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O MANAUARA É CONTRA O DESMATAMENTO
O manauara é a favor de novas Unidades de Conservação? E o que ele pensa sobre desenvolvimento? 

Pesquisa de opinião feita pela Action entrevistou 1.018 moradores, em abril, da maior cidade da 
Amazônia para identificar as prioridades da população em relação ao meio ambiente e 

ajudar a propor políticas públicas. O resultado mostra que os residentes de Manaus em sua grande 
maioria apoiam a conservação da floresta em pé. A margem de erro amostral para um intervalo de 

confiança de 95% é de 3% para mais ou menos.

Conservação 
73,5%

acreditam que a criação 
de novas áreas de 

conservação não atrasa 
o desenvolvimento do

Amazonas.

Floresta em pé
72,6%

dos entrevistados 
indicam que, se 

conservada, a Amazônia 
aumenta a qualidade de 

vida da população.

Áreas verdes  
66,8%

consideram que 
as áreas verdes 

urbanas influenciam 
positivamente o dia a 

dia da cidade.

Queimadas  
94,1%

das pessoas ouvidas 
afirmam que os 

incêndios florestais têm 
impactos negativos na 

qualidade de vida.

Principais Resultados

*Respostas mais populares, os entrevistados puderam dar mais de uma resposta a esta pergunta;
percentuais relativos ao número total de entrevistados.

Não

Sim
Não sei

85,6%

13,9%
0,5%

Precisa desmatar para desenvolver?

"PRECISA, PORQUE..."

• A economia precisa crescer. → 5,9%
• Precisa de áreas para criação de empresas e empregos. → 0,4%
• As cidades precisam crescer. → 0,1%

X

“NÃO PRECISA DESMATAR PORQUE...”

• Existem alternativas para o desenvolvimento. → 35,6%
• O desmatamento faz mal à saúde e à biodiversidade. → 15,9%
• O desmatamento traz mais prejuízos que benefícios. → 11,8%



NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCs)

A CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO NO AMAZONAS ATRASA 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO?
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"QUERO NOVAS UCS PORQUE..."

• É importante preservar a natureza e a
biodiversidade. → 15,5%

• A floresta gera mais benefícios que
prejuízos. → 12,2%

• A floresta contribui para o
desenvolvimento econômico. → 11,1%

"NÃO QUERO NOVAS UCS PORQUE..."

• A floresta ocupa áreas que poderiam
ser desenvolvidas. → 2,6%

• Estas áreas deveriam ser usadas
para produção agrícola, fábricas ou
indústrias. → 2,5%

• Prejudica a geração de emprego e
renda. → 1,4%

X

*Respostas mais populares, os entrevistados puderam dar mais de uma resposta
a esta pergunta; percentuais relativos ao número total de entrevistados.

Não73,5%

Sim 11,1%

Não sei
15,5%
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CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA E QUALIDADE DE VIDA

MANTER A FLORESTA EM PÉ 
MELHORA A SUA QUALIDADE 

DE VIDA?

AS QUEIMADAS AFETAM 
SUA QUALIDADE DE VIDA?

Como?

Como?

“Purificando 
o ar”

36,2%

“Poluindo o ar 
com fumaça”

49,3%

“Reduzindo 
o calor”

21%

“Prejudicando o meio 
ambiente e a vida animal”

19,2%

“Faz bem à 
saúde”

7,6%

“Causando problemas 
respiratórios” 

13,6%

“Prejudica  
a saúde” 

12,5%

* Respostas mais populares, percentuais referente à amostra total;
os entrevistados puderam dar mais de uma resposta para esta pergunta

* Respostas mais populares, percentual referente à amostra total; os
entrevistados puderam dar mais de uma resposta para esta pergunta

Não,
piora

Sim, 
melhora72,6%

Não sei
avaliar2,6%

0,3%

Não me
afeta 24,5%

Sim, 
negativamente

94,1%

Não
afetam 3,7%

Não sei
avaliar2,2%
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Realização:

Acesse o estudo completo

@fasamazonia

MEIO AMBIENTE EM MANAUS

ÁREAS VERDES URBANAS MELHORAM 
SUA QUALIDADE DE VIDA?

É IMPORTANTE CRIAR UNIDADES  
DE CONSERVAÇÃO EM MANAUS PARA 

PROTEGER O SAUIM DE COLEIRA  
DA EXTINÇÃO?
(Saguinus Bicolor)

A DESPOLUIÇÃO DE IGARAPÉS NAS 
ÁREAS URBANAS É IMPORTANTE?

Como?

“Produzindo 
sombra, 

reduzindo o calor 
e melhorando o 

clima”

40,6%

“Para 
descontaminação 

das águas” 

17,8%

“Produzindo 
ar puro”  

19,7%

“Para diminuir 
o lixo e a
poluição”

17,4%

“Proporcionam 
lazer e são 

espaço para 
passeios” 

5,5%

“Evita 
transmissão 
de doenças”

17,3%

* Respostas mais populares, percentuais referente à amostra total;
os entrevistados puderam dar mais de uma resposta para esta pergunta

Por que limpar os rios?

* Respostas mais populares, percentual referente
à amostra total; os entrevistados puderam dar

mais de uma resposta para esta pergunta 

Pioram 1,2%

Não
afetam 24,5%

Melhoram66,8%

Não sei
avaliar7,5%

Importante 28,3%

Não sei9,1%
2,2%

1,7%Pouco
importante

Nada importante/
Indiferente

Muito 
importante58,7%

Importante 28,3%

Não sei9,1%

Nada importante0,6%

1,7%Pouco
importante

1,6%Indiferente

Muito 
importante58,7%

Apoio:

https://instagram.com/fasamazonia/
http://twitter.com/fasamazonia
https://www.youtube.com/c/fasamazonia
https://www.linkedin.com/company/fasamazonia
https://www.facebook.com/fasamazonia
https://www.tiktok.com/@fasamazonia?

