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Quais são os desejos e reivindicações do 
eleitorado da Amazônia para as próximas 
gestões na Presidência, no Congresso 
Nacional e nas administrações estaduais? 
Quais as prioridades dos amazônidas para 
escolher seus candidatos nas eleições de 
2022? 

Estas são algumas das questões que 
motivaram este estudo. Conduzido pela 
Action Instituto de Pesquisa, trata-se de 
um levantamento nunca antes feito na 
Amazônia Legal e com dados atualizados 
(maio e junho de 2022) sobre as opiniões 
da população dos 9 estados da Amazônia 
Legal. Uma consulta dos amazônidas sobre 
a Amazônia e o futuro desejado para ela.

distribuídos nas zonas urbanas de cidades localizadas no Acre, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. A 
margem de erro amostral é de apenas 1,6% no agregado da região.

Confira, a seguir, alguns destaques entre os resultados da pesquisa de opinião >>>

Foram realizadas entrevistas com: 
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Em uma escala de 0 a 10, os entrevistados deram notas aos temas que consideram 
importantes de estarem no debate político sobre a Amazônia:

Entre os temas mais importantes a serem debatidos sobre a Amazônia nas eleições, 
estão:

Saúde

Combate
à Corrupção

Educação 

Emprego 
e renda   

 Segurança

Meio 
ambiente

9,3

8,8

9,2 

 8,7    

  8,8 

  8,3

Panorama da situação
política da Amazônia

Para
do eleitorado amazônida, o fato do candidato conhecer temas sobre a 
Amazônia influencia na escolha do voto. 

dos amazônidas acreditam que a região não recebe a importância que 
merece nos debates políticos

das mulheres amazônidas afirmam que a Amazônia não está bem 
representada politicamente em nível regional

não confiam na opinião de outras pessoas sobre a Amazônia

58,2%
56,5%
49%
42,9%
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Afirmações sobre
a Amazônia
Em uma escala de 0 a 10, os entrevistados deram notas aos temas que consideram 
importantes de estarem no debate político sobre a Amazônia:

Conservar a floresta faz bem 
para sua qualidade de vida.

O garimpo causa a poluição das águas por 
mercúrio e isso contamina os peixes e afeta 
negativamente sua saúde e a da sua família.

As escolas deveriam ensinar mais 
sobre a Amazônia.

É possível gerar emprego e renda na 
Amazônia sem desmatar.

concordam 
totalmente

concordam 
totalmente

concordam 
totalmente

concordam 
totalmente

79,9%

88,8%

82,9%

87,4%

69,4%

O país deve ter leis mais severas 
contra o desmatamento.

concordam 
totalmente

A conservação da Amazônia precisa fazer 
parte do plano de governo dos candidatos 
à presidência nestas eleições. concordam 

totalmente

84,5%

As queimadas na floresta impactam 
negativamente a minha saúde e da 
minha família. concordam 

totalmente

83,2%
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Meio ambiente e comunicação 
na Amazônia 

E se acredita que as notícias divulgadas sobre a Amazônia são…

Quando perguntado por onde mais se informa sobre assuntos relacionados 
à região amazônica, o eleitorado amazônida respondeu:

PARCIALMENTE 
VERDADEIRAS

PARCIALMENTE 
FALSAS

NÃO SABETOTALMENTE  
VERDADEIRAS

PARCIALMENTE 
FALSAS

24,1% 13,7%

55,5% 4,9%

1,8%
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dos eleitores têm acesso à internet

frequenta redes sociais

dos entrevistados acredita que os indígenas não são 
bem representados na TV, rádio, jornais e outros meios 
de comunicação

97,5%

95,1%
33,3%

Visão
socioambiental
Se pudesse resumir o que pensa sobre a Amazônia em uma palavra, 
qual seria?

Saiba mais em:
euvotonaamazoniaviva.org

Realização: Apoio:  Instituto de pesquisa:


