


Período 25 a 27 de setembro de 2010

Abrangência Nacional

Universo Eleitores com 16 anos e mais

Amostra 3.010 entrevistas em 191 municípios

Margem de erro 2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%

Especificações Técnicas

Ibope Inteligência

MCI - Estratégia

Parceiros



População brasileira está preocupada com o meio 
ambiente

Maior parte dos 
entrevistados 
afirmaram ter 

alguma 
preocupação 

especial com o meio 
ambiente

Quanto maior o 
nível educacional ou 

o nível de renda 
familiar do 

entrevistado maior a 
probabilidade dele 

se preocupar com o 
meio ambiente

Preocupação com o Meio Ambiente

80

11
9

Sim Não Não sabe / não opinou

%



Desmatamento é o que mais preocupa o brasileiro

No levantamento 
espontâneo, 

entrevistados citaram o 
desmatamento das 

florestas como uma das 
questões ambientais que 

mais o preocupa

Na sequência aparecem 
poluição da água e falta 

de abastecimento, 
aquecimento 

global/mudança 
climática, tratamento do 

lixo e a poluição do ar

Maior preocupação em relação ao Meio 

Ambiente
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Queimadas

Transgênicos

Produção de energia nuclear

Proteção e cuidado com os animais

Tratamento do esgoto

Não sabe/Não respondeu

Poluição dos veículos automotores

Nenhuma preocupação especial

Tratamento / Acúmulo de lixo

Poluição do ar

Aquecimento Global

Poluição da água

Desmatamento
%



Aquecimento global é a questão mais importante para o 
Brasil

Com base em uma lista 
pré-definida, o 

aquecimento 
global/mudanças 

climáticas foi a questão a 
mais importante

Na pesquisa de 2009, o 
desmatamento da 

Amazônia ocupava a 
primeira colocação

Somando-se as escolhas 
da primeira e da segunda 
questão mais importante, 

o desmatamento da 
Amazônia passa ser o 

mais citado

%

Meio Ambiente e Qualidade de Vida
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Transgênicos

Preservação das espécies

Não sabe/Não respondeu

Tratamento do Lixo

Poluição do ar

Tratamento de Água e Esgoto

Desmatamento da Amazônia

Aquecimento Global

1º lugar 1º + 2º lugares



Não há consenso sobre o maior responsável pela poluição 
do meio ambiente

Com relação ao fator de 
maior impacto na 

poluição ambiental, o 
brasileiro se mostrou 

dividido

Quatro aspectos se 
destacam: lixo e o esgoto 

produzido nas 
residências, fumaça e 
emissão de gases dos 
veículos automotores, 

indústria e o 
desmatamento 

Principal responsável pela poluição do Meio Ambiente
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Uso de agrotóxico

Não sabe/Não respondeu

Todos são responsáveis

Queimadas

Desmatamento

Emissão de fumaça e resíduos pelas

indústrias

Fumaça e emissão de gases por veículos

Lixo e esgoto das residências
%



População não vê dilema entre proteção ambiental e 
crescimento econômico

Pouco menos de um terço 

defende forte proteção ambiental, 

mesmo que isso dificulte o 

crescimento econômico

Meio Ambiente versus  Crescimento Econômico

30

11

13

46

Prioridade ao meio ambiente

Prioridade ao crescimento
É possível conciliar crescimento e proteção ao meio ambiente

Não sabe/Não respondeu

Quase metade da população 

brasileira acredita que é possível 

conciliar crescimento econômico 

com proteção ao meio ambiente

%



Sociedade acredita que há mais iniciativas em prol do 
meio ambiente

Evolução das iniciativas em prol do meio ambiente

40

32

17

10

Aumentaram

Mantiveram-se inalteradas

Foram reduzidas

Não sabe/Não respondeu

Percepção é de que iniciativas realizadas pelos governos, empresas e 

pessoas em prol da preservação do meio ambiente aumentaram nos 

últimos anos

%



Cuidados ambientais ficam restritos a tarefas do cotidiano

A maior contribuição se 
dá com cuidados para 
evitar o desperdício de 
água, em não jogar lixo 

nas ruas e na economia 
de energia elétrica

A separação do lixo para 
reciclagem é realizada 

por 37% dos 
entrevistados

Atituldes para Conservação Ambiental
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3
Contribuir financeiramente com

entidades de proteção

Atuar como voluntário na proteção

Usar outro meio de transporte

Dá preferência a produtos "verdes"

Mantém o carro regulado

Planta ou já plantou árvores

Separa o lixo

Evita o desperdício de energia

Não joga lixo nas ruas

Evitar o desperdício de água%



Maioria aceitaria pagar mais por produtos ecologicamente 
corretos, mas apenas 11% dão preferência a esses produtos

Disposição a pagar mais caro por um produto 

ambientalmente correto

51

19

13

18

Estaria disposto

Não estaria disposto

Depende do quanto mais
caro (resposta espontânea)

Não sabe/Não respondeu

Pouco mais da metade dos entrevistados estaria disposto a pagar 

mais caro por um produto produzido de maneira a prejudicar o menos 

possível o meio ambiente

%



Pouco mais da metade da população prefere o uso de 
incentivos e ações educacionais na proteção ao meio 
ambiente

Somados os que 
defendem medidas 

de incentivo e 
medidas educativas, 
chega-se a 52% da 

população

Para 40% dos 
entrevistados, o 

melhor tipo de ação 
seria a adoção de 
uma legislação e 

punições mais 
duras, como multas, 

impostos e 
proibição de 

atividade

Melhor Ação para Proteção Ambiental

40

25

27

8

Adotar uma legislação e punições
Adotar medidas de incentivo
Adotar medidas educativas
Não sabe/Não respondeu

%



Cresce preocupação com o aquecimento global

Similar ao apurado na 
pesquisa realizada em 

setembro de 2009, 90% 
dos entrevistados 
concordam que a 

temperatura média da 
Terra está aumentando

Entre 2009 e 2010, 
evidencia-se um 

crescimento significativo 
na percepção de quão 
sério é o aquecimento 

global 

% Seriedade do aquecimento global
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1
Nada grave

Pouco grave

Não sabe / Não

respondeu

Grave

Muito grave

2010 2009



Aquecimento global deve-se à ação do ser humano

Opinião dos Brasileiros sobre as Causas do 

Aquecimento da Terra

11

78

11

Processo natural da Terra

Ação do ser humano

Não sabe/Não respondeu

A grande maioria dos entrevistados associa o aquecimento do planeta 

às ações realizadas pelo homem e não por um processo natural da 

Terra

%



Não há consenso entre quem seria o responsável pelo 
aquecimento global

Responsabilidade pelo Aquecimento Global
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2517
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23

2

O cidadão As indústrias As empresas agropecuárias
Os Governos Outros/ Nenhum Todos são responsáveis
Não sabe/Não respondeu

Os brasileiros se mostraram divididos quanto à indicação dos principais 

responsáveis pelas mudanças climáticas

%



População defende que países ricos contribuam mais para 
mitigar o aquecimento global

A população 
entende que todos 

os países devem 
contribuir para a 

redução da emissão 
de gases poluentes

Grande parte dos 
entrevistados 

entende que os 
países ricos devem 

ser obrigados a 
contribuir mais para 

a redução das 
emissões de gases 

poluentes do que os 
países pobres

Contribuição dos Países para Redução do 

Aquecimento Global
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46

7
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Maior contribuição dos países mais ricos
Todos os países devem contribuir igualmente
Apenas os países mais ricos
Não sabe/Não respondeu

%




