimentares saudáveis”. Tal conceito, 
segunda a autora, está em consonância com os conhecimentos científicos em 
nutrição e persegue o objetivo último de promoção de saúde do indivíduo e da 
comunidade. Contento et al. definem a educação nutricional como qualquer 
experiência de ensino desenvolvida para facilitar a adoção voluntária de 
comportamento alimentar ou outro relacionado à nutrição, com a finalidade de 
conduzir à situação de saúde e bem-estar. 
 
          Desenvolvida desde uma perspectiva problematizadora ou participativa, a 
educação nutricional é um estímulo à transformação do educando. Ele passa de 
uma situação na qual sua conduta alimentar é determinada pelo 
condicionamento e pelo hábito repetido mecanicamente, para outra, na qual 
ele, compreendendo seu próprio corpo e aprendendo a ouvi-lo e observá--lo, 
passa a se tornar sujeito de sua conduta alimentar (BOOG, 1996). 
 
         As mudanças na atitude e no comportamento alimentar implicam em 
superação, entendimento e aceitação das formas de convívio com o alimento. O 
comportamento alimentar pode ser entendido como um processo, que constitui 
um conjunto de ações realizadas com relação ao alimento, que tem início com o 
momento da decisão, disponibilidade, modo de preparo, utensílios, horários e 
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divisão da alimentação nas refeições do dia, encerrando o processo com o 
alimento sendo ingerido. As atitudes com relação aos alimentos  variam de 
acordo com a diversidade geográfica e os hábitos regionais, prestígio social, 
tamanho da porção e o local onde a refeição é realizada (dentro ou fora do 
domicílio). O hábito brasileiro de  consumir arroz e feijão decresceu nos últimos 
anos. A mistura adquiriu conotação de menor prestígio, mas ao separar o grupo 
dos cereais das leguminosas na pirâmide, constata-se o esforço no sentindo de 
resgatar este excelente hábito alimentar (Philippi, 2006). 
 

         Os problemas sócio-demográficos como habitação, desemprego, baixo nível 
de escolaridade, falta de higiene, saneamento básico, fome e escassez de hábitos 
alimentares saudáveis, assim como a dificuldade de acesso a todos os grupos de 
alimentos, tem sido os indicadores de estudos e pesquisas na Região Amazônica, 
como fortes preditores de doenças infecto-contagiosas, doenças crônicas e 
degenerativas, desnutrição e mortalidade infantil, que comprometem a qualidade 
de vida de seus habitantes. Nessa pesquisa pretendemos investigar os referidos 
fatores, na perspectiva de colhermos resultados que reforce as iniciativas de um 
trabalho de orientação para a produção e consumo de alimentos saudáveis, que 
viabilizem outrossim a mudança no estilo de uma boa alimentação e que favoreça 
a saúde e qualidade de vida dos moradores ribeirinhos e habitantes de zonas rurais 
na Região de Coari, no Médio Solimões. 
 
 
2. 2. 2. 2. MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO    
    

A questão da educação alimentar constitui-se hoje um dos mais graves 
problemas com os quais os seres humanos se deparam. Talvez nenhum outro 
fenômeno tenha se generalizado de forma mais rápida na consciência universal 
do que a preocupação com o ambiente. Segundo Milaré (1993), tal temática está 
incorporada às preocupações da opinião pública, posto que torna-se cada  vez 
mais evidente que 
 

“ O crescimento econômico e até a simples 

sobrevivência da espécie humana não podem ser 

pensados sem o saneamento do planeta e a 

administração inteligente dos recursos naturais” 

(Milaré, 1993:258). 

 

Entendemos que, não se pode discutir as questões da educação alimentar, 
sem envolvermos situações do meio ambiente, sem atrelarmos ao 
desenvolvimento industrial e às injunções econômicas que foram impostas no 
contexto histórico-estrutural, vitimando as populações marginais. Na América 
Latina diferentes movimentos, exigindo melhores condições de saúde, educação 
e moradia, surgem como forma de questionamento da ordem política e cultural. 
Movimentos que passam a criticar não apenas o modo de produção, mas 
também o modo de vida e que, paulatinamente vão incorporando e/ou sendo 
incorporados pelo movimento ecológico/ambiental. A questão ambiental torna-
se, portanto, dentro de interesses de diferentes grupos, bandeiras de luta, 
estratégias de desenvolvimento, ou ainda a garantia da própria sobrevivência. 
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Fala-se muito em problema ambiental associado ao processo de 

urbanização, pós-industrialização, ao crescimento das cidades. Para Sobral 
(1996), as cidades são as maiores propulsoras dos impactos que o ser  humano 
pode causar na natureza e onde mais se alteram os recursos naturais. A sua 
complexidade é proporcional ao seu tamanho, e os impactos ambientais os 
acompanham em uma correlação positiva.  
 

Com o advento da industrialização, o crescimento das cidades passou a 
ocorrer em ritmo acelerado. Surgiram novas atividades que aí prioritariamente se 
localizaram , e com elas, novos atrativos como oferta de trabalho, infra-estrutura 
e serviços de educação, saúde, moradia etc. Segundo o Relatório Nosso Futuro 
Comum (CMMAD, 1991), em 1990, os países mais industrializados já 
apresentavam altos percentuais da população total residindo nas cidades e 
projeções indicam que em 2025, 60% dos habitantes da terra nelas estarão. 

“ Como se o atrativo das cidades não fosse suficiente, a modernização da 
agricultura, a concentração da propriedade da terra e as políticas 
governamentais voltadas para os grandes produtores, têm feito com que 
expressivos contingentes populacionais abandonem o campo à procura 
das cidades, criando um processo de urbanização massivo e acelerado”. 
(CMMAD, 1991). 

 
O fenômeno da massificação urbana provocou também um êxodo rural 

sem precedentes, e em decorrência dos problemas habitacionais, grande soma 
dessas famílias foram habitar em áreas de invasões, nos morros e favelas, 
constituído como verdadeiros bolsões de pobreza e de miséria.  Essa crescente 
concentração trouxe consigo a ampliação das carências sociais, e também a 
deteriorização do ambiente e da qualidade de vida. As cidades tornaram-se o 
locus do poder e do consumo, onde uma parcela significativa da população 
passou a ter o acesso a um nível de consumo sem precedentes. Porém este 
acesso a bens e serviços dá-se de modo desigual. Se uma parcela da população 
desfruta de um alto nível de consumo, outra desfruta apenas de um consumo 
moderado, e a grande maioria sequer satisfaz suas necessidades materiais físicas. 

 
A pobreza é, em geral, associada à degradação ambiental. Os seres 

humanos, sobretudo os pobres, são muitas vezes vistos como empecilhos à 
preservação. Entretanto, uma população pobre, apesar de causar degradação, 
acaba por ser “mais ecológica”, do que outras classes, pois quase não consome 
recursos e vive, em grande parte, de resíduos que são reutilizados ou reciclados. 
Cumpre ressaltar que não é a pobreza a responsável pela má qualidade 
ambiental, 

 
“ Pessoas não deterioram o ambiente porque são ignorantes ou 
membros de uma sub-raça, mas sim porque ou sofrem ou se 
beneficiam de forças econômicas, sociais, políticas e institucionais”. 
(INEP, 1992). 

 
 

    
3. METODOLOGIA3. METODOLOGIA3. METODOLOGIA3. METODOLOGIA    
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3333.1. Objetivo Geral .1. Objetivo Geral .1. Objetivo Geral .1. Objetivo Geral ––––    Analisar a situação sócio-demográfico da população de 

Itapeuá, em Coari, na regi]ao do Médio Solimões, identificando a sua 
dieta alimentar, analisando em que medida essa alimentação é 
responsável pela sua qualidade de vida. 

 
3333.2. Objetivos Específicos.2. Objetivos Específicos.2. Objetivos Específicos.2. Objetivos Específicos    

3.2.1. Fazer um amplo levantamento das necessidades sócio-
demográficas, com a obtenção de dados sócio-culturais e 
educacionais; dados da infra-estrutura sócio-econômica e 
ambiental da comunidade; dados relacionados com a saúde 
pública; dados sobre comportamento e qualidade de vida na 
comunidade; e dados sobre o hábito alimentar da população; 

 
3.2.2. A pesquisa também se propõe fazer um inventário da dieta 

populacional dos moradores da comunidade de Itapéua, no 
município de Coari, com a finalidade de se mensurar em que 
medida a referida dieta tem implicações na saúde e qualidade de 
vida junto à população de classes populares  que habitam na 
região do médio Solimões, no município de Coari, Estado do 
Amazonas; 

 
3.2.3.  Com esses resultados se pretende orientar o referido grupo de 

amostra acerca de uma alimentação saudável e que proporcione 
qualidade de vida. 

 
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Tipo de PesquisaTipo de PesquisaTipo de PesquisaTipo de Pesquisa    

Neste Projeto decidimos desenvolver um estudo exploratório-descritivo 
combinado, que tem por objetivo de ser analisar o hábito alimentar de 
uma população marginal do interior do Estado do Amazonas, 
habitantes de uma comunidade do médio Solimões, identificando suas 
necessidades sociais e em auto-informe ouvindo os atores envolvidos. 
Nessa perspectiva, o estudo envolve aspectos quantitativos e 
qualitativos, acumulando informações detalhadas e comparativas entre 
os sujeitos envolvidos na investigação, considerando outrossim as 
variáveis dependentes, independentes e intervenientes que envolve  o 
estilo de vida dos sujeitos da amostra. 
 
 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Técnicas e Métodos adotados na Pesquisa Técnicas e Métodos adotados na Pesquisa Técnicas e Métodos adotados na Pesquisa Técnicas e Métodos adotados na Pesquisa     
Com a utilização de um estudo exploratório-descritivo combinado, 
nos utilizando outrossim de questionários específicos para cada grupo 
da amostra, tabularemos os resultados considerando o cruzando das 
variáveis que surgirem como resultados dessa investigação, analisando 
pormenorizadamente os conteúdos, para então extrairmos 
generalizações com o propósito de produzir categorias conceituais que 
possam vir a ser operacionalizados em um estudo subseqüente. 

        
3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Local da PesquisaLocal da PesquisaLocal da PesquisaLocal da Pesquisa    
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Itapeuá é uma Comunidade formada por uma população de 
aproximadamente 600 pessoas, constituída basicamente por 120 
famílias que sobrevivem da pesca, da agricultura, com cultivo da 
mandioca, da macaxeira, da melancia e da fabricação da farinha. 
Toda a população é de baixa renda. No local há problemas de infra-
estrutura, com escassez de atendimento médico, hospitalar, e com uma 
Escola Rural, insuficiente para atender a demanda populacional da 
comunidade, onde se concentra grande quantidade de crianças em 
idade escolar. 
 
 

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. Sujeitos da AmostraSujeitos da AmostraSujeitos da AmostraSujeitos da Amostra    
Para efeito de amostragem, selecionamos da  população de Itapeuá,  
21 famílias, cujo critério seletivo se embasa nas características dos 
referidos sujeitos, com baixo poder aquisitivo, e que vivenciem a 
cultura da região, no que tange aos costumes alimentares.  Como 
critério, os sujeitos que responderão os questionários, 
preferencialmente serão as donas de casa,  presentes no domicílio por 
ocasião da coleta de dados. Nessa perspectiva, consideramos que os 
pais de família, possuem uma maior e melhor visão social e econômica 
sobre as condições de vida do lar, e por experiência e maturidade, são 
os que preferencialmente, estão com melhores condições cognitivas 
para responderem as perguntas do questionário sócio-demográfico, 
definidos de conformidade com as  categorias devidamente 
delineadas. 
 
 

3.7.3.7.3.7.3.7. Instrumento de MedidaInstrumento de MedidaInstrumento de MedidaInstrumento de Medida    
A presente pesquisa,  orienta-se em princípios teóricos, éticos e 
pedagógicos difundidos por estudiosos da educação ambiental-

alimentar, tais como Dias (1992) que objetivamente define esses 
princípios, e Guimarães (1995) que enfatiza o caráter pedagógico e a 
expressão da dimensão ambiental na educação. Em especial, no caso 
do estudo aqui apresentado, que trata da educação ambiental 
comunitária. Nesse sentido ainda, há de se destacar as definições de 
Leite e Mininni-Medina (2001) que orientam sobre conceitos e 
procedimentos pedagógicos para se trabalhar a educação ambiental 

em termos pessoais, nas escolas e na comunidade. Educação 
Ambiental, segundo Philippi Júnior e Peliconi (2000, p.3), 

“ é um processo de educação política que possibilita 
a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem 
como a formação de atitudes que se transformam 
necessariamente em práticas de cidadania que 
garantam uma sociedade sustentável. Se a educação 
implica em adesão voluntária, ou seja, se o indivíduo 
só incorpora aquilo em que acredita e que 
corresponde a necessidades sentidas, o papel do 
educador é extremamente importante na medida em 
que vai criar condições para que os educandos se 
motivem e passem a agir de maneira desejável. 
Educação Ambiental, mais que uma disciplina, é 
uma ideologia bastante clara, que se apóia num 
ideário, num conjunto de idéias que conduz à 
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melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do 
ecossistema para todos os seres vivos. Assim, além 
de ser efetivo instrumento de gestão, ela deve tornar-
se uma filosofia de vida”. 

 
O referencial dessa literatura teórica possibilitou encaminhamentos de 
definição de qual metodologia seguir na aplicação da pesquisa. A 
cientificidade da metodologia utilizada foi encontrada nas expressão 
de Santos (2000) que entende a pesquisa como uma forma de estar 
próximo às aspirações da comunidade na dimensão do ato de fazer do 
homem, ou seja, na manifestação da relação teoria-prática. Para esse 
autor, a pesquisa é uma expressão holística, completa, da ampla 
possibilidade para o conhecimento humano. 

    
Questionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados Sócio----DemográficosDemográficosDemográficosDemográficos    
    
Esse questionário é uma ampliação do Questionário Sócio-
Econômico-Ambiental e Cultural, elaborado por pesquisadores da 
UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville, utilizado nas  
pesquisas  desenvolvidas  nos  Bairro Vila Nova (2002)  e Pirabeirada 
(2003) em Joinville, Estado de Santa Catarina, cujas características 
comunitárias se assemelham com os aspectos sócio-demográficos da 
Comunidade de Itapeuá, no Médio Solimões, no Estado do 
Amazonas. 
 
O Questionário original aplicado em Joinville consta de (4) quatro 
áreas de investigações, com 12 perguntas na área de Dados de 
Identificação e Culturais; com 16 perguntas na área dos Dados de 
Infra-Estrutura, Sócio-Econômico-Ambiental; com 5 perguntas na área 
relacionada com a Saúde Pública; e 8 perguntas na área de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida,  com uma totalidade assim de 41 
perguntas. 
 
Afim de aplicarmos em Itapeuá,  ampliamos uma quinta categoria 
sobre Hábito Alimentar, em função da meta que estabelecemos em 
analisar aspectos da dieta alimentar e de suas implicações na 
qualidade de vida dos moradores do interior do Amazonas.  As  
categorias  da pesquisa ficaram delineadas em dados sócio-culturais e 
educacionais; dados da infra-estrutura sócio-econômica e ambiental da 
comunidade; dados relacionados com a saúde pública; dados sobre 
comportamento e qualidade de vida na comunidade; e dados sobre o 
hábito alimentar da população na comunidade, conforme as 
descrições abaixo: 
  
1)1)1)1) Dados sócioDados sócioDados sócioDados sócio----culturais e educacionaiculturais e educacionaiculturais e educacionaiculturais e educacionaissss  - onde foram inseridas 
questões de identificação do entrevistado;  dados sobre a constituição 
familiar:  como por exemplo a localidade anterior de residência; 
constelação quantitativa dos membros da família que residem no local; 
situação de escolaridade dos membros da família e  práticas culturais. 
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2)2)2)2) Dados da InfraDados da InfraDados da InfraDados da Infra----Estrutura SócioEstrutura SócioEstrutura SócioEstrutura Sócio----Econômica e Ambiental Econômica e Ambiental Econômica e Ambiental Econômica e Ambiental  - 
com perguntas variadas, investigando os dados sobre condições de  
moradia; número de pessoas residentes em cada casa;  condições 
financeiras da família; níveis de desemprego; aquisição e uso de 
aparelhos eletro-domésticos;  abastecimento e tratamento de água e 
esgoto; higiene sanitária relacionado ao lixo. 
 
3)3)3)3) Dados de Saúde PúblicaDados de Saúde PúblicaDados de Saúde PúblicaDados de Saúde Pública – com  perguntas que investigam a 
presença de insetos e animais caseiros; sobre a utilização de planos de 
saúde; pessoas enfermas no lar; tipos de enfermidades; existência a 
utilização de postos de saúde na comunidade; uso de medicação 
caseira. 
 
4)4)4)4) Dados sobre Comportamento e Qualidade de VidaDados sobre Comportamento e Qualidade de VidaDados sobre Comportamento e Qualidade de VidaDados sobre Comportamento e Qualidade de Vida na na na na 
ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade – com perguntas que definam o seu conceito sobre 
Qualidade de Vida, e ao mesmo tempo remete a resposta sobre as 
condições de vida na Comunidade; também inquiri as atividades de 
lazer, festas e sobre problemas de conduta e desvio social  envolve 
membros da família.  
 
