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Análise do conhecimento e das atitudes frente às fontes renováveis de energia: uma
contribuição da Psicologia
RESUMO: O objetivo da presente tese foi verificar o conhecimento e as atitudes frente às
fontes renováveis de energia (FRE), energia solar e eólica, e em que medida estas atitudes
estão associadas e podem ser preditas a partir do grau de inclusão ambiental e dos valores
humanos. O Estudo 1 objetivou verificar o conhecimento acerca das FRE. Contou-se com a
participação de 74 pessoas (27 homens e 47 mulheres) da cidade de João Pessoa (PB), com
idades variando de 18 a 61 (m = 28,9; dp = 11), sendo a maioria (63,5%) estudantes de
universidade pública. Estes responderam à técnica de autorrelato conhecida como Redes
Semânticas Naturais (RSN), além de perguntas acerca do conhecimento sobre as fontes
renováveis de energia e questões sociodemográficas. Uma análise exploratória identificou
redes semânticas que, embora tenham apresentado um número de repertórios limitados
tanto para a energia eólica como a energia solar, representaram conhecimentos com
significados positivos, úteis e coerentes com a proposta do uso eficiente e sustentável de
energia. Nestas redes semânticas, os conhecimentos sobre energia eólica e energia solar são
representados por palavras que atendem ao apelo (pró-) ambiental (ex. natureza e limpa),
que evidenciam o aspecto tecnológico (ex. tecnologia e força) e o aspecto econômico (ex.
sustentável, economia e produção). O Estudo 2 teve como objetivo desenvolver um
instrumento de atitudes sobre as FRE, com versões para energia solar, eólica e
convencional, além de verificar os parâmetros psicométricos de outras três medidas:
Inventário de Atitudes Ambientais, Escala de Parentesco com a Natureza e Escala de
Conexão Ambiental. Participaram 204 pessoas de João Pessoa (PB), com idade média de 23
anos (dp = 13,83), sendo a maioria do sexo feminino (60%). A análise exploratória e o
cálculo da consistência interna empregados para as três versões da EAFRE indicaram
estruturas unifatoriais com alfas de Cronbach de 0,94 para a versão Solar; 0,93 para a
versão Eólica; e 0,86 para a versão Convencional. As Análises exploratórias e
confirmatórias, bem como o cálculo da consistência interna empregados nas validações das
demais medidas indicaram parâmetros de validade e precisão adequados. No Estudo 3,
foram testadas as hipóteses relacionadas aos objetivos da tese, proporcionando subsídios
para a construção do modelo teórico proposto valores – inclusão ambiental – atitudes –
comportamento. Participaram 282 usuários de internet, com idade média de 30 anos (dp =
11,60, amplitude de 17 a 75 anos), sendo a maioria do sexo feminino (65%). As hipóteses
elencadas foram corroboradas, com exceção da hipótese 3 e hipótese 4. No entanto, apesar
destes resultados, foi possível propor um modelo explicativo, no qual valores humanos são
subjacentes às atitudes frente às fontes renováveis de energia. Confia-se que a presente tese
contribui com a literatura da psicologia social e ambiental, apresentando parâmetros
psicométricos de medidas que podem ser empregadas em pesquisas futuras, além de
contribuir com um modelo explicativo do comportamento de aceitação das fontes
renováveis de energia. Poder-se-ia, a partir do modelo proposto, desenvolver estratégias de
marketing e políticas públicas de incentivo ao uso de fontes renováveis de energia.
Palavras-chave: Fontes renováveis de energia; energia eólica; energia solar; atitudes
ambientais; inclusão ambiental.
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Analysis of knowledge and attitudes toward renewable energy sources: A contribution
of Psychology
ABSTRACT: The present thesis aimed at verifying knowledge and attitudes toward
renewable energy sources (RES), solar and wind energy, and in what extent these attitudes
are related and can be predicted by environmental inclusion and human values. Study 1
aimed to verify the knowledge about RES. Participants were 74 people (27 men and 47
women) from João Pessoa (PB), with ages between 18 and 61, most were undergraduate
from public universities. They answered to the self-report technique known as Natural
Semantic Networks (NSN), besides questions about the knowledge of RES and
demographic issues. An exploratory analysis identified semantic networks that, despite
showing a limited repertory of solar and wind energy, represented knowledge with positive
meaning, useful and coherent with the proposal of efficient and sustainable use of energy.
