
Pesquisa IPAM

Levantamento realizado pela IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria)

CONSERVAÇÃO NA AMAZÔNIA:
a percepção dos brasileiros

Março de 2021

Foto: AndreDeak



Pesquisa IPAM
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técnicas



Especificações técnicas

OBJETIVO: levantar dados sobre a percepção da população acerca de questões 
ambientais relevantes no atual contexto brasileiro.

PERÍODO DE CAMPO

De 24 de 
fevereiro a

05 de março 
de 2021.

MÉTODO E COLETA 
DE DADOS

Pesquisa 
quantitativa 

com 
entrevistas 

online.

MARGEM DE ERRO

2 pontos 
percentuais 

considerando 
um nível de 

confiança de 
95%.

UNIVERSO

População 
internauta com 16 
anos ou mais das 
classes A, B e C.

AMOSTRA

Amostra de 
2.000 

entrevistas.

PONDERAÇÃO

Fatores de 
ponderação foram 

calculados para 
restabelecer a 

proporção regional 
e perfis 

sociodemográficos.

Obs: os resultados detalhados por região foram inseridos sempre que a diferença entre o maior e o menor percentual entre as regiões ficou acima de 10 p.p. 
Os destaques por segmentos contidos nesta apresentação são aqueles que apresentam diferença acima de 4 p.p. em relação ao total da amostra.



32%

20% 25%
41%

14%

16 a 24 25 a 34 35 a 44 55 anos ou
mais

45%

Perfil da amostra (%)

48%52%

23%

Ensino 
fundamental

Ensino 
Médio

ESCOLARIDADE

Superior

IDADE

BRANCA

3%

47%

PRETA/PARDA

OUTRAS

50%

RAÇA

SEXO



Classe A

4%

CLASSE 
SOCIOECONÔMICA

Classe C

64%

14%

23%
27%

17%
20%

Até

1 SM

Mais de

1 a 2 SM

Mais de

2 a 5 SM

Mais de

5 SM

Não

respondeu

RENDA 
FAMILIAR

Perfil da amostra (%)

Classe B

32%



Perfil da amostra (%)

RELIGIÃO

31% 28%

41%

Católica Evangélica/ 
Protestante

Outras

POSIÇÃO POLÍTICA

40%
Direita

27% 
Esquerda

33%
Centro

PRATICA AÇÕES QUE 
CONTRIBUEM COM O 

MEIO AMBIENTE

91%

9%

Pratica Não pratica



Perfil da amostra (%)

CONDIÇÃO DO 
MUNICÍPIO

NORDESTE

19%

SUDESTE

50%

SUL

17%

8%

CENTRO OESTE

6%

NORTE

62%

Capital/ RM Interior

38%

RESIDE EM ESTADOS COM 
FOCOS DE QUEIMADAS*

10%

90%

Reside Não reside

REGIÕES

*Reside nos 7 estados com mais de 10.000 focos de queimadas (jan/2020 a dez/ 2020): MT, PA, MA, AM, TO, MS, RO
Fonte: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2020

Base: Amostra (2000)



Pesquisa IPAM

Percepção sobre desmatamento,

e o papel do Governo Federal

queimadas



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Ações do Governo Federal

Medidas do Governo Federal lideram o ranking de ações necessárias 
para evitar as queimadas na Amazônia em 2021

P06) Quais dessas ações você acredita que são necessárias para evitar as queimadas na Amazônia em 2021?  (RM)

Base: Amostra (2000)

Medidas do Governo Federal 
como fiscalização, aplicação 

de multas, combate às 
atividades ilegais, etc.

68%
Participação mais efetiva da 

população, cobrando melhores 
práticas do Governo Federal, 

participando de protestos, etc

38%
Comprometimento das

empresas em adotar políticas de 
desenvolvimento sustentável/ 
ecologicamente responsável

38%

Incentivo a práticas agrícolas 
sustentáveis/ sistemas 

agroflorestais

32%
Ações, medidas e 

projetos realizados
em colaboração com 

ONGs ambientais

32%
Investimento em 

pesquisa/ estudos 
científicos

38%
Regularização das terras/ 

providenciar o título de 
posse das terras ocupadas 

(regularização fundiária)

38%



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Ações do Governo Federal

Para 68% dos entrevistados, medidas de fiscalização, de aplicação de multas
e de combate às atividades ilegais nos biomas brasileiros são primordiais
para conter as queimadas nos próximos meses.

Medidas do Governo Federal 
como fiscalização, aplicação 

de multas, combate às 
atividades ilegais, etc.

68%
76%

74%

73%

mais de 2 a 5 SM

mais de 1 a 2 SM

mais à esquerda/ Capitais e RMs



6%3%

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Papel do Governo Federal

Os respondentes se dividem sobre o papel exercido pelo Governo Federal no controle do desmatamento.

Cumpre 
além do 

que deveria

Cumpre 
totalmente

Cumpre 
em parte

Não sabem

47%
38%

6%

Não 
cumpre o 
seu papel

47%

Base: Amostra (2000)
P16) E de forma geral, o quanto você considera que o Governo Federal cumpre o seu papel no controle do desmatamento? (RU)



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Papel do Governo Federal

Quase a metade dos entrevistados acredita que o governo não cumpre seu papel no combate 
e controle do desmatamento.

47%

Não 
cumpre o 
seu papel

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

38%

44%

52%

46%

38%

82% mais à esquerda

56% capitais e RMs

54% outras regiões/ ens. superior

52% 55 anos e mais/ mais de 1 a 2 SM



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

17% Daqueles que acreditam que o desmatamento e as queimadas na 
Amazônia afetam a imagem do Brasil de forma positiva, acreditam que 
o Governo Federal cumpre além do que deveria seu papel no controle 
do desmatamento (3% total da amostra)

31% Daqueles que acreditam que o desmatamento e as queimadas na 
Amazônia não afetam a imagem do Brasil no exterior, acreditam que o 
Governo Federal cumpre totalmente seu papel no controle do 
desmatamento (6% total da amostra)

Papel do Governo Federal



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

A medida mais eficiente para amenizar os problemas ambientais do Brasil é a redução 
do desmatamento.

P07) E dentre as opções abaixo, qual você considera a mais eficiente para amenizar os problemas ambientais no Brasil? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? (ATÉ 3 OPÇÕES)

Reduzir o desmatamento

Reduzir as queimadas

Investir em fontes de energia renovável (energia eólica, solar, etc.)

Reduzir o garimpo/extração de minérios

Consumir produtos sustentáveis/ecologicamente responsáveis

Produzir menos lixo

Economizar água

Realizar a coleta seletiva de lixo

Optar por veículos elétricos, híbridos ou combustível renovável

Consumir menos

Utilizar menos o automóvel

Consumir menos carnes e produtos derivados do leite

Economizar energia elétrica

Reaproveitar os alimentos

Consumir produtos orgânicos

Não sabe

Lugar (%)1º 3º2º

15

15

34

Lugar1º

5

7

6

2

3

2

1

1

2

1

1

6

0

25

20

13

12

11

5

5

5

4

3

6

4

64

48

40

20 Índice de 
multiplicidade: 3,0



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Falta de fiscalização e ausência de multas são as principais dificuldades para solucionar os 
problemas ambientais no Brasil.

A falta de fiscalização de atividades agropecuárias e florestais

A ausência de aplicação de multa aos responsáveis pelo desmatamento não autorizado

A falta de comprometimento das empresas em adotar políticas de desenvolvimento sustentável/ ecologicamente responsável

A falta de combate à caça, pesca, extração de madeira e minérios ilegais

O comportamento individual das pessoas

Ausência de programas de reflorestamento de áreas degradadas

A dificuldade de acesso ao poder público para cobrar maior comprometimento com os assuntos ambientais

A falta de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis/ sistemas agroflorestais

As empresas não investirem no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos/ sustentáveis

A dificuldade de reduzir a emissão de poluentes liberados pelos automóveis, ônibus e motocicletas

A falta de incentivo para organizações ambientais

A ausência de investimento em parcerias com universidades para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade

A ausência de regularização fundiária (falta de regularização das terras / do título de posse das terras ocupadas)

Não sabe

P08) E dentre as opções abaixo, qual você considera a principal dificuldade para solucionar os problemas 
ambientais no Brasil? E em segundo lugar? E em terceiro lugar?  (ATÉ 3 OPÇÕES)

16

13

9

11

10

7

6

3

3

4

4

4

4

8

37

36

30

28

25

24

19

15

13

12

12

12

10

8

Lugar1º Lugar (%)1º 2º

Índice de 
multiplicidade: 3,0



Para quase metade dos entrevistados, os grileiros são os principais responsáveis
pelo desmatamento e queimadas na Amazônia.