5)5)5)5) Dados de HábitoDados de HábitoDados de HábitoDados de Hábito    AlimentarAlimentarAlimentarAlimentar – Com perguntas, se indaga ao 
entrevistado sobre o tipo de alimento utilizado no dia-a-dia; sobre os 
horários de refeições; sobre as necessidades financeiras e suas 
implicações com a compra de alimentos saudáveis; sobre a falta de 
determinados produtos alimentícios na região; sobre as implicações da 
alimentação e saúde na comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4.4. RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS         

    
4444....1111. . . . Resultado da Coleta de Dados dos Hábitos AResultado da Coleta de Dados dos Hábitos AResultado da Coleta de Dados dos Hábitos AResultado da Coleta de Dados dos Hábitos Alimentareslimentareslimentareslimentares    entre entre entre entre 

os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.    
    
Verificou-se nas Tabelas de 1 a 5 que os alimentos mais consumidos foram 

farinha de mandioca e açúcar (100% ingeriam diariamente), óleo (95,2%), 
margarina ou manteiga (90,5%), pães (85,7%), peixes (81%), cebolinha (76,2%), 
chicórea (71,4%), cheiro-verde (66,7%), leite (66%), frango (61,9%), e tomate 
(52,4%).  

O consumo de cebolinha, chicórea, cheiro-verde e tomate estão relacionam-
se ao consumo de peixe, por se tratar de temperos deste. A ingestão diária de 
peixes pela maior parte dos sujeitos é um aspecto positivo, por ser um alimento 
fonte de proteínas de ótima qualidade. É importante frisar que a Comunidade do 
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Itapéua localiza-se à margem do Rio Solimões, na Zona Rural de Coari, onde a 
maioria dos entrevistados relatou que obtêm este alimento através da pesca. 

Como aspecto negativo, destaca-se o elevado consumo de doces como o 
açúcar, balas e chicletes, e gorduras como o óleo (Tabelas 7 e 8), alimentos estes 
que contribuem para o desenvolvimento de excesso de peso, ao mesmo tempo 
que são apenas energéticos, ou seja, não ofertam os micronutrientes essenciais 
para uma vida saudável. 

Outro aspecto negativo é o baixo consumo de feijão (Tabela 4), alimento 
típico da dieta dos brasileiros, fonte de nutrientes como ferro e aminoácidos, 
apenas 14,29% o consomem diariamente, e outros 47,2% entre 1 a 3 vezes por 
semana. 

A monotonia alimentar, isto é, a pouca variedade de itens alimentares na 
dieta, é claramente observada: tal fato se deve principalmente ao baixo consumo 
de verduras e legumes (hortaliças), que historicamente é uma das principais 
características dos hábitos alimentares da Região Amazônica, confirmada neste 
estudo. Na tabela 5 verifica-se apenas o consumo de hortaliças que temperam os 
peixes, conforme supramencionado.  As hortaliças são um grupo de alimentos ricos 
em fibras e micronutrientes, e o baixo consumo destes associa-se diretamente com 
diversas carências nutricionais, comprometendo a qualidade de vida. 

Por fim, foi verificada certa variedade de consumo de frutas regionais 
(Tabela 6), apesar de em baixas freqüências. Também é importante destacar a 
sazonalidade das mesmas, em períodos alternados entre elas, ou seja, as frutas só 
são consumidas durante os meses em que estão disponíveis. 

Em suma, conclui-se que a monotonia alimentar, o baixo consumo de 
hortaliças, frutas e leguminosas, e o elevado consumo de doces e gorduras, 
comprometem a qualidade de vida dos moradores de Itapéua, podendo trazer 
diversos problemas nutricionais nesta população. 

As análises foram realizadas utilizando o software SPSS for Windows, 
versão 13.0. 

Alimento Frequência de consumo n %

Leites Diário 14 66,67
1 a 3 vezes por semana 3 14,29
Mensal 1 4,76
Raramente ou nunca 3 14,29

Queijos Diário 1 4,76
1 a 3 vezes por semana 3 14,29
Quinzenal 2 9,52
Mensal 7 33,33
Raramente ou nunca 8 38,10

Iogurtes Diário 4 19,05
1 a 3 vezes por semana 5 23,81
Mensal 5 23,81
Raramente ou nunca 7 33,33

Tabela 1 - Frequência de consumo de leites e derivados de 
moradores da Comunidade de Itapéua, Coari/AM.
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Alimento Frequência de consumo n %

Carne bovina Diário 1 4,76
1 a 3 vezes por semana 8 38,10
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 3 14,29
Mensal 7 33,33
Raramente ou nunca 1 4,76

Frango 1 a 3 vezes por semana 13 61,90
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 1 4,76
Mensal 4 19,05
Raramente ou nunca 2 9,52

Peixes Diário 17 80,95
1 a 3 vezes por semana 3 14,29
4 a 6 vezes por semana 1 4,76

Visceras 1 a 3 vezes por semana 6 28,57
Quinzenal 1 4,76
Mensal 7 33,33
Raramente ou nunca 7 33,33

Embutidos Diário 6 28,57
1 a 3 vezes por semana 9 42,86
Quinzenal 2 9,52
Mensal 2 9,52
Raramente ou nunca 2 9,52

Ovo Diário 8 38,10
1 a 3 vezes por semana 8 38,10
Quinzenal 2 9,52
Mensal 3 14,29

Tabela 2 - Frequência de consumo de carnes de moradores da 
Comunidade de Itapéua, Coari/AM.
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Alimento Frequência de consumo n %

Arroz Diário 9 42,86
1 a 3 vezes por semana 10 47,62
4 a 6 vezes por semana 2 9,52

Macarrão Diário 4 19,05
1 a 3 vezes por semana 10 47,62
4 a 6 vezes por semana 2 9,52
Quinzenal 1 4,76
Mensal 1 4,76
Raramente ou nunca 3 14,29

Farinha de mandioca Diário 21 100,00

Pães Diário 18 85,71
1 a 3 vezes por semana 1 4,76
4 a 6 vezes por semana 2 9,52

Biscoitos Diário 6 28,57
1 a 3 vezes por semana 5 23,81
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 1 4,76
Mensal 4 19,05
Raramente ou nunca 4 19,05

Tabela 3 - Frequência de consumo de cereais, tubérculos e raízes de 
moradores da Comunidade de Itapéua, Coari/AM.

 
 

Alimento Frequência de consumo n %

Feijão Diário 3 14,29
1 a 3 vezes por semana 10 47,62
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 1 4,76
Mensal 1 4,76
Raramente ou nunca 5 23,81

Tabela 4 - Frequência de consumo de leguminosas de 
moradores da Comunidade de Itapéua, Coari/AM.
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Alimento Frequência de consumo n %

Cebolinha Diário 16 76,19
Quinzenal 2 9,52
Raramente ou nunca 3 14,29

Cheiro-verde Diário 14 66,67
1 a 3 vezes por semana 3 14,29
Quinzenal 2 9,52
Raramente ou nunca 2 9,52

Chicórea Diário 15 71,43
1 a 3 vezes por semana 2 9,52
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 2 9,52
Raramente ou nunca 1 4,76

Tomate Diário 11 52,38
1 a 3 vezes por semana 7 33,33
Mensal 1 4,76
Raramente ou nunca 2 9,52

Tabela 5 - Frequência de hortaliças mais consumidas por 
moradores da Comunidade de Itapéua, Coari/AM.
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Alimento Frequência de consumo n %

Banana Diário 2 9,52
1 a 3 vezes por semana 11 52,38
4 a 6 vezes por semana 4 19,05
Quinzenal 2 9,52
Mensal 2 9,52

Laranja Diário 1 4,76
1 a 3 vezes por semana 8 38,10
4 a 6 vezes por semana 2 9,52
Quinzenal 3 14,29
Mensal 4 19,05
Raramente ou nunca 3 14,29

Jambo Diário 5 23,81
1 a 3 vezes por semana 1 4,76
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 1 4,76
Mensal 4 19,05
Raramente ou nunca 9 42,86

Goiaba Diário 8 38,10
1 a 3 vezes por semana 5 23,81
4 a 6 vezes por semana 2 9,52
Mensal 3 14,29
Raramente ou nunca 3 14,29

Tucumã Diário 6 28,57
1 a 3 vezes por semana 6 28,57
4 a 6 vezes por semana 2 9,52
Mensal 3 14,29
Raramente ou nunca 4 19,05

Açaí Diário 10 47,62
1 a 3 vezes por semana 7 33,33
4 a 6 vezes por semana 3 14,29
Raramente ou nunca 1 4,76

Ingá Diário 5 23,81
1 a 3 vezes por semana 4 19,05
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Raramente ou nunca 11 52,38

Tabela 6 - Frequência das frutas mais consumidas por 
moradores da Comunidade de Itapéua, Coari/AM.

 
 
 



 14

Alimento Frequência de consumo n %

Açúcar Diário 21 100,00

Balas e chicletes Diário 7 33,33
1 a 3 vezes por semana 5 23,81
4 a 6 vezes por semana 1 4,76
Quinzenal 1 4,76
Mensal 2 9,52
Raramente ou nunca 5 23,81

Tabela 7 - Frequência de doces mais consumidos por moradores da 
Comunidade de Itapéua, Coari/AM.

 
 
 

Alimento Frequência de consumo n %

Margarina ou manteiga Diário 19 90,48
1 a 3 vezes por semana 1 4,76
Raramente ou nunca 1 4,76

Óleo ou azeite Diário 20 95,24
Mensal 1 4,76

Tabela 8 - Frequência de consumo de gorduras de moradores da 
Comunidade de Itapéua, Coari/AM.

 
 

    
4444.2. .2. .2. .2. Resultado da Coleta de Dados da categoria  SócioResultado da Coleta de Dados da categoria  SócioResultado da Coleta de Dados da categoria  SócioResultado da Coleta de Dados da categoria  Sócio----Culturais e Culturais e Culturais e Culturais e 

Educacionais existentes em Itapeuá, Coari, Amazonas.Educacionais existentes em Itapeuá, Coari, Amazonas.Educacionais existentes em Itapeuá, Coari, Amazonas.Educacionais existentes em Itapeuá, Coari, Amazonas.    
    

Nesta categoria, elaboramos  sete (7) tabelas , de 09 a 16, nas quais 
destacamos aspectos significativos, como na tabela 09tabela 09tabela 09tabela 09 se verifica que a 
maior parte dos entrevistados é do sexo feminino, as donas de casa que 
controlam a dieta alimentar, e que passam a maior parte do tempo na 
administração do lar;  na Tabela 10  Tabela 10  Tabela 10  Tabela 10  se constata que mais de 60% dos 
entrevistados são casados, e que configuram em nossos critérios 
seletivos,  que nos fornecem uma margem de segurança nas respostas 
para efeito de cumprimento com os objetivos propostos nesta pesquisa, 
e que de um modo geral, os sujeitos casados estão mais diretamente 
ligados ao compromisso do lar, e que possuem gestão no 
gerenciamento dos principais problemas vivenciados em família. Na Na Na Na 
tabela 11tabela 11tabela 11tabela 11,  se confirma os critérios estabelecidos na seleção dos sujeitos 
da amostra, onde 70% dos entrevistados são adultos, na faixa entre 35 
a 50 anos de idade. Nos dados da Tabela 12Tabela 12Tabela 12Tabela 12, verificamos que mais de 
70% dos entrevistados possuem uma baixa escolaridade; na tabela 13na tabela 13na tabela 13na tabela 13 
se verifica que a maioria absoluta são católicos, e na tabela 14 tabela 14 tabela 14 tabela 14 se 
constata que a constelação familiar em sua maioria está na média entre 
4 a 6 pessoas em cada residência. Na tabela 15tabela 15tabela 15tabela 15 verificamos que mais de 
70% dos entrevistados são moradores antigos na comunidade, com 
mais de 20 anos que residem no local; e na tabela 16tabela 16tabela 16tabela 16, se constata que a 
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população se divide entre aqueles que participam e outros que não 
participam das atividades de lazer e de festas na comunidade. 
 
 

    
Tabela 09Tabela 09Tabela 09Tabela 09----    Distribuição de Freqüência Numérica  do Sexo entre os Distribuição de Freqüência Numérica  do Sexo entre os Distribuição de Freqüência Numérica  do Sexo entre os Distribuição de Freqüência Numérica  do Sexo entre os 

sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Masculinos 5 5 
Femininos 16 16 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 
 

Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 10 0 0 0 ----    Distribuição de Freqüência Numérica  do Estado Civil  entre Distribuição de Freqüência Numérica  do Estado Civil  entre Distribuição de Freqüência Numérica  do Estado Civil  entre Distribuição de Freqüência Numérica  do Estado Civil  entre 
os sujeitos da Amostra.os sujeitos da Amostra.os sujeitos da Amostra.os sujeitos da Amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Solteiros 9 9 
Casados 12 12 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 
 

Tabela 11 Tabela 11 Tabela 11 Tabela 11 ----    Distribuição de Freqüência Numérica  da Faixa Etária da Distribuição de Freqüência Numérica  da Faixa Etária da Distribuição de Freqüência Numérica  da Faixa Etária da Distribuição de Freqüência Numérica  da Faixa Etária da 
Idade   entre oIdade   entre oIdade   entre oIdade   entre os sujeitos da Amostra.s sujeitos da Amostra.s sujeitos da Amostra.s sujeitos da Amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Jovens   (18-35 anos) 7 7 
Adultos (35-50 anos) 10 10 
Terceira Idade (50 em 
diante) 

4 4 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 

 
Tabela 12 Tabela 12 Tabela 12 Tabela 12 ----    Distribuição de Freqüência Numérica  do Nível de Distribuição de Freqüência Numérica  do Nível de Distribuição de Freqüência Numérica  do Nível de Distribuição de Freqüência Numérica  do Nível de 

Escolaridade  entre os sujeEscolaridade  entre os sujeEscolaridade  entre os sujeEscolaridade  entre os sujeitos da Amostra.itos da Amostra.itos da Amostra.itos da Amostra.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Analfabetos 3 3 
Primário 12 12 
Médio 3 3 
Secundário 3 3 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 

    
Tabela 13 Tabela 13 Tabela 13 Tabela 13 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da Religião  entre os Distribuição de Freqüência Numérica da Religião  entre os Distribuição de Freqüência Numérica da Religião  entre os Distribuição de Freqüência Numérica da Religião  entre os 

sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.sujeitos da Amostra.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21(21(21(21))))    

Católicos 17 17 
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Evangélicos 4 4 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 
 

Tabela 14 Tabela 14 Tabela 14 Tabela 14 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da totalidade das Distribuição de Freqüência Numérica da totalidade das Distribuição de Freqüência Numérica da totalidade das Distribuição de Freqüência Numérica da totalidade das 
pessoas que pernoitam na residência   entre os sujeitos da pessoas que pernoitam na residência   entre os sujeitos da pessoas que pernoitam na residência   entre os sujeitos da pessoas que pernoitam na residência   entre os sujeitos da 
Amostra.Amostra.Amostra.Amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

1 pessoa. 1 1 
2 pessoas. 2 2 
3 pessoas. 3 3 
4 pessoas. 5 5 
5 pessoas. 3 3 
6 pessoas. 4 4 
7 pessoas. 2 2 
8 pessoas. 1 1 
9 pessoas. 0 0 
10 pessoas. 1 1 

TotalTotalTotalTotal    100% 100% 
 

    
Tabela 15 Tabela 15 Tabela 15 Tabela 15 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do tempo em que as Distribuição de Freqüência Numérica do tempo em que as Distribuição de Freqüência Numérica do tempo em que as Distribuição de Freqüência Numérica do tempo em que as 

pessoas residem em Itapeuá.pessoas residem em Itapeuá.pessoas residem em Itapeuá.pessoas residem em Itapeuá.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SuSuSuSujeitosjeitosjeitosjeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Menos de um (1) ano.   
Mais de um (1) ano. 6 6 
Mais de cinco (5) anos. 1 1 
Mais de dez (10) anos. 2 2 
Mais de vinte (20) anos. 12 12 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 

    
Tabela 16 Tabela 16 Tabela 16 Tabela 16 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da prática de lazer  em Distribuição de Freqüência Numérica da prática de lazer  em Distribuição de Freqüência Numérica da prática de lazer  em Distribuição de Freqüência Numérica da prática de lazer  em 

ItaItaItaItapeuá.peuá.peuá.peuá.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 12 12 
Não 9 9 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 

    
3333.3. .3. .3. .3. Resultado da Coleta de Dados da categoria  da InfraResultado da Coleta de Dados da categoria  da InfraResultado da Coleta de Dados da categoria  da InfraResultado da Coleta de Dados da categoria  da Infra----Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura 

Sócio Econômica encontrada em Itapeuá, Coari, Am.Sócio Econômica encontrada em Itapeuá, Coari, Am.Sócio Econômica encontrada em Itapeuá, Coari, Am.Sócio Econômica encontrada em Itapeuá, Coari, Am.    
 