In these semantic networks, the knowledge about solar and wind energy are represented by
words that match with the pro-environmental appeal (e.g. nature and clean), words that
show the technological features (e.g. technology and strength) and also the economic aspect
(e.g. sustainable, economy and production). Study 2 aimed to develop an attitude – toward
RES – instrument, with versions to solar, wind and conventional energy, besides verifying
psychometric parameter of three other measures: Environmental Attitudes Inventory,
Nature Relatedness Questionnaire and Connectedness to Nature Scale. Participants were
204 people from João Pessoa (PB), with mean age of 23 years old (sd = 13.83), most
female (60%). Exploratory analysis and calculation of internal consistency used for the
three versions indicated structures of EAFRE unifatorial with Crombach’s alphas of 0.94 to
Solar version, 0.93 to Wind version, and 0.86 for the conventional version. The exploratory
and confirmatory analysis, as well as the calculation of internal consistency used in the
validation of other measures parameters indicated adequate validity and reliability. In Study
3, we tested the hypothesis related to the objectives of the thesis, providing subsidies for the
construction of the theoretical model values including environmental – attitude – behavior.
282 internet users participated, mean age 30 years (sd = 11.60), mostly female (65%). The
hypotheses were corroborated listed, except for hypothesis 3 and hypothesis 4. However,
despite these results, it was possible to propose an explanatory model in which human
values are the underlying attitudes to renewable energy. One trusts that this thesis
contributes to the literature of social and environmental psychology, presenting
psychometric parameters of measures that can be used in future studies, and contributes
with an explanatory model of the acceptance behavior of RES. Through this model, it is
possible to develop incentive marketing strategies and public policies toward the use of
renewable energy sources.

Keywords: Renewable energy sources; wind energy; solar energy; environmental attitudes;
environmental inclusion.
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El análisis de los conocimientos y actitudes hacia la energía renovable: una
contribución de la psicología
RESUMEN: El objetivo de esta tesis ha sido investigar las actitudes de las fuentes de
energía renovables (FER), la energía solar y eólica, y en qué medida estas actitudes se
relacionan y pueden predecirse a partir del grado de inclusión de los valores ambientales y
humanos. El Estudio 1 ha tenido como objetivo verificar el conocimiento de las energías
renovables. Se ha contado con la participación de 74 personas (27 hombres y 47 mujeres)
de la ciudad de João Pessoa (PB), con edades entre 18 y 61 (m = 28,9, dt = 11), en su mayor
parte (63, 5%) estudiantes en universidades públicas. Ellos han respondido a la técnica de
auto-reporte, conocidas como redes semánticas naturales (RSN), además de preguntas
acerca del conocimiento sobre las energías renovables y las cuestiones
sociodemográficas. Un análisis exploratorio ha identificado las redes semánticas, pese a
que ha presentado una serie de repertorios limitados, tanto para la energía eólica como para
la solar, han representado un significado positivo, útil y coherente con la propuesta de uso
eficiente y sostenible de la energía. En estas redes semánticas, el conocimiento sobre la
energía eólica y solar está representado por las palabras que responden a la llamada (pro-)
ambiente (por ejemplo: naturaleza y limpia), muestran que el aspecto tecnológico (por
ejemplo: tecnología y fuerza) y la economía (por ejemplo: sostenible, economía y
producción). El Estudio 2 ha tenido como objetivo desarrollar un instrumento de actitudes
acerca de la FER, con versiones para las energías solar, eólica y convencionales, además de
verificar los parámetros psicométricos de otras tres medidas: Inventario de la Escala de
Actitudes del Medio Ambiente, Relación con la Naturaleza y la Escala Conexión
Ambiental. Han participado 204 personas en João Pessoa (PB), con edad media de 23 años
(dt = 13,83), en su mayoría mujeres (60%). El análisis exploratorio y el cálculo de la
consistencia interna utilizados para las tres versiones de la EAFRE han indicado estructuras
unifactoriales con alfas de Cronbach de 0,94 a la versión Solar, 0,93 para la Eólica, y 0,86
para la Convencional. Los análisis exploratorios y confirmatorios, bien como el cálculo de
la consistencia interna utilizada en la validación de los parámetros de otras medidas han
indicado parámetros adecuados de validez y fiabilidad. En el Estudio 3, se prueban las
hipótesis relacionadas con los objetivos de la tesis, la concesión de subvenciones para la
construcción de los valores del modelo teórico – valores – inclusión ambiental – actitud –
comportamiento. Han participado 282 usuarios de Internet, con edad media de 30 años (dt
= 11,60 rango 17-75 años), en su mayoría mujeres (65%). Las hipótesis se corroboran, a
excepción de la hipótesis 3 y 4 hipótesis. Sin embargo, a pesar de estos resultados, ha sido
posible proponer un modelo explicativo en el que los valores humanos son las actitudes que
subyacen a las fuentes de energías renovables. Se confía que esta tesis contribuye a la
literatura de la psicología social al presentar parámetros psicométricos de medidas que
pueden ser empleadas en futuras investigaciones, y contribuir a un modelo explicativo de la
conducta de aceptación de la energía renovable. Se podría, a partir del modelo propuesto,
desarrollar estrategias de marketing y políticas públicas para fomentar el uso de las energías
renovables.
Palabras clave: energía renovable, energía eólica, energía solar, actitudes del medio
ambiente, inclusión ambiental
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INTRODUÇÃO
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A iminência do esgotamento de recursos naturais capazes de gerar energia em forma
de combustível e eletricidade, aliada a fatores como a intensificação do aquecimento global
são elementos que estão na base de um problema social que atinge cada dia mais pessoas,
de forma indiscriminada e variada. De fato, os problemas ambientais influenciam a
qualidade de vida de todos, embora dados oficiais (Millennium Ecosystem Assessment,
2005) indiquem que os efeitos negativos da crise ambiental prejudiquem, principalmente,
as populações mais pobres, contribuindo para o aumento das desigualdades, dos índices de
doenças, da pobreza e dos conflitos sociais.
Tomando como base esta questão, Devine-Wright, Devine-Wright e Fleming (2004)
afirmam que no intuito de assegurar as necessidades humanas de mobilidade, energia
elétrica e calor, são pensadas e desenvolvidas alternativas para uma questão mais ampla e
que se faz fundamental para atender as demandas por energia: o uso eficiente e sustentável
de energia. Entre essas alternativas, são destacadas as tecnologias baseadas no uso das
Fontes Renováveis de Energia (FRE). As FRE são recursos naturais não poluentes e
inesgotáveis, ou seja, formas limpas de produzir energia, capazes de amenizar a
problemática ambiental ao mesmo tempo em que amplia o setor energético e abastece a
população com energia de qualidade.
Atualmente, existe um momento propício para a adoção das fontes renováveis na
produção de energia. Em termos mundiais, o uso das FRE cresce mais que as fontes
tradicionais de energia (International Energy Outlook, 2009). Em países da Europa e nos
EUA elas estão bem difundidas. China, Índia e Nova Zelândia estão investindo em energias
renováveis, principalmente em energia eólica. Na matriz energética brasileira mais de 70%
da energia consumida é renovável. Para ampliar esse percentual com diversificação de
fontes energéticas limpas, atualmente, o Brasil vem desenvolvendo projetos nos diferentes
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pontos do país, e a região nordeste vem se destacando, principalmente, pelo
posicionamento geográfico e pelas condições climáticas de vento e pela possibilidade de
radiação solar forte, a maior parte do ano. Tais condições facilitam a implementação da
energia eólica (baseada na força do vento) e energia solar (propiciada pela incidência de
raios de sol).
Estão em funcionamento e em fase de expansão centrais eólicas e usinas
termossolares e de biodiesel em pontos estratégicos do litoral nordestino (Reis, Fadigas &
Carvalho, 2005). Para a Paraíba, o ano de 2010 representa um marco para o
desenvolvimento do setor energético do Estado, já que o Ministério das Minas e Energia
aprovou a elaboração de projetos com base em FRE, entre eles: a instalação de uma usina
de biodiesel, a instalação de uma usina termossolar e a elaboração de Atlas Eólico da
Paraíba (Jornal A União, 2010).
Apesar de serem iniciativas positivas, para que as implementações tecnológicas
sejam desenvolvidas de forma integral, gerando, além de benefícios econômicos,
tecnológicos e sociais, ganhos ambientais, promoção de comportamento pró-ambientais e,
consequentemente, melhora na qualidade de vida, é preciso que a população esteja
informada e familiarizada com a questão. Quando não se atenta para o papel dos
consumidores, não se tem claro quais são as opiniões das pessoas, suas atitudes frente a
novos modos de consumo de energia e, até sua disposição para pagar diferentes tarifas por
energia limpa, se necessário. A falta dessas informações e do suporte social pode levar um
programa de instalação de FRE a uma análise incompleta, gerando barreiras para a
promoção do uso eficiente e sustentável de energia que, além de colocar em risco a
utilidade do projeto, levanta questionamentos sobre o futuro das aplicações da FRE
escolhida (Kaldellis, 2005). Dessa forma, percebe-se a relevância social de tal temática.
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A necessidade de valorização do aspecto humano nas propostas de implementação
das tecnologias sustentáveis, configura a relevância social desta temática, o que justifica a
realização da presente tese, no entanto, ela não é a única razão para este estudo. Outro fator
que justifica o desenvolvimento desta tese e a escassez de estudos científicos que ressaltem
a importância da adoção das FRE. De um modo geral, ainda se observa uma discussão
técnica, que dá pouca atenção aos aspectos sociais e psicológicos envolvidos no processo
de familiarização, aceitação e uso das fontes renováveis de energias (Devine-wright,
Devine-wright & Sherry-Brennan, 2010).