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Responsáveis

P05) E na sua opinião, quem são os responsáveis pelo desmatamento e pelas queimadas na Amazônia? (RM)
Base: Amostra (2000)

A população 
brasileira

20%
Os produtores 

rurais

25%
Governo 
Federal

21%
As empresas 
privadas que 

atuam na região

38%
Os grileiros

(pessoas que falsificam 
documentos para se 
apropriar de terras)

47%

14%
Os governos 
estaduais da 

região amazônica

7%
Os países

vizinhos / Que 
fazem fronteira 

com a Amazônia

9%
Os países ricos/ 
desenvolvidos

14%
Os cidadãos 

locais

7%
As ONGs 

ambientais

3%
Os povos 
indígenas

Não sabem8%
Índice de multiplicidade: 2,2
52% citaram apenas um responsável

S



Para quase metade dos entrevistados, os grileiros são os principais 
responsáveis pelo desmatamento e queimadas na Amazônia.

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Responsáveis

As empresas 
privadas que 
atuam na região

38%
Os grileiros
47%

58% 55 anos e mais

53% ens. superior/ mais de 
2 a 5 SM/ mais à esquerda

52% capitais e RMs

47% mais à esquerda

46% ens. superior

44% mais de 2 a 5 SM/ mais centro

43% região Nordeste/ mais de 1 a 2 
SM



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Confiança
ONGs ambientais e povos indígenas são os agentes que as pessoas mais confiam 
para conservar a Amazônia. O governo federal ficou apenas com 13%.

ONGs 

ambientais

32%
Povos indígenas e 

populações tradicionais

29%

P02) Pensando na conservação da Amazônia, em qual desses agentes você CONFIA MAIS para conservá-la? (RU)
Base: Amostra (2000)

Governo 

Federal

13%

A população 

brasileira

7%
Os agricultores 

familiares

4%
Os países ricos/ 

desenvolvidos

2%
As empresas 

privadas da região

1%
Representantes do 

agronegócio/ Grandes 

fazendeiros

13%

10% NÃO SABE

S



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Confiança

ONGs ambientais e povos indígenas são os agentes que as pessoas mais confiam 
para conservar a Amazônia.

ONGs 

ambientais

32%

40% mais centro/ 16 a 24 anos

39% mais à esquerda

37% mais de 1 a 2 SM

47% mais à esquerda

36% região Nordeste

34% 25 a 34 anos

Povos indígenas e 

populações tradicionais

29%S



46

35

20

20

7

6

5

3

7

Cientistas

Jornalistas

Governo Federal

Redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube, etc)

Amigos e familiares

WhatsApp/ Grupos de WhatsApp

Famosos/ Influencers

Nenhuma dessas/ Outras

Não sabe

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Confiança
As instituições ambientalistas são as fontes mais confiáveis para os entrevistados se 
informarem sobre questões ambientais.

Base: Amostra (2000)
P15) Quais das opções abaixo são as fontes que você considera confiáveis para se informar sobre questões ambientais? (RM)

53% Instituições ambientalistas



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

dos que mais confiam no Governo Federal para conservar a 

Amazônia, acreditam que as ONGs ambientais são as 

responsáveis pelo desmatamento e pelas queimadas na Amazônia
24%

Total da amostra: 7%



Quase a totalidade dos entrevistados acredita que o desmatamento e as 
queimadas na Amazônia afetam de forma negativa a imagem do Brasil 
no cenário internacional.

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

AFETAM A 
IMAGEM DO 
BRASIL DE FORMA

NÃO AFETAM A IMAGEM 
DO BRASIL NO EXTERIOR

NÃO SABEM

NEGATIVA 83%
POSITIVA 8%

4%

5%

P13) Na sua opinião, o desmatamento e as queimadas que ocorrem na Amazônia afetam a imagem do Brasil no 
cenário internacional? (RU)

Base: Amostra (2000)



AFETAM A 
IMAGEM DO 
BRASIL DE FORMA

NEGATIVA 83%
Reside em estados 

com focos de queimadas

Não reside em estados 
com focos de queimadas

72%

84%

74%
NORTE

81%
NORDESTE

87%
SUDESTE

78%
SUL

82%
CENTRO-OESTE

90% mais de 2 a 5 SM

89% ens. superior/ mais centro

88% mais à esquerda/ católicos

Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Imagem no exterior



Percepção sobre desmatamento e queimadas – Governo Federal

Imagem no exterior

Os entrevistados se dividem quando o assunto é a relação entre Brasil e outros países 
na área ambiental e as consequências para o país.