Para analisarmos os dados colhidos nesta categoria, elaboramos 10 
tabelas, de 17 a 26, com auto-informe que nos foram fornecidos pelos 
21 sujeitos da amostra na seguinte ordem:  na tabela 17tabela 17tabela 17tabela 17, mais de 80% 
dos entrevistados declaram que possuem casa própria;  na tabela 18tabela 18tabela 18tabela 18 se 
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constata  que grande maioria das casas são feitas em construção de 
madeira, o que é característica peculiar junto às populações rurais na 
região; na tabela 19tabela 19tabela 19tabela 19, em vista das precárias condições financeiras da 
população ribeirinha, mais da metade dos entrevistados asseguram que 
não possuem condições financeiras para sobreviver; na tabela 20tabela 20tabela 20tabela 20, 
verificamos que um terço dos entrevistados se encontram 
desempregados. Na seqüência das tabelas de 21 a 26,tabelas de 21 a 26,tabelas de 21 a 26,tabelas de 21 a 26, investigamos o 
manuseio dos bens de consumo entre a população, e constatamos que 
na maioria das casas os moradores possuem um básico necessário para 
o seu conforto e que é comum na população urbana, como o fogão à 
gaz, a cama, a geladeira,  o sofá, e a televisão como o bem de consumo 
obrigatório em todas as residências. Nalgumas residências mais carentes 
ainda não possuem a geladeira, e constatamos uma total ausência do 
filtro dágua. Na tabela 23 Na tabela 23 Na tabela 23 Na tabela 23 se verifica que a maior parte dos moradores 
possuem reservatório de água; e na tabela 24tabela 24tabela 24tabela 24, metade dos entrevistados 
asseguram que fazem limpeza mensal nas caixas de reserva dágua. Na 
tabela 25, tabela 25, tabela 25, tabela 25, se constata uma coisa atípica da população dividida entre 
aqueles que possuem fossa, e outra metade em que despejam no rio os 
dejetos do esgoto sanitário. E finalmente na tabela 26tabela 26tabela 26tabela 26, se constata a 
presença da Prefeitura que se faz a coleta do lixo através de caminhão 
quase que diariamente. 
 

    
Tabela 17 Tabela 17 Tabela 17 Tabela 17 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da forma de moradia Distribuição de Freqüência Numérica da forma de moradia Distribuição de Freqüência Numérica da forma de moradia Distribuição de Freqüência Numérica da forma de moradia 

entre os moradores de  Itapeuá.entre os moradores de  Itapeuá.entre os moradores de  Itapeuá.entre os moradores de  Itapeuá.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Alugada 1 1 
Cedida 5 5 
Própria 15 15 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    101010100%0%0%0%    
 

    
Tabela 18 Tabela 18 Tabela 18 Tabela 18 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de casas   entre Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de casas   entre Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de casas   entre Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de casas   entre 

os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Alvenaria 2 2 
Madeira 17 17 
Mixta 2 2 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
    

Tabela 19 Tabela 19 Tabela 19 Tabela 19 ----    Distribuição de Freqüência Numérica das condiçDistribuição de Freqüência Numérica das condiçDistribuição de Freqüência Numérica das condiçDistribuição de Freqüência Numérica das condições sócioões sócioões sócioões sócio----
econômicas   entre os sujeitos da amostra, se ganham econômicas   entre os sujeitos da amostra, se ganham econômicas   entre os sujeitos da amostra, se ganham econômicas   entre os sujeitos da amostra, se ganham 
financeiramente o suficiente para sobreviver.financeiramente o suficiente para sobreviver.financeiramente o suficiente para sobreviver.financeiramente o suficiente para sobreviver.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 10 10 
Não 11 11 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
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Tabela 20 Tabela 20 Tabela 20 Tabela 20 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do índice de Distribuição de Freqüência Numérica do índice de Distribuição de Freqüência Numérica do índice de Distribuição de Freqüência Numérica do índice de 
desempregodesempregodesempregodesemprego    entre os sujeitos da amostra.entre os sujeitos da amostra.entre os sujeitos da amostra.entre os sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Empregados 07 07 
Desempregados 14 14 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
    

Tabela 21 Tabela 21 Tabela 21 Tabela 21 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do material Distribuição de Freqüência Numérica do material Distribuição de Freqüência Numérica do material Distribuição de Freqüência Numérica do material 
eletrodoméstico utilizado  entre os sujeitos da amostra.eletrodoméstico utilizado  entre os sujeitos da amostra.eletrodoméstico utilizado  entre os sujeitos da amostra.eletrodoméstico utilizado  entre os sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeiSujeiSujeiSujeitostostostos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

TV, rádio, geladeira, 
ventilador,  cama, sofá. 

21 21 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
Total  falta de filtro de água. 

    
    

Tabela 22 Tabela 22 Tabela 22 Tabela 22 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de Rede Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de Rede Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de Rede Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de Rede 
de água encanada   entre os sujeitos da amostra.de água encanada   entre os sujeitos da amostra.de água encanada   entre os sujeitos da amostra.de água encanada   entre os sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SSSSujeitosujeitosujeitosujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 21  
Não   

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
Utilização de poço de água potável. 

 
 

Tabela 23 Tabela 23 Tabela 23 Tabela 23 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de caixa Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de caixa Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de caixa Distribuição de Freqüência Numérica da utilização de caixa 
de reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.de reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.de reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.de reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21(21(21(21))))    

Sim 11 11 
Não 10 10 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 

Tabela 24 Tabela 24 Tabela 24 Tabela 24 ----    Distribuição de Freqüência Numérica da limpeza da caixa de Distribuição de Freqüência Numérica da limpeza da caixa de Distribuição de Freqüência Numérica da limpeza da caixa de Distribuição de Freqüência Numérica da limpeza da caixa de 
reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.reservatório de água   entre os sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 13 13 
Não 8 8 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 
 

Tabela 25 Tabela 25 Tabela 25 Tabela 25 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de coleta de Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de coleta de Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de coleta de Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de coleta de 
esgoto   entre os sujeitos da amostra.esgoto   entre os sujeitos da amostra.esgoto   entre os sujeitos da amostra.esgoto   entre os sujeitos da amostra.    
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VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Fossa. 11 11 
Despejo no rio. 10 10 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 
 
 
 

Tabela 26 Tabela 26 Tabela 26 Tabela 26 ----    Distribuição de Freqüência Numérica do tipo de colDistribuição de Freqüência Numérica do tipo de colDistribuição de Freqüência Numérica do tipo de colDistribuição de Freqüência Numérica do tipo de coleta de lixo eta de lixo eta de lixo eta de lixo 
sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Coleta de caminhão. 21 21 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 

3333.4. .4. .4. .4. Resultado da Coleta de Dados da Categoria de Saúde entre Resultado da Coleta de Dados da Categoria de Saúde entre Resultado da Coleta de Dados da Categoria de Saúde entre Resultado da Coleta de Dados da Categoria de Saúde entre 
os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.os sujeitos da amostra.    
 
Com quatro (4) tabelas, de 27 a  30, em auto-informe, colhemos 
importantes dados na categoria de Saúde, junto à população amostra 
de Itapeuá, no interior de Coari. Na tabela 27 Na tabela 27 Na tabela 27 Na tabela 27  mais de 80% dos 
entrevistados declaram que não possuem problemas de saúde;   na 
tabela 28tabela 28tabela 28tabela 28 os entrevistados nos informaram que as doenças mais comuns 
junto à população é a gripe, dengue, malária, diabete, e cirrose 
hepática. Se constata que se tratam de doenças tropicais, próprias da 
região Amazônica, sendo que a cirrose se justifica pelo alto consumo de 
álcool entre os moradores; e a diabete pode estar relacionada com a 
dieta alimentar  dessa população ribeirinha. Como se constata na 
Tabela 29Tabela 29Tabela 29Tabela 29, nessa comunidade não há posto de saúde para atendimento 
da população, e na Tabela 30Tabela 30Tabela 30Tabela 30. vimos que mais de 90% da população  
utiliza a  medicação caseira, que pode ser uma herança da cultura 
indígena, e bem como uma prática antiga das famílias, do 
conhecimento e utilização  das ervas e produtos medicinais próprias da 
selva amazônica. 

 
Tabela 27 Tabela 27 Tabela 27 Tabela 27 ----    Distribuição de Freqüência Numérica de pessoas enfermDistribuição de Freqüência Numérica de pessoas enfermDistribuição de Freqüência Numérica de pessoas enfermDistribuição de Freqüência Numérica de pessoas enfermas as as as 

entre os sujeitos  da amostra.entre os sujeitos  da amostra.entre os sujeitos  da amostra.entre os sujeitos  da amostra.    
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 5 5 
Não 16 16 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 

Tabela 28 Tabela 28 Tabela 28 Tabela 28 ----    Distribuição de Freqüência Numérica dos tipos de doenças Distribuição de Freqüência Numérica dos tipos de doenças Distribuição de Freqüência Numérica dos tipos de doenças Distribuição de Freqüência Numérica dos tipos de doenças 
mais freqüentes  entre os sujeitos  da amostra.mais freqüentes  entre os sujeitos  da amostra.mais freqüentes  entre os sujeitos  da amostra.mais freqüentes  entre os sujeitos  da amostra.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    TotalTotalTotalTotal    



 20
(21)(21)(21)(21)    (21)(21)(21)(21)    

Gripe, dengue, malária. 
Diabete, cirrose hepática. 