Esse panorama foi ratificado através de buscas realizadas em diferentes bases
virtuais de dados. Em buscas realizadas no banco de dissertações do Programa Regional de
Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), que desde 2001 tem
como proposta contribuir cientificamente para a harmonização do desenvolvimento
econômico, social e a conservação da natureza, da qualidade ambiental na região
nordestina, a partir das suas universidades conveniadas (UFC, UFRN, UFPB-UEPB,
UFAL, UFS, UESC, UFPI e UFPE), não foi encontrada nenhuma pesquisa que atenda a
questão energética, nem que enfatize o fator humano nessa questão (O período de produção
das dissertações foi de 1998 – 2009). As descrições das linhas de pesquisa do PRODEMA
também demonstram essa lacuna. Tal resultado quanto à busca pelos materiais produzidos
refletem o estado de escassez dos estudos no contexto nordestino.
Uma busca mais ampliada foi realiza pela base de dados Scientific Electronic
Library Online (Scielo), usando como palavra-chave “Fontes Renováveis de energia”.
Foram encontrados cinco artigos. A quantidade de material encontrado nesta busca é um
indicativo de necessidade de ampliação do número de estudos que ressaltem a questão
energética no contexto brasileiro.
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Para verificar o volume de produções no contexto mundial, foi utilizado o banco de
dados ScienceDirectInfo (2010). Usando como palavras-chave: “renewable energy”,
tomando como referência as publicações dos últimos cinco anos (2006 – 2010), foi
verificado (1) um aumento sensível das produções de artigos em periódicos e livros em
diferentes áreas; (2) uma preponderância de produções nas áreas das ciências ambientais,
engenharias, economia e finanças em comparação com à quantidade de publicações em
periódicos e livros na área com ênfase para o comportamento humano, como a psicologia
(128 publicações) e; (3) o destaque das produções da área da psicologia para estudos com
abordagens teóricas e metodológicas que enfatizam estudos de caso. Embora tenha sido
comprovada a existência de produções científicas que busquem abarcar aspectos do
comportamento humano diante da questão discutida aqui, ainda há uma carência de
produções realizadas no contexto brasileiro em comparações com as produções
internacionais.
Sem dúvida, o processo de familiarização e de aceitação das fontes renováveis de
energia, parece ser um processo complexo, já que envolve fatores de diferentes setores. Por
outro lado, a possibilidade de integração da população geral nesse movimento de próenergia renovável reforçaria a implementação das novas tecnologias, resultando em uma
contribuição para a diversificação de nossa matriz energética e para a geração de energia
limpa, geração de emprego e renda e promoção da sustentabilidade. De forma indireta
também auxiliaria no sentimento de pertença social e de reafirmação de uma postura
política ativa. Ou seja, o consumidor estaria ajudando nas decisões que trazem benefícios
econômicos, sociais, tecnológicos, políticos e ambientais para o seu País (Bang, Ellinger,
Hadjimarcou, & Traichal, 2000; Wachsmann & Tolmasquim, 2003).
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Assim, torna-se um desafio interessante entender, explicar e até poder intervir nesse
processo, tomando como base construtos, modelos explicativos, métodos e instrumentos da
Psicologia. Por isso, a partir de conceitos da Psicologia social e da Psicologia Ambiental, o
desenvolvimento desta tese se faz necessário, no sentido de poder contribuir com o
esclarecimento sobre o problema voltado para a questão energética, sabendo que o fator
humano tem um papel importante, já que as ações dos atores sociais podem tanto
intensificar a crise como minimizar o problema. Daí o interesse de verificar os aspectos
psicológicos envolvidos no posicionamento e comportamento dos usuários frente a esta
questão e as possibilidades de promover comportamentos constituintes de um estilo de vida
que, ao mesmo tempo em que preserva o conforto, é capaz de alimentar uma postura
política ativa dos consumidores e assegurar uma qualidade sócio-ambiental e econômica
sustentável.
Em resumo, a necessidade de estudos empíricos mais completos na vertente da
psicologia e a relevância social que a temática das fontes renováveis de energia tem para a
sociedade contemporânea em termos mundiais, nacional, regional e, de forma específica,
para a sociedade paraibana, justificam a realização desta tese que tem como objetivo
principal verificar a forma como o padrão valorativo das pessoas, a relação que elas relatam
ter com a natureza e as suas atitudes frente às fontes renováveis de energia estão implicadas
com o comportamento de aceitação e uso das fontes renováveis de energia. Como objetivos
específicos estão: 1) a verificação do conhecimento das pessoas frente às fontes renováveis
de energia; 2) a elaboração de uma medida de atitudes frente às fontes renováveis de
energia; e 3) a testagem do modelo teórico hierárquico cognitivo emocional.
