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I N T R O D U Ç Ã O

As áreas de preservação da Amazônia brasileira têm sido alvo de ataques crescentes nos últimos anos. Além de 
aumento na taxa de invasões e desmatamentos nas Unidades de Conservação, o discurso político contra a 
conservação também tem sido mais frequente e agressivo. A tendência pede uma ação mais estratégica dos atores 
sociais que trabalham a favor do meio ambiente.

Para contribuir com essa nova estratégia, o Imazon e o Mundo Que Queremos elaboraram uma pesquisa de 
opinião pública. O objetivo foi avaliar como os brasileiros de todas as regiões se posicionam em relação às áreas 
protegidas.

A pesquisa, realizada pelo ReclameAqui entre novembro e dezembro de 2018 a convite do Imazon e do Mundo 
Que Queremos, revela que os brasileiros se posicionam claramente a favor das áreas protegidas.



P R I N C I PA I S  R E S U LTA D O S

A seguir, os principais resultados:

• Cerca de 47% dos brasileiros dizem ter visitado algum parque nacinal ou estadual. Já 45% deles diz que não 
conhecem.

• Apenas 7% dos brasileiros diz já ter ido a algum parque na Amazônia. Outros 13% afirmam que já ouviram falar. 
E 80% dizem apenas que não conhecem.

• 86% dizem que a Amazônia não está devidamente protegida e precisaria de mais áreas de conservação. Apenas 
para 10%, as áreas atuais são suficientes. E só para 4% a Amazônia teria muitas áreas protegidas e faltaria terra 
para produção.

• Para 95%, os parques na Amazônia são "patrimônio público que conserva a floresta, a biodiversidade, as chuvas 
e têm potencial turístico". Os parques são terra improdutiva apenas para 5% dos entrevistados.



• Quando ouvem falar de pessoas que invadem as áreas de conservação, 67% acreditam que "são 
latifundiários que querem se apropriar do patrimônio público" e 6% acham que são pessoas que "fazem isso 
porque precisam de terra para produzir e alimentar sua família". Cerca de 27% diz que não tem informações 
suficientes.

• Para 64% dos entrevistados, a maior ameaça para a preservação da floresta são os "grandes latifundiários 
gananciosos". Já 25% acreditam que são "os interesses estrangeiros". Apenas 3% acham que são pobres 
"com falta de opção para produzir".

• Na avaliação de 97%, quem ocupa terras públicas para tirar madeira ou criar bois está "se apropriando de um 
bem do povo brasileiro". Só 3% acham que estão fazendo justiça social.

• Sobre as grandes áreas públicas cobertas de floresta na Amazônia, 62% acham que devem ser mantidas 
como florestas protegidas para uso turístico e para conservação. Mais 26% acham de devem ficar intocadas. 
Cerca de 7% acham que as áreas devem ser usadas para geração de renda a partir dos produtos da floresta.

• Dos entrevistados, apenas 1% acham que as áreas de florestas devem ser dedicadas a grandes projetos como 
hidrelétricas. E outros cerca de 1% acham que devem ser loteadas e vendidas a produtores rurais.



OPÇÕES DE RESPOSTA

Sim

Não

Não Lembro

TOTAL

RESPOSTAS (%)

46,9%

44,8%

8,3%

Q1 Você visitou algum parque nacional ou estadual?



OPÇÕES DE RESPOSTA

Sim, já fui

Sim, já ouvi falar

Não Conheço

TOTAL

RESPOSTAS (%)

6,9%

12,7%

80,3%

Q2 Você conhece algum parque da Amazônia?



OPÇÕES DE RESPOSTA

A Amazônia tem muitas áreas protegidas e falta terra para produção

A Amazônia ainda não está devidamente protegida e precisa de mais áreas de conservação

A Amazônia tem áreas protegidas suficientes para sua conservação e também não falta terra para produção.

TOTAL

RESPOSTAS (%)

4,4%

85,8%

9,7%

Q3 Sobre as áreas preservadas na Amazônia, qual dessas afirmativas melhor traduz 
sua opinião?



OPÇÕES DE RESPOSTA

patrimônio público que conserva a floresta, os rios, a biodiversidade, as chuvas e tem potencial para turismo

terra improdutiva que poderia ser usada para agricultura ou pecuária, gerando empregos e alimentos

As duas opções

TOTAL

RESPOSTAS (%)

95,0%

5,0%

0,0%

Q4 Em sua opinião, os parques da Amazônia são:



OPÇÕES DE RESPOSTA

elas fazem isso porque precisam de terra para produzir e alimentar sua família.

são latifundiários que querem se apropriar de patrimônio público para enriquecer mais.

não tenho informações suficientes para avaliar isso.

