
Mudanças climáticas na 
percepção dos brasileiros

PESQUISA



Especificações Técnicas 

Pesquisa quantitativa/ 
Entrevistas telefônicas - 
sistema C.A.T.I. 

2 pontos percentuais 
para o total da amostra, 
considerando um nível 
de confiança de 95%.

População brasileira com 
18 anos ou mais.

2.600 entrevistas.

Período de campo
De 24 de setembro a
16 de outubro de 2020.

Fatores de ponderação foram 
calculados pelo IBOPE 
Inteligência para correção de 
cotas populacionais, com base 
em dados da PNAD-IBGE.

Levantar dados sobre a percepção da população brasileira a respeito de 
questões relativas ao clima  e ao meio ambiente.

Objetivo

Amostra

Método e coleta de dados

Ponderação

Universo

Margem de erro



Conhecimento

Apesar da importância dada à questão do aquecimento global e da 
preocupação com o meio ambiente, apenas 25% declaram saber 
muito sobre o assunto.



78% 
Acham muito 
importante a 
questão do 
aquecimento global.

61% 
Estão muito 
preocupados com 
o meio ambiente 
atualmente.

25% 
Sabem muito 
sobre aquecimento 
global ou mudanças 
climáticas.

Importância, preocupação e conhecimento
 sobre aquecimento global e mudanças climáticas



Faixa etária e escolaridade

A importância dada à questão do aquecimento global é maior entre 
os mais jovens e os mais escolarizados.

59% 
Consideram a questão 
muito importante.

13% 
Não souberam responder.

Não acessam à internet



Grau de importância
 sobre a questão do aquecimento global



Gênero e política

As mulheres e os mais à esquerda são os que declaram maior 
preocupação com o meio ambiente.



Grau de preocupação
 com o meio ambiente



Educação

O conhecimento sobre a temática do aquecimento global e 
mudanças climáticas está bastante associado à escolaridade 
e ao acesso à internet.



Escolaridade Acesso à internet

Grau de conhecimento
sobre a temática do aquecimento global e mudanças climáticas



O que consideram mais importante?

PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

77%

14%

PROTEGER O MEIO AMBIENTE, 

e a geração de empregos, mesmo que isso 
prejudique o meio ambiente.

mesmo que isso signifique menos crescimento 
econômico e menos  empregos.

8%



92% dos brasileiros  consideram que o 
aquecimento global está acontecendo.

consideram que NÃO está acontecendo.5%

NÃO SABEM se está 
acontecendo.3%

dos que não são usuários de Internet
NÃO SABEM se está acontecendo.8%



Resultado de 
mudanças naturais do 
meio ambiente.

12%
Ambos 
(esp.).9%

Percepção sobre as causas do 
aquecimento global

77%  principalmente pela ação humana.

2%



88%
%Acreditam que o
aquecimento global pode 
prejudicar muito as gerações futuras.

5% 

4%

2%

Aquecimento global pode prejudicar 
muito as próximas gerações?

1%



Brasileiros que acreditam que o aquecimento global pode 

prejudicar muito as próximas gerações

92% 

91%

80%

Escolaridade Política

Acesso à internet

90%
Por mais de um 
dispositivo

89%
Apenas pelo 
celular

78%
Não acessa  
a internet

*Percentual dos que 
responderam que  o 
aquecimento global 
pode prejudicar muito
as próximas gerações



72%
15% 

8%

5%

Acreditam que o aquecimento global 
pode lhes prejudicar muito e prejudicar 
muito suas famílias.

 
2%



Brasileiros que acreditam que o 
aquecimento global pode 
prejudicar muito suas famílias

 

76% 74% 66%Raça 

Política

Acesso à internet

73%
Por mais de um 
dispositivo

78%
Apenas pelo 
celular

64%
Não acessa  
a internet

*Percentual dos que 
responderam que  o 
aquecimento global 
pode prejudicar MUITO 
as próximas gerações



32% 4%

Quem pode contribuir para resolver o 
problema das mudanças climáticas?

4%

35% 24%
Empresas e 
Indústrias

Os governos Os cidadãos



Informação

98% já ouviram falar de queimadas na Amazônia

2% 



Ação humana

77%
Mudanças naturais no 

meio ambiente, que deixam 
a floresta mais seca em 
algumas épocas do ano.

9%
Ambos 
(esp.)

12%

Percepção sobre as causas das 
queimadas da Amazônia



Principais responsáveis pelas 
queimadas na Amazônia

Madeireiros Agricultores Pecuaristas e 
criadores de animais

Garimpeiros

34% 20% 8% 6% 4%

1 + 2 + 3

49% 48% 41%76%



84% concordam 11%

Discordam

4% 

Não concordam, 
nem discordam

1%

Que as queimadas na Amazônia prejudicam 
a imagem do Brasil no exterior.



74% discordam 17%

Concordam

6% 

Não concordam, 
nem discordam

2%

NS/NR

Que as queimadas na Amazônia são necessárias 
para o crescimento da economia.



Mudanças climáticas na 
percepção dos brasileiros

ACESSE O SITE DO PROJETO

PESQUISA

contatos
its@itsrio.org | imprensa@itsrio.org

percepcaoclimatica.com.br

https://www.percepcaoclimatica.com.br/