Para alcançar o objetivo apresentado, a tese foi organizada em duas grandes partes:
Marco teórico (Parte I) e Estudos Empíricos (Parte II). No Marco teórico é apresentado o
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Capítulo 1 intitula-se Energia: necessidades e alternativas, que discute o papel da energia
para a sobrevivência do ser humano; a crise energética como consequência de um padrão de
consumo danoso em termos ambientais, econômicos e sociais; e o panorama que favorece
as fontes renováveis de energia, especificamente a energia eólica e a energia solar. No
Capítulo 2, A Relação Pessoa-Ambiente, são discutidos os problemas ambientais e as
preocupações em sua decorrência, o comportamento pró-ambiental, o conhecimento sobre o
meio ambiente e, por fim, as atitudes ambientais. No Capítulo 3, Antecedentes das Atitudes
Ambientais, são apresentados construtos fundamentais para a construção do modelo teórico,
objetivo desta tese, a saber, a inclusão ambiental e os valores humanos, aqui considerados
como variáveis antecedentes das atitudes. Ao final deste capítulo, apresenta-se a relação
valores/inclusão ambiental – atitudes ambientais – comportamento pró-ambiental,
justificando os objetivos desta tese.
A Parte II compreende os três estudos empíricos realizados. O Estudo 1 analisa o
nível, a qualidade e o sentido do conhecimento das pessoas frente às FRE, além de propor a
construção de uma escala de medida psicométrica para avaliar atitudes frente às FRE. O
Estudo 2 apresenta o processo de construção da medida proposta e os indicadores
psicométricos que asseguram as características de validade e de precisão da medida, bem
como a validação de outras três medidas. Por fim, no Estudo 3 verifica-se em que medida
as atitudes frente às fontes renováveis de energia estão associadas e podem ser preditas a
partir do grau de inclusão ambiental e dos valores humanos. Neste último estudo será
testada a adequação do modelo hierárquico valores/inclusão ambiental – atitudes frente às
fontes renováveis de energia – aceitação de uso das fontes renováveis de energia,
defendido na tese como um modelo capaz de fornecer informações relevantes para
propostas de conscientização sobre consumo sustentável, promoção de educação ambiental
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e mudanças de comportamentos em prol do aumento da qualidade de vida. A Figura 1
apresenta o modelo em discussão.

Valores
Humanos
Atitudes frente às FRE

Aceitação de
uso das FRE

Inclusão
Ambiental

Figura 1. Modelo hierárquico cognitivo/afetivo frente à aceitação das Fontes Renováveis
de Energia.
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PARTE I - MARCO TEÓRICO
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1. Energia: necessidades e alternativas
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É cada vez maior a necessidade de energia em forma de eletricidade e combustível
para a produção de alimentos, bens de consumo, lazer e, finalmente, para promover o
desenvolvimento sócio-econômico e cultural daqueles que compõem uma sociedade. Essa
afirmação reflete tanto o grau de dependência que os seres humanos têm em relação aos
recursos energéticos, como a atenção com que esta temática deve ser discutida atualmente
(Corral-Verdugo, 2001; Reis, Fadigas & Carvalho, 2005).
De fato, o desenvolvimento das sociedades e a busca pelo bem-estar humano, desde
a antiguidade até os dias de hoje, estão atrelados ao descobrimento, exploração e aplicação
dos recursos energéticos presentes na natureza. Na época dos povos primitivos, a energia era
obtida da lenha das florestas e utilizada para aquecer, afastar animais e cozinhar, não
havendo, portanto, um custo correspondente à sua utilização. Não obstante, aos poucos, este
consumo de energia foi crescendo ao ponto de ser necessário procurar outras fontes de
energia que pudessem suprir a necessidade da população crescente. Durante o período da
Idade Média, foram utilizadas as energias de cursos de água e dos ventos, só que ainda em
quantidades insuficientes para o consumo dos povos da época (Goldemberg & Lucon,
2007). Assim, até o século XVIII, foi possível lançar mão de fontes de energia como a
madeira, as rodas d’água, moinhos de vento, força humana e animal, sem produzir maiores
impactos ambientais, já que o consumo de energia em forma de aquecimento e força motriz
era pequeno (Blas & Aragonés, 1991; Reis et al., 2005). A forma como esses recursos eram
extraídos e, posteriormente, devolvidos a natureza também gerava pouco impacto ao meio
ambiente.
Com a Revolução Industrial, vieram as máquinas a vapor e a aceleração da
produção e do consumo de energia. A partir de então, os recursos naturais como o vento e a
água foram substituídos por combustíveis fósseis como o carvão mineral, que dominou a
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matriz energética até o final do século XIX; o petróleo e seus derivados, que desde 1853
são responsáveis por quase toda a energia consumida na sociedade moderna; e o gás
natural, potência energética usada como combustível em indústrias, termelétricas, veículos
automotores e residências. Outro recurso usado de modo complementar desde a Segunda
Guerra Mundial é a energia nuclear, a qual surge, principalmente, para atender às demandas
dos países que não possuíam reservas petrolíferas (Silva, 2009). Esse contexto, portanto,
configurou um período na história da humanidade no qual a utilização de combustíveis
fósseis começou a ser considerada um fator primordial no contexto de geração de energia
(Improta, 2008; Trigueiro, 2005).