TOTAL

RESPOSTAS (%)

6,1%

66,7%

27,2%

Q5 Quando você ouve falar de pessoas que invadem áreas de conservação, você 
acredita que:



OPÇÕES DE RESPOSTA

Não sei

Os interesses estrangeiros

Os grandes latifundiários gananciosos

Populações pobres com falta de opção para produzir

TOTAL

RESPOSTAS (%)

8,0%

25,0%

63,9%

3,1%

Q6 Em sua opinião, quem representa a maior ameaça para a preservação da floresta 
amazônica?



Q7 Na sua avaliação, se um grupo de pessoas se ocupa terras públicas protegidas na 
Amazônia para tirar madeira e criar bois, eles estão…

OPÇÕES DE RESPOSTA

fazendo justiça social, usando uma terra improdutiva.

se apropriando de um bem do povo brasileiro.

TOTAL

RESPOSTAS (%)

2,8%

97,2%



OPÇÕES DE RESPOSTA

Não sei

dedicadas a grandes projetos como hidrelétricas

conservadas de forma intocada

mantidas como florestas protegidas para uso turístico e para conservação deanimais e plantas únicas e dos rios

loteadas e vendidas para produtores rurais

usadas para geração de renda a partir de produtos da floresta

TOTAL

RESPOSTAS (%)

3,2%

0,7%

26,2%

61,7%

1,1%

7,2%

Q8 O Brasil ainda tem grandes áreas na Amazônia de propriedade pública cobertos 
por florestas. Você acredita que essas terras deveriam ser:



 (%) Respostas Brazil Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Q1 Você visitou algum parque nacional ou estadual?

Sim 47% 47% 41% 46% 47% 51%

Não 45% 44% 51% 48% 44% 40%

Não Lembro 8% 9% 8% 6% 8% 10%

Q2 Você conhece algum parque da Amazônia?

Sim, já fui 7% 7% 7% 51% 5% 6%

Sim, já ouvi falar 13% 13% 16% 14% 12% 12%

Não Conheço 80% 80% 77% 35% 83% 82%

Q3 Sobre as áreas preservadas na Amazônia, qual dessas afirmativas melhor traduz sua opinião?

A Amazônia tem muitas áreas protegidas e falta terra para produção 4% 5% 3% 17% 4% 4%

A Amazônia ainda não está devidamente protegida e precisa de mais áreas de conservação 86% 83% 88% 65% 88% 82%

A Amazônia tem áreas protegidas suficientes para sua conservação e também não falta terra para produção. 10% 12% 9% 18% 8% 14%

Q4 Em sua opinião, os parques da Amazônia são:

patrimônio público que conserva a floresta, os rios, a biodiversidade, as chuvas e tem potencial para turismo 95% 95% 95% 88% 96% 95%

terra improdutiva que poderia ser usada para agricultura ou pecuária, gerando empregos e alimentos 5% 5% 5% 12% 4% 5%

As duas opções 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Q5 Quando você ouve falar de pessoas que invadem áreas de conservação, você acredita que:

elas fazem isso porque precisam de terra para produzir e alimentar sua família. 6% 4% 7% 9% 7% 4%

são latifundiários que querem se apropriar de patrimônio público para enriquecer mais. 67% 70% 67% 63% 66% 67%

não tenho informações suficientes para avaliar isso. 27% 26% 26% 28% 27% 29%

Q6 Em sua opinião, quem representa a maior ameaça para a preservação da floresta amazônica?

Os interesses estrangeiros 25% 22% 27% 30% 25% 26%

Os grandes latifundiários gananciosos 64% 68% 64% 55% 64% 63%

Populações pobres com falta de opção para produzir 3% 3% 2% 7% 3% 3%

Não sei 8% 6% 7% 8% 8% 8%

Q7 Na sua avaliação, se um grupo de pessoas se ocupa terras públicas protegidas na Amazônia para tirar madeira e criar bois, eles estão…

fazendo justiça social, usando uma terra improdutiva. 3% 2% 3% 5% 3% 2%

se apropriando de um bem do povo brasileiro. 97% 98% 97% 95% 97% 98%

Vou esperar para fazer minhas compras em Dezembro 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Não me interesso pela Black Friday 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Q8 O Brasil ainda tem grandes áreas na Amazônia de propriedade pública cobertos por florestas. Você acredita que essas terras deveriam ser:

conservadas de forma intocada 26% 24% 22% 11% 28% 31%

mantidas como florestas protegidas para uso turístico e para conservação deanimais e plantas únicas e dos rios 62% 64% 64% 66% 61% 58%

loteadas e vendidas para produtores rurais 1% 1% 1% 2% 1% 1%

usadas para geração de renda a partir de produtos da floresta 7% 8% 7% 18% 6% 7%

dedicadas a grandes projetos como hidrelétricas 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Não sei 3% 2% 5% 3% 3% 3%