Base: Amostra (2000)

Trazem mais BENEFÍCIOS
para o país

39%
Trazem mais PREJUÍZOS
para o país

40%
Não sabem

21%

P14) Na sua opinião, as relações entre Brasil e outros países na área ambiental trazem mais benefícios ou prejuízos ao Brasil? (RU)

47% católicos

46% mais centro

37% mais à esquerda/ classe 
A/ ens. Superior

44% mais de 2 a 5 SM

50% outras raças/cor

48% classe A

45% reside em estados com
focos de queimadas

54% não praticam ações que 
contribuem com o meu 
ambiente

26% ens. fundamental



Pesquisa IPAM

Percepção sobre a importância
da Amazônia



Percepção sobre a Amazônia

CONTEXTO: 2020 foi um ano marcado por notícias sobre a 
degradação da Amazônia.

Amazônia tem 
aumento de 68% 

nos alertas de 
desmatamento 

em agosto.

Até 22/10/20, o 
número de 

queimadas na 
Amazônia já é 
maior do que o 
registrado em 

2019.

Desmatamento na 
Amazônia em 

2020 
foi 3 vezes 

superior 
à meta brasileira 

proposta na 
COP15.

Entre janeiro e 
maio de 2020, o 

desmatamento na 
Amazônia foi o 
maior da série 
histórica desde 

2015.

Desmatamento 
registrado em 

março foi o mais 
alto dos últimos 
dois anos para o 
mesmo período. 

Mar/2020 Jun/2020 Ago/2020 Out/2020 Dez/2020



Percepção sobre a Amazônia

89% dos entrevistados acreditam que a conservação ou 

a degradação da Amazônia influenciam no clima do planeta

P03) Você diria que a conservação ou a degradação da Amazônia influenciam ou não influenciam no clima do planeta? (RU)
Base: Amostra (2000)

96% 81%95%
CENTROMais à ESQUERDA Mais à DIREITA

5% Não Influenciam
6% Não sabem



Percepção sobre a Amazônia

94% concordam

que a Amazônia é essencial para
o equilíbrio do clima do planeta

Concorda totalmente + em parte

Base: Amostra (2000)

P01C) Para começar, gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda de cada uma dessas frases: (RU)



Percepção sobre a Amazônia

93% concordam

Concorda totalmente + em parte

Base: Amostra (2000)

P01A) Para começar, gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda de cada uma dessas frases: (RU)

que conservar a Amazônia é

reconhecido mundialmente pela
essencial para que o Brasil seja

sua contribuição no combate às
mudanças climáticas



Percepção sobre a Amazônia

93% concordam

que a Amazônia é essencial para
o qualidade de vida do ser humano

Concorda totalmente + em parte

Base: Amostra (2000)
P01B) Para começar, gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda de cada uma dessas frases: (RU)



Percepção sobre a Amazônia

85% concordam
que os povos indígenas são fundamentais

para a conservação da Amazônia

96% 81%95%
CENTROMais à ESQUERDA Mais à DIREITA

Concorda totalmente 
+ em parte

85%
NORTE

90%
NORDESTE

86%
SUDESTE

77%
SUL

84%
CENTRO-OESTE



Agricultura e biotecnologia são percebidas como as atividades que mais 
contribuem com o desenvolvimento econômico do Brasil

Agricultura

63%

8%

22%

6% NS

60%

6%

24%

55%

11%

26%

Biotecnologia

55%

11%

26%

Pecuária Extração de óleos, ervas, 

frutos, borracha, etc.
9% NS 8% NS 9% NS

46%

8%

34%

13% NS

37%

22%

29%

11% NS

%

Contribui muito Contribui muito Não contribui

30%

33%

28%

9% NS
Ecoturismo e 

etnoturismo
Mineração Extração de madeira

P12) Vou citar algumas atividades desenvolvidas na Amazônia 

e gostaria que você me dissesse se, na sua opinião, essa 

atividade contribui muito, contribui pouco ou não contribui 

com o desenvolvimento econômico do Brasil. (RU)

Base: Amostra (2000)

Percepção sobre a Amazônia



Agricultura e biotecnologia são percebidas como as atividades que 
mais contribuem com o desenvolvimento econômico do Brasil

A
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63% 60% 55%
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46% 37%

33%

E
co

tu
ri

sm
o

 e
 

e
tn

o
tu

ri
sm

o

M
in

e
ra

çã
o

Extração de madeira

Contribui muito Não contribui

76% mais centro
75% classe A
71% região Nordeste
70% mais à direita
68% região Norte/  