Devido a sua abundância e baixo custo, esses tradicionais tipos de recursos
energéticos continuam sendo amplamente usados e são vistos como determinantes para as
transformações econômicas, sociais, tecnológicas e ambientais. A energia – juntamente
com a água, o saneamento, os transportes e as telecomunicações – tornou-se um dos vetores
básicos de infraestrutura necessária para o desenvolvimento humano do mundo
contemporâneo. Com isso, nos últimos 50 anos, o homem explorou e consumiu os recursos
energéticos como em nenhuma outra época. E a necessidade de exploração e de consumo
destes recursos continua sendo constante para os diferentes setores da sociedade
(Millenium Ecossistem Assessment, 2005; Pereira, 2002).

1.1.

Consumo de energia

Segundo Rogner e Popescu (2005), diversos são os fatores que influenciam na
demanda por energia, tais como: estrutura econômica, questões demográficas, tecnologia,
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utilização e acesso aos recursos naturais, estilo de vida e leis correspondentes. Segundo
dados do Banco Mundial, considerando os anos de 1990 a 2004, os países com maior renda
têm mantido um crescimento praticamente constante, consumindo, em média, 10.000
kWh/cap em 2004; os países de renda média, por outro lado, aumentaram o consumo per
capita de forma exponencial, obtendo um consumo médio de 2.000 kWh/cap neste mesmo
período; e, naqueles considerados de renda baixa, o crescimento apenas se iniciou em 1998,
obtendo, em 2004, o valor aproximado de 500 kWh/cap. Deste modo, o crescimento
econômico mundial influenciou no aumento do consumo de energia elétrica per capita.
Esta relação entre fatores econômicos e consumo de energia elétrica também se
reflete, em maior nível de análise, naqueles países que estão em desenvolvimento. A Figura
2 apresenta dados do Banco Mundial acerca da evolução do consumo de energia elétrica
per capita nos países do BRICA (Brasil, Rússia, Índia, China e Argentina), ou seja, aqueles
que têm sido considerados futuras potências econômicas. Pode-se observar que o maior
consumo per capita é apresentado pela Rússia (9.000 kWh/cap), enquanto China, Brasil,
Índia e Argentina parecem ter alcançado o mesmo patamar (3.000 kWh/cap) Mas, o
crescimento exacerbado demonstrado pela China também chama a atenção, praticamente
dobrando o valor do consumo de 1998 a 2004. Com base nessas informações, faz-se
necessário destacar que, se o objetivo de todas as nações for adotar o modo de vida dos
países desenvolvidos, serão necessários “vários planetas” para sustentar esta necessidade; é
o que Trigueiro (2005, p. 22) chama de “modelo suicida do desenvolvimento”.
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Figura 2. Consumo de energia elétrica per capita (kWh/cap) nos países do BRICA no
período de 1990 a 2004. Fonte: Banco Mundial.

Outro dado que chama a atenção é que, no ano de 2003, quando havia cerca de 6,27
bilhões de habitantes no mundo, consumia-se de energia, em média, 1,69 toneladas
equivalentes de petróleo per capita. No Brasil, este consumo de energia elétrica cresceu a
uma taxa média anual de 4,2%, no período de 1980 a 2002 (Goldemberg & Lucon, 2007);
e, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), cresceu a uma taxa de 7,8% em 2010,
com relação a 2009, um consumo de cerca de 420 GWh (Revista Época, 2011). De fato, os
indicadores mundiais e nacionais são coerentes em dizer que o consumo de energia não
pára de crescer. Chaves et al. (2007), afirmam que o consumo líquido de energia elétrica no
mundo, que em 2003 era de 14,781 trilhões de kWh, vai passar para 30,116 trilhões em
2030. Nesta direção, de acordo com os dados da International Energy Outlook (2009), o
crescimento mundial da demanda de energia pode chegar a 44% entre 2006 e 2030. Em
países com economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil esse aumento pode ser
de até 73%.
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À medida que cresce o consumo de energia nas suas diferentes formas, aumenta o uso
de todas as fontes de energia já existentes. Neste sentido, o petróleo, mesmo não sendo um
recurso renovável, continuará sendo a fonte predominante de energia, aumentando sua
capacidade de produção em 44 milhões de barris/dia até 2025 em todo mundo. Isto ratifica
o setor petrolífero como o principal fornecedor de energia e uma das principais atividades
econômicas desde o início do século 20 (International Energy Outlook, 2009; Menezes,
2005; Prospecção Tecnológica em Energia, 2005).