  

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 29 Tabela 29 Tabela 29 Tabela 29 ----    Distribuição de Freqüência Numérica de Postos de Saúde na Distribuição de Freqüência Numérica de Postos de Saúde na Distribuição de Freqüência Numérica de Postos de Saúde na Distribuição de Freqüência Numérica de Postos de Saúde na 
Comunidade de Itapeuá. Comunidade de Itapeuá. Comunidade de Itapeuá. Comunidade de Itapeuá.     

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim   
Não 21 21 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
    
 

Tabela 30Tabela 30Tabela 30Tabela 30    ----    Distribuição de Freqüência Numérica do índice de utilização Distribuição de Freqüência Numérica do índice de utilização Distribuição de Freqüência Numérica do índice de utilização Distribuição de Freqüência Numérica do índice de utilização 
de medicação caseira  entre  os sujeitos da amostra. de medicação caseira  entre  os sujeitos da amostra. de medicação caseira  entre  os sujeitos da amostra. de medicação caseira  entre  os sujeitos da amostra.     

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 17 17 
Não 4 4 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 

3333.5. .5. .5. .5. Resultado da Coleta de  Dados da Categoria de Resultado da Coleta de  Dados da Categoria de Resultado da Coleta de  Dados da Categoria de Resultado da Coleta de  Dados da Categoria de 
ComComComComportamento e conceito de Qualidade de Vida entre os  portamento e conceito de Qualidade de Vida entre os  portamento e conceito de Qualidade de Vida entre os  portamento e conceito de Qualidade de Vida entre os  
sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.sujeitos da amostra.    
 

Nessa última categoria em que investigamos o comportamento e o conceito de 
qualidade de vida entre os sujeitos da amostra da população de Itapeuá, no 
interior do município de Coari, construímos cinco (5) tabelas de 31 a 35, que 
passamos a analisar: na Tabela 31Tabela 31Tabela 31Tabela 31, podemos observar a definição conceitual que 
nos foram dadas sobre Qualidade de Vida, classificadas nas dimensões de bem 
estar físico, ambiental e social. Surge uma variável  relacionado como o  estado de 
espírito ou harmonia interior, muito ligado à natureza do ambiente físico junto à 
vida rural, e daqueles que preferem se distanciar do ambiente dos grandes centros 
urbanos, onde a vida é muito mais estressante. Na tabela 32 Na tabela 32 Na tabela 32 Na tabela 32 em auto-informe nos 
é indicado pelos sujeitos da amostra os fatores que provocam a    falta de qualidade 
de vida na comunidade, tais como a falta de saneamento básico, o desemprego,  a 
falta de Lazer na comunidade, a falta de opções de trabalho etc. Na Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 33333,  
podemos observar que 90% dos entrevistados declaram que não há qualidade de 
vida em Itapeuá, e que pode ser um indicador da necessidade de urbanização no 
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local, de se abrir postos de trabalho para melhor se aproveitar a mão de obra 
ociosa dos trabalhadores na comunidade, ou ainda da total ausência do Governo 
Municipal nessa localidade, deixando a população desassistida. Na tabela 34tabela 34tabela 34tabela 34,  70% 
dos entrevistados asseguram que convivem  com problemas do alcoolismo no 
contexto familiar; e na tabela 35tabela 35tabela 35tabela 35 um terço dos entrevistados afirmam que também 
no contexto familiar, convivem com problemas de dependência do tabaco 
(cigarro). Fatores do alcoolismo e do cigarro podem estar relacionado com o 
ambiente monótono e rotineiro da população, que se utilizam de formas de 
mecanismos de defesa para combater a ociosidade, o ostracismo e a falta de opção 
no lazer e no trabalho. 
 
 
    

 
 
 

Tabela 31Tabela 31Tabela 31Tabela 31    ----    Distribuição de Freqüência Numérica do conceito de Distribuição de Freqüência Numérica do conceito de Distribuição de Freqüência Numérica do conceito de Distribuição de Freqüência Numérica do conceito de 
Qualidade de Vida colhido  entre  osQualidade de Vida colhido  entre  osQualidade de Vida colhido  entre  osQualidade de Vida colhido  entre  os        sujeitos da amostra. sujeitos da amostra. sujeitos da amostra. sujeitos da amostra.     

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21(21(21(21))))    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Saúde. 
Tranqüilidade. 
Auto-realização. 
Segurança pública. 
Alimentação saudável. 
Bem estar social. 
Paz de espírito. 
 

  

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 

Tabela 32Tabela 32Tabela 32Tabela 32    ----    Distribuição de Freqüência Numérica dos indicadores da falta Distribuição de Freqüência Numérica dos indicadores da falta Distribuição de Freqüência Numérica dos indicadores da falta Distribuição de Freqüência Numérica dos indicadores da falta 
de qualidade de vida  entre  osde qualidade de vida  entre  osde qualidade de vida  entre  osde qualidade de vida  entre  os    sujeitos da amostra em sujeitos da amostra em sujeitos da amostra em sujeitos da amostra em 
Itapeuá.Itapeuá.Itapeuá.Itapeuá.    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Falta de Saneamento básico. 
Desemprego. 
Falta de Lazer. 
Falta de opções de trabalho. 
Falta de política 
ocupacional. 

  

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 

    
Tabela 33Tabela 33Tabela 33Tabela 33    ----    Distribuição da Freqüência Numérica dDistribuição da Freqüência Numérica dDistribuição da Freqüência Numérica dDistribuição da Freqüência Numérica da opinião entre os a opinião entre os a opinião entre os a opinião entre os 

sujeitos da amostra, se há Qualidade de Vida em Itapeuá.  sujeitos da amostra, se há Qualidade de Vida em Itapeuá.  sujeitos da amostra, se há Qualidade de Vida em Itapeuá.  sujeitos da amostra, se há Qualidade de Vida em Itapeuá.      
VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    

(21)(21)(21)(21)    
TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim 4 4 
Não 17 17 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
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Tabela 34Tabela 34Tabela 34Tabela 34    ----    Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de 
dependência de álcool  entre os sujeitos ddependência de álcool  entre os sujeitos ddependência de álcool  entre os sujeitos ddependência de álcool  entre os sujeitos da amostra.  a amostra.  a amostra.  a amostra.      

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim   14 14 
Não 7 7 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 
 

Tabela 35Tabela 35Tabela 35Tabela 35    ----    Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de Distribuição da Freqüência Numérica do fator de 
dependência de drogas   entre os sujeitos da amostra.  dependência de drogas   entre os sujeitos da amostra.  dependência de drogas   entre os sujeitos da amostra.  dependência de drogas   entre os sujeitos da amostra.      

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos    
(21)(21)(21)(21)    

TotalTotalTotalTotal    
(21)(21)(21)(21)    

Sim  (Cigarro). 7 7 
Não 14 14 

TotalTotalTotalTotal    100%100%100%100%    100%100%100%100%    
 
 

4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS    
Com  um total de 35 tabelas,  utilizando na coleta de dados o critério 

do auto-informe em que o próprio sujeito da amostra é o interlocutor direto 
nas respostas de sua experiência de vida, e na experiência que tivemos 
nesta pesquisa, para efeito de obtermos os resultados propostos nos 
objetivos delineados, analisando as categorias dos hábitos alimentares, nos 
seus aspectos sócio-culturais e educacionais,  na análise populacional da 
infra-estrutura sócio-econômica,  na categoria de saúde, e nos aspectos 
comportamentais e no conceito de qualidade de vida dos moradores da 
comunidade de Itapeuá, no interior do município de Coari, na região do 
médio Solimões, podemos destacar os principais resultados desta 
investigação. 
 