16 a 24 anos

74% classe A
67% mais de 2 a 5 SM
66% ens. Superior
65% católicos

65% classe A
64% mais centro
62% região Norte/                                                                                                            

mais à direitaP
e
cu

á
ri

a 65% classe A
56% mais de 2 a 5 SM
55% mulheres/ classe B

59% classe A
53% mais centro

60% classe A
50% mais centro
46% mais de 5 SM
44% mais à direita/ 

ens. Superior 

55% 55 anos e mais

Percepção sobre a Amazônia



Percepção sobre a Amazônia

80%
NORTE

67%
NORDESTE

60%
SUDESTE

63%
SUL

69%
CENTRO-OESTE

63% concordam
que os agricultores familiares contribuem

para a conservação da Amazônia

28% Discordam

8% Não sabem

79% reside em estados com 

mais focos de queimadas

77% outras raça/ cor

71% classe A

69% mais de 5 SM/ ens. 

Fundamental
Concorda totalmente + em parte
Discorda totalmente + em parte

Concorda totalmente + em parte



Percepção sobre a Amazônia

49%
NORTE

57%
NORDESTE

59%
SUDESTE

66%
SUL

55%
CENTRO-OESTE

59% discordam
que os grandes fazendeiros contribuem

para a conservação da Amazônia

32% Concordam

8% Não sabem

75% mais à esquerda

69% ens. superior

67% 55 anos e mais

65% mais de 2 a 5 SM
Concorda totalmente + em parte
Discorda totalmente + em parte

Discorda totalmente + em parte



Pesquisa IPAM

Considerações
Finais



Considerações finais

Importância 
da Amazônia

Há um entendimento geral sobre a importância da Amazônia para o Brasil e para todo 

o planeta. A população compreende a necessidade de preservação e entende que o 

desmatamento e as queimadas na Amazônia afetam diretamente a vida das pessoas.



Considerações finais

Desmatamento, queimadas e
o papel do Governo Federal

Fica evidente a percepção dos entrevistados do papel crucial do Governo Federal na 

conservação da Amazônia. Ainda que cerca de metade dos entrevistados afirme que o Governo 

Federal não cumpre seu papel no controle do desmatamento, a maioria das dificuldades 

apontadas para solucionar os problemas ambientais são aquelas de competência da esfera 
federal. Além disso, são as medidas diretamente exercidas pelo Governo Federal as 

consideradas mais efetivas para preservação do bioma.

Apesar de o desmatamento já ser considerado o principal problema ambiental do Brasil, ainda 

há uma confusão no entendimento sobre seu impacto na qualidade de vida do ser humano.



Considerações finais

Cenário 
internacional

Pensando no cenário internacional, os entrevistados acreditam que o desmatamento 

e as queimadas afetam de forma negativa a imagem do Brasil. No entanto, não 

chegam em um consenso quando levados a refletir sobre a relação do Brasil com 

outros países na área ambiental, se essas relações trazem mais benefícios ou mais 
prejuízos para o país. Parcela importante, sequer sabe opinar a respeito.  



Considerações finais

Participação 
de outros atores

Apesar de a agricultura e a pecuária estarem entre as atividades que mais contribuem para o 

desenvolvimento econômico do país, quando se trata de conservação da Amazônia, há uma baixa 
confiança no agronegócio.

Já as comunidades locais têm papel importante na conservação da Amazônia: 85% concordam 
que os povos indígenas são fundamentais para a conservação do bioma e, junto com as 
comunidades tradicionais, estão entre os atores em que mais se confia para isso, atrás apenas 
das ONGs. Ainda, 63% concordam que os agricultores familiares contribuem para a conservação 
do bioma, mas apenas 4% os consideram os mais confiáveis para isso.



Pesquisa IPAM

Quem somos



Quem somos

O IPAM – O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
é uma organização científica, não governamental, apartidária e 
sem fins lucrativos que, há 26 anos, trabalha pelo 
desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nosso propósito é 
consolidar, até 2035, o modelo de desenvolvimento tropical da 
Amazônia, por meio da produção de conhecimento, da 
implementação de iniciativas locais e da influência em políticas 
públicas, de forma a impactar o desenvolvimento econômico, 
a igualdade social e a preservação do meio ambiente.



Quem somos

O IPEC – Inteligência em Pesquisa e Consultoria é uma 

empresa originada do Ibope Inteligência, que mantém a mesma 
equipe e a estrutura de executivos. Assim, o IPEC preserva sua 
capacidade operacional, técnica, metodológica e de atendimento 
aos clientes e, ainda mais importante, o know-how, expertise e o 
profundo conhecimento das soluções de pesquisa acumulado pelos 
profissionais que atuavam no Ibope Inteligência.