No cenário mundial e brasileiro, o setor que mais consome energia é a indústria;
subdividida em manufatura, agricultura, construção e mineração. O setor de transporte e o
comércio também são responsáveis por grande parte deste tipo de consumo. No entanto, é
preciso citar o consumo residencial, já que os usuários comuns também têm o controle
sobre o uso e manutenção da energia. Neste setor, de acordo com dados da EPE (2011), os
consumidores residenciais aumentaram o consumo de energia elétrica em 4,8%,
representando uma demanda total de 9,23 mil GWh. Ademais, no Brasil, as tarifas
residenciais de energia elétrica estão entre as mais elevadas do mundo, chegando a custar,
em média, 65% acima dos preços pagos pelos consumidores estadunidenses (Chaves,
Guerra, Guimarães, Fernando & Carvalho, 2007). Assim, devido ao crescimento
populacional e a busca por conforto e praticidade, os comportamentos diários acabam
afetando significativamente as questões que envolvem os recursos energéticos (Gifford,
1997; Prospecção Tecnológica em Energia, 2005; Uzzell, 2004).
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Figura 3. Crescimento relativo da demanda energética do setor residencial e da população
brasileira (Pereira, 2007).

Mesmo que o consumo de energia se mostre em pleno crescimento, e que este
crescimento seja um reflexo do desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade de
vida, um dos principais desafios do século XXI é construir um modelo de consumo
responsável (Coelho, 2008), que abarque o setor energético. Modelo este capaz de amenizar
problemas causados pela expansão econômica, pelo crescimento populacional e por hábitos
de consumo desatentos que geraram, e continuam gerando, um contexto de crise.
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1.2. A crise energética

Os problemas relacionados à crise energética podem ser observados em áreas
fundamentais para o desenvolvimento humano. Tal crise, ao mesmo tempo em que afeta a
dimensão social, econômica e ambiental, também é afetada pelas condições destas, criando
um ciclo que alimenta o estado crítico do cenário energético.
Em termos sociais, é constatada uma má distribuição do acesso à energia que, por
sua vez, contribui para um quadro de desigualdade. De mais de seis bilhões de pessoas no
mundo, por volta de dois bilhões ainda não conseguem suprir as necessidades humanas de
mobilidade, calor, conservação de alimentos e remédios. Indicativos como este refletem um
problema resultante de um crescimento energético carente de planejamento, que é capaz de
intensificar quadros de pobreza e gerar conflitos sociais (Devine-Wright, Devine-Wright &
Fleming, 2004; Geller, 2003; Improta, 2008; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). No
Brasil, por exemplo, o rápido processo de industrialização privilegiou a zona urbana, a qual
apresentou taxas de eletrificação domiciliar demasiadamente superiores as taxas da
população rural, como pode ser visto abaixo (Pereira, 2007).
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Figura 4. Evolução da taxa percentual de eletrificação dos domicílios brasileiros, 19702000. Fonte: ANEEL (2005).

Na esfera econômica, a década de 1970 foi um marco, pois apresentou um dos
maiores problemas relacionados à crise energética: as novas formas de comercializar os
recursos energéticos, principalmente os derivados do petróleo. A redução da oferta do
petróleo por parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) dificultou a compra de seus derivados, causando um desequilíbrio econômico
mundial. A nova realidade econômica não coincidia mais com as ilusões que alimentaram a
necessidade de consumo dos recursos energéticos até a década de 1960, o que produziu
uma onda de recessão nos Estados Unidos, racionamentos de energia no Japão e na Europa
e a desestabilização da economia dos países em desenvolvimento, como o Brasil. Enquanto
os novos preços e restrições sobre os produtos do petróleo levavam as pessoas a enfrentar
grandes filas em postos de gasolina, montadoras de carro investiam em modelos compactos
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e mais econômicos em detrimento dos antigos modelos luxuosos, mas que consumiam
demais (Stern, 2006). Como pode ser visto, de forma geral, foi necessário que a sociedade
se adaptasse a uma nova economia.
Já os problemas de cunho ambiental relacionados à crise energética podem ser
observados na frase de Trigueiro (2005, p. 210) que diz: “a energia que move o mundo tem
cor escura, é um recurso finito e altamente poluente”. Dessa forma, os problemas
ambientais vinculados à crise energética são baseados em duas grandes evidências.
Primeira evidência: a característica finita dos recursos energéticos tradicionais. Pela
primeira vez na história a necessidade de mudanças de fontes de energia se deu, não só pela
valorização de uma alternativa mais barata e eficaz, mas por causa de um esgotamento
físico de uma dessas fontes. Esse esgotamento se dá porque os combustíveis fósseis,
armazenados por milhões de anos no subsolo, uma vez extraídos, não se regeneram
(Bermann, 2001; Sachs, 2007; Trigueiro, 2005).