  Ao analisarmos a categoria dos hábitos alimentares, vimos que os 
alimentos mais consumidos foram farinha de mandioca e açúcar (100% 
ingeriam diariamente), óleo (95,2%), margarina ou manteiga (90,5%), pães 
(85,7%), peixes (81%), cebolinha (76,2%), chicórea (71,4%), cheiro-verde 
(66,7%), leite (66%), frango (61,9%), e tomate (52,4%). O consumo de 
cebolinha, chicórea, cheiro-verde e tomate estão relacionam-se ao consumo 
de peixe, por se tratar de temperos deste. A ingestão diária de peixes pela 
maior parte dos sujeitos é um aspecto positivo, por ser um alimento fonte 
de proteínas de ótima qualidade. Como aspecto negativo, destaca-se o 
elevado consumo de doces como o açúcar, balas e chicletes, e gorduras 
como o alimentos estes que contribuem para o desenvolvimento de excesso 
de peso, ao mesmo tempo que são apenas energéticos, ou seja, não 
ofertam os micronutrientes essenciais para uma vida saudável. Outro 
aspecto negativo é o baixo consumo de feijão, alimento típico da dieta dos 
brasileiros, fonte de nutrientes como ferro e aminoácidos, apenas 14,29% o 
consomem diariamente, e outros 47,2% entre 1 a 3 vezes por semana. 
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A monotonia alimentar, isto é, a pouca variedade de itens 

alimentares na dieta, é claramente observada: tal fato se deve 
principalmente ao baixo consumo de verduras e legumes (hortaliças), que 
historicamente é uma das principais características dos hábitos alimentares 
da Região Amazônica, confirmada neste estudo.  As hortaliças são um 
grupo de alimentos ricos em fibras e micronutrientes, e o baixo consumo 
destes associa-se diretamente com diversas carências nutricionais, 
comprometendo a qualidade de vida. Por fim, foi verificada certa variedade 
de consumo de frutas regionais, apesar de em baixas freqüências. Também 
é importante destacar a sazonalidade das mesmas, em períodos alternados 
entre elas, ou seja, as frutas só são consumidas durante os meses em que 
estão disponíveis. Em suma, conclui-se que a monotonia alimentar, o baixo 
consumo de hortaliças, frutas e leguminosas, e o elevado consumo de doces 
e gorduras, comprometem a qualidade de vida dos moradores de Itapéua, 
podendo trazer diversos problemas nutricionais nesta população. 
 
  Como resultado da coleta de dados na categoria sócio-culturais e 
educacionais junto à população amostra coletado em Itapeuá, constatamos 
que a maioria da população possui  uma baixa escolaridade, com um 
número considerado de pessoas analfabetas. Um outro fator relacionado 
com os problemas sócio-demográficos é a alta constelação familiar 
constituída entre5 a 6 pessoas no contexto do lar, em que verificamos a 
falta do controle da natalidade. Cerca de 70% dos entrevistados são 
moradores antigos, e por tratar-se de uma comunidade bem próximo ao 
Município, vimos que é baixo o fenômeno do êxodo rural. 
 
  Acerca da infra-estrutura sócio-econômica, constatamos um fator 
positivo levando em conta que mais de 80% dos entrevistados possuem 
casa própria, levando em conta a facilidade da aquisição de terrenos 
facilitados pela Prefeitura, além da madeira ser abundante na região, e que 
facilita a construção das casas no modelo arquitetônico da região 
amazônica. O desemprego, e a escassez da circulação da moeda na região, 
além da falta de aproveitamento da mão de obra, leva a população a viver 
abaixo da faixa de pobreza, e a metade dos entrevistados asseguram que 
não ganham financeiramente o suficiente para sobreviver. Vimos de forma 
bem clara as influências dos veículos de comunicação nessa comunidade, e 
que de certo modo influencia aos moradores da vida rural e mudarem o seu 
estilo para a vida urbana, pois é trivial a aquisição de eletrodoméstico entre 
os moradores, facilitado pela urbanização com a presença da água tratada, 
da luz elétrica, e do satélite que globaliza o município ao restante do 
mundo.  Na maioria das casas vimos o uso de televisão, fogão, geladeira, 
cama, sofá, DVD. Algumas famílias foram orientadas a fazerem uso da 
fossa, a ensacarem o lixo que é recolhido quase que diariamente pelo 
Caminhão da limpeza urbana. Muitos possuem reservatório de águam, e 
mensalmente fazem limpeza. No entanto, verificamos que grande parte dos 
moradores despejam os dejetos no rio, e a totalidade dos entrevistados não 
se utilizam de filtro dágua, e que favorece ao aparecimento da verminose e 
bactérias orgânicas. 
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  Na categoria de saúde, é muito comum na comunidade ribeirinha 
o aparecimento das doenças tropicais como o sarampo, a febre amarela, a 
rubéola, a febre tifóide, a diarréia, que corroboram para a mortalidade 
infantil, que é um fator em alta junto à população rural ribeirinha na região 
amazônica, onde práticamente não existe os postos de saúde e por 
conseqüência, inexiste a assistência média.  
 
  Em vista das fraquezas orgânicas, levando em conta a pobreza 
alimentar, é muito comum outros tipos de doenças como a diabete, a 
cirrose hepática, a hipertensão, e as doenças pulmonares, em função do 
alto índice do alcoolismo, e do tabagismo, e do consumo em alta da 
farinha, da pimenta e do tucupi, próprio do tempero do peixado, freqüente 
na dieta alimentar, e que compromete o estado de saúde hepática da 
população. Considerando a falta do atendimento médico na região, é 
comum na comunidade a utilização da medicação caseira, uma cultura 
milenar de herança indígena, considerando que as ervas da selva são 
produtos medicinais, hoje industrializados, que é de uso comum junto à 
população amazônica. 
 
  Ao analisarmos a categoria que aborda a variável do 
Comportamento e das definições da  Qualidade de Vida entre os sujeitos da 
amostra, nas respostas de natureza qualitativa, consideramos os fatores  
classificados nas dimensões de bem estar físico, ambiental e social. Surge 
uma variável  relacionado como o  estado de espírito ou harmonia interior, 
muito ligado à natureza do ambiente físico junto à vida rural, e daqueles 
que preferem se distanciar do ambiente dos grandes centros urbanos, onde 
a vida é muito mais estressante. Quando indagados sobre os fatores que 
contribuem para a falta da qualidade de vida na comunidade, as respostas 
consideram a falta de saneamento básico, o desemprego,  a falta de Lazer 
na comunidade, a falta de opções de trabalho etc. Levando em conta esses 
fatores, mais de  90% dos entrevistados declaram que não há qualidade de 
vida em Itapeuá, e que pode ser um indicador da necessidade de 
urbanização no local, de se abrir postos de trabalho para melhor se 
aproveitar a mão de obra ociosa dos trabalhadores na comunidade, ou 
ainda da total ausência do Governo Municipal nessa localidade, deixando a 
população desassistida.     
    
    

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    
      

Os resultados dessa investigação nos trazem de volta as  velhas 
discussões sociológicas sobre as causas do êxodo rural, e bem como as 
questões políticas das providências de firmar as raízes do homem no 
campo. 

 
Evidentemente, o nativo da região amazônica vive um drama entre 

permanecer no campo, lutando para fazer valer sua vocação, enfrentando 
as enormes distâncias, o isolamento geográfico, o caótico meio de 
transporte, a falta de atendimento médico, as enormes distâncias, contra  a 
situação do isolamento sócio-geográfico da região,  as doenças tropicais,  
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contra a miséria e a cultura de pobreza que lhe  é imposta  através de um 
modelo sócio-economico injusto, explorador e excludente, além da total 
ausência do Estado nas comunidades rurais. 

 
A modernidade dos centros urbanos, a industrialização e a oferta de 

trabalho, são fatores que fascinam o homem rural, e o incentivam a migrar 
do interior para a capital. Evidentemente que as facilidades da vida urbana 
trouxeram qualidade de vida na alimentação, na habitação, no saneamento 
básico, nos meios cuidados primários de saúde, e nas tecnologias 
informacionais na educação, e na globalização, quando as pessoas estão 
informadas com tudo o que acontece no planeta.  

 
Infelizmente a globalização não chegou nas regiões rurais afastadas 

dos centros urbanos, e a lógica nos confirma na pesquisa, que em 
comparação com os centros urbanos, não há qualidade de vida  junto às 
populações ribeirinhas na região amazônica, onde constatamos um alto 
índice de mortalidade infantil, de doenças infecto-contagiosas, de 
verminose, de consumo de álcool, de tabagismo, como mecanismos de 
defesa e catarse pessoal frente à solidão, à ansiedade, ao tédio e ao 
ostracismo do esquecimento. 

 
A dieta alimentar do peixado em abundância não é suficiente para 

garantir a saúde, pois na falta do leite, da carne, da verdura, do queijo e de 
outros nutrientes, comprometem o desenvolvimento físico e cognitivo, daí 
constatarmos o anafalbetismo e a baixa escolaridade entre a população 
ribeirinha. 

 
Diante desse dilema, o que fazer? Prover meios e recursos 

necessários para garantir qualidade de vida ao homem do campo em seu 
habitat natural, ou facilitar a sua migração e mudança  para as grandes 
cidades, para livra-lo do isolamento e do aniquilamento total. 
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7 7 7 7 . A. A. A. ANEXOSNEXOSNEXOSNEXOS    
 
Universidade Federal do Amazonas 
Faculdade de Educação 
Departamento de Teoria e Fundamentos 
Pesquisa: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E QUALIDADE DE VIDA EM  ITAPEUA. 
Coordenadores: Prof. Dr. Thomé Eliziário Tavares Filho, e Prof.  Bruno Mendes 
Tavares 
Local da Pesquisa: Comunidade de Itapéua, Município de Coari,  Estado do 
Amazonas. 
 

Questionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados Sócio----DemográficosDemográficosDemográficosDemográficos    
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I. Dados SócioI. Dados SócioI. Dados SócioI. Dados Sócio----Culturais e EducacionaisCulturais e EducacionaisCulturais e EducacionaisCulturais e Educacionais    
1.    Nome...................................................Sexo:    (   ) Masculino          (   ) Feminino. 
2.    Naturalidade (Cidade onde nasceu)....................................................................... 
3. Estado Civil:............................Idade...........................Nível de Escolaridade? ............ 
4. Quanto tempo reside na localidade?............................................................................. 
5. Onde residia anteriormente? ........................................................................................ 
6. Quantas Pessoas  residem na casa ? ............................................................................. 
7. As crianças estão matriculadas nas Escolas?  (   ) Sim.         (   ) Não. 
8. Há alguém em casa  sem estudar?  (   ) Sim.   (   ) Não.              Quantas? ................ 
9. Há  pessoas na casa  que não foram alfabetizadas?                   (   ) Sim.       (   ) Não.  
            Quantas? .................................... 
10. Alguém na residência tem curso superior?             (   )Sim.       (   )Não.   
         Qual?................................................... 
11. Existe alguma atividade de lazer e de Festas em Itapéua?           (   ) Sim        (  ) Não.                  

Participa?....................................................      
12. Qual a religião da família?.........................  Vão à Igreja?         (   )Sim.       (   )Não. 
 
 
II. II. II. II. Dados da  InfraDados da  InfraDados da  InfraDados da  Infra----estrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambiental    
13.  Forma de Moradia:    (   ) Alugada         (   ) Cedida            (   ) Própria 
      (   ) Outra (especificar).................................................................................................. 
14. Tipo de Casa:    (   ) Alvenaria         (   ) Madeira            (   ) Mixta 
      (   ) Outra (especificar)................................................................................................. 
15. Quantas pessoas pernoitam na residência?  (   ) Até 5.     (    ) de 6 a 10.         (   ) acima de 10. 
16. A família ganha financeiramente o suficiente para sobreviver?  (   ) Sim.   (   ) Não.  
17. Há alguém na casa desempregada?   (   )Sim.   (   )Não.   Quantas?............................. 
18. Eletrodomésticos e móveis que possuem na residência (assinalar): 

(   ) TV.         (   ) Geladeira                  (   ) Cama;             (   ) Outros........................ 
(   ) Máquina de Lavar.               (   ) Filtro de água              (   ) Sofá 
(   ) Rádio Gravador.                   (   ) DV -D                         

19. A residência está ligada à rede de abastecimento de água?   (   ) Sim         (    ) Não.          
20. Existe algum outro tipo de abastecimento da água?              (   ) Sim         (    ) Não.          
      Qual? ............................................................................................................................ 
21.  Usam água filtrada na residência?       (   ) Sim         (    ) Não.          
22. Possui Caixas Reservatórias de Água? (   ) Sim         (    ) Não.          
23. Faz limpezas das caixas?       (   ) Sim     (   ) Não.     Em quanto tempo?.................. 
24. Falta água com freqüência?   (   ) Sim         (    ) Não.          
25. A residência possui sistema de coleta de esgoto?     (   ) Sim         (    ) Não.  

Especifique:       (    ) Fossa.          (   ) Rede pluvial         (   ) Despeja no rio.         
                                  (   ) Não tem.   
26. Se for fossa, se  limpa quando enche?     (   ) Sim         (    ) Não.          
27. O caminhão de coleta de lixo passa na comunidade?    (   ) Sim         (    ) Não.        
28. Como separa e elimina  o lixo?    

 (   ) junta-se em sacos plásticos para ser recolhido;      
(   ) queima em fogueira;                                                             
(   ) joga em  sacos plásticos no rio.      
(   ) se enterra.  
 

III. III. III. III. Dados da Saúde PúblicaDados da Saúde PúblicaDados da Saúde PúblicaDados da Saúde Pública    
29. Existe muitos insetos e animais visíveis transitando nas casas? 
      (   ) Cães       (   ) gatos        (    ) ratos         (  ) baratas      (    ) mosquitos. 
30. Alguém em casa se encontra  enfermo?        (    ) Sim         (    ) Não. 
31. Que tipo de enfermidade?............................................................. 
32. Que tipos de doenças são mais comuns entre os moradores? ............................ 
33. Existe Posto de Saúde próximo de sua residência?   (    ) Sim         (    ) Não. 
34. Que tipos de atendimento médicos são os que mais se procura? 
       (   ) SUS        (   ) Clínicas particulares.  (   ) não tem atendimento médico. 
35. Utiliza medicação caseira?   (    ) Sim         (    ) Não. 
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IVIVIVIV. Dados sobre  Comportamento e Qualidade de Vida em . Dados sobre  Comportamento e Qualidade de Vida em . Dados sobre  Comportamento e Qualidade de Vida em . Dados sobre  Comportamento e Qualidade de Vida em ItapéuaItapéuaItapéuaItapéua    
36.O que você entende por Qualidade de Vida? ........................................................... 
37. Há qualidade de vida na comunidade de Itapéua?   (   )Sim    (   )Não. 
 38. Que fatores influenciam a falta de qualidade de vida em Itapéua? 
         ..................................................................................................................... 
39. Alguém em casa é alcoólatra?  (    ) Sim       (    ) Não.   Quem?............................ 
40. Alguém em casa é dependente de drogas? 
       (  ) Sim      (  ) Não.   Quem?...........................Que tipo de droga?....................... 
 
 
V. V. V. V. Dados do Hábito AlimentarDados do Hábito AlimentarDados do Hábito AlimentarDados do Hábito Alimentar    

4.1. No café da manhã tenho sempre: 
    Hábito de alimentaçãoHábito de alimentaçãoHábito de alimentaçãoHábito de alimentação    NuncaNuncaNuncaNunca    PoucoPoucoPoucoPouco    SempreSempreSempreSempre    
01 Café     
02 Leite    
03 Pão    
04 Macaxeira    
05 Ovos    
06 Suco    
07 Queijo    
08 Presunto    
09 Iogurte    
10 Tapioca    
11 Pé de moleque    
12 Frutas    
13 Cite outros alimentos utilizados:    

    
    
    

4.2. No almoço, tenho sempre me alimentado de:  
    Hábito de alimHábito de alimHábito de alimHábito de alimentaçãoentaçãoentaçãoentação    NuncaNuncaNuncaNunca    PoucoPoucoPoucoPouco    SempreSempreSempreSempre    
01 Carne Bovina.    
02 Carne Suína.    
03 Carne Seca.    
04 Peixe.    
05 Frango.    
06 Ovos.    
07 Caça do Mato.    
08 Aves de Caça.    
09 Bucho.    
10 Mocotó.    
11 Fígado.    
12 Alimentos enlatados (sardinha, conserva etc).    
13 Cite outros alimentos utilizados:    

    
    

4.3.  Me alimento das seguintes verduras,legumes e temperos: 
    Hábito de alimentaçãoHábito de alimentaçãoHábito de alimentaçãoHábito de alimentação    NuncaNuncaNuncaNunca    PoucoPoucoPoucoPouco    SempreSempreSempreSempre    
01 Tomate.    
02 Pimentão    
03 Cebola    
04 Batata    
05 Cenoura    
06 Inhame    
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07 Macaxeira    
08 Maxixe    
09 Beterraba    
10 Pepino    
11 Girimum    
12 Repolho    
13 Alface    
14 Couve    
15 Cheiro Verde    
16 Brócolis    
17 Pimenta de cheiro    
18 Chicória    
13 Palmito    
14 Espinafre    
15 Cogumelo    
16 Alho    
17 Pimenta do Reino    
18 Cheiro verde    
19 Orégano    
20 Cominho    
21 Colorau    
22 Quiabo    
23 Giló    
24 Berinjela.    
25 Outros:    

    
41. Assinale as refeições que faz diariamente: 
      (  ) Café;   (   ) Lanche;    (   ) Almoço;    (  ) Lanche da tarde;    (   ) Jantar. 
42. Que espécie de peixe mais consome diariamente? 
...................................................... 
43. Sente que algum tipo de alimento consumido faz mal para a saúde?........Cite o 

tipo de 
alimento...........................................................................................................
... 

44. O que você considera uma alimentação 
saudável?................................................. 

45 Responda se você tem utilizado esse tipo de alimentação:  (   ) Sim.    (    ) Não. 
46.Que fator impede a utilização desse tipo de alimentação saudável: 

(   ) Escassez dessa alimentação em Itapéua; 
(   ) Falta de recursos financeiros; 
(   ) Não tenho o hábito de me alimentar dessa maneira. 

 
 
 

Agradecemos pela sinceridade nas respostas! 
 

 