Segunda evidência: mudanças climáticas. Por mais de 250 anos, o fornecimento
energético foi produzido a partir da queima (os processos de refinamento) de combustíveis
fósseis. Dessa forma, após a queima, os resíduos ficam acumulados na atmosfera em forma
de gases de efeito estufa (GEE), a exemplo do dióxido de carbono (CO2). Sabe-se que o
efeito estufa existe independente da ação do homem e que o CO2 não causa nenhum dano à
saúde e não “suja” o meio ambiente. No entanto, o problema não são os gases que causam
este efeito, mas os hábitos de produção e de consumo mal adaptados dos recursos
energéticos que intensificaram sua emissão, e, conseqüentemente, aceleraram e
desequilibraram o processo de aquecimento da Terra (Pereira, 2002; Pessoa, 2008). Neste
sentido, os efeitos das mudanças climáticas causados pelo uso desequilibrado das fontes
energéticas tem gerado grande preocupação mundial, principalmente devido as suas
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conseqüências: aumento da temperatura da Terra, derretimento de geleiras, aumento do
nível dos oceanos, mudanças nas estações do ano, declínio da população de espécies
animais e plantas. Deste modo, altera-se todo o ecossistema, comprometendo assim, a vida
no planeta (Improta, 2008; Kolonas, 2007).
Estima-se que, desde a Revolução Industrial, cerca de 271 bilhões de toneladas dos
GEE, tenha sido adicionado à atmosfera, o que influenciou diretamente o fenômeno de
aquecimento da terra (Schmuck & Schultz, 2002). E, o que seria um fenômeno físico
natural, transformou-se em um sério problema ambiental, com consequências irreversíveis
e perigosas para a saúde do ser humano e o equilíbrio da natureza (Improta, 2008; Pereira,
2002; Tolmasquim, 1992; Zelezny & Schultz, 2000).
A constatação de que as fontes tradicionais de energia não se renovam na natureza e
que passam por um processo de extração, refinamento e utilização que produz resíduos
poluentes, demonstram consequências preocupantes para o meio ambiente e para o ser
humano e acabam sendo determinantes para o contexto da crise energética. Neste sentido,
o uso destas fontes tradicionais precisa ser repensado com urgência, visto que seu caráter
finito e poluente aponta para um problema socioambiental e econômico complexo (Pereira,
2002).
Dentro deste contexto de crise energética é importante considerar o papel da energia
elétrica e do seu consumo. A energia elétrica é uma das formas mais versáteis e
convenientes de energia, configurando-se como um recurso indispensável e estratégico para
o desenvolvimento socioeconômico dos países e de suas regiões (Pereira, 2007).
Atualmente, por volta de 35% da energia usada no mundo está na sua forma de eletricidade,
indicando a importância desta fonte de energia (Reis et al., 2005). Visando atender a esta
grande demanda a indústria elétrica, por meio das usinas térmicas e hidrelétricas, foi se
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desenvolvendo de forma rápida e com bastante potencial (Pereira, 2005). Entretanto, este
consumo sofreu forte aceleração e as demandas de energia no Brasil e em outros países em
desenvolvimento começaram a crescer com taxas superiores ao PIB. Em meados da década
de 1990, após o plano Real, a taxa média de crescimento de consumo de energia elétrica
subiu 6% ao ano.
Assim, o consumo desenfreado de energia elétrica culminou em uma questão que
hoje é familiar para a população brasileira: a crise da energia elétrica. Os famosos apagões
e o plano de racionamento de energia elétrica do início dos anos 2000 foram decorrentes de
períodos de secas. De fato, a seca prejudica diretamente o fornecimento de eletricidade no
Brasil devido à dependência que a matriz energética brasileira tem das hidroelétricas. Por
isso, uma vez que os níveis das represas baixam, o fornecimento de energia elétrica sofre
prejuízo. A realidade brasileira atual continua mostrando problemas com o fornecimento da
eletricidade. Segundo comentário de Fariello (2010) o número de horas sem energia, em
decorrência de blackouts, cresceu até 70% em 2010, em comparação com o ano anterior.
Isso mostra que os miniapagões continuam fazendo parte da vida dos brasileiros e
alimentam o estado crítico em que se encontra o contexto energético para o fornecimento
de eletricidade. Além disso, faz-se necessário ressaltar que o Brasil não tem
autossuficiência energética. Produz 77% da energia consumida no país tendo que importar
os outros 23% (Sousa, 2011).
Desta forma, problemas envolvendo a comercialização do petróleo, a iminência de
escassez dos recursos naturais, as pressões pela redução das emissões dos gases do efeito
estufa (GEE), as medidas para racionalizar o consumo energético e a necessidade de
importação da energia elétrica, vêm despertando, nos diferentes setores da sociedade, a
necessidade de pensar formas alternativas para a produção e uso dos recursos energéticos, o
35

que conduz a sociedade a uma nova Revolução Energética, capaz de sinalizar “saídas” para
a crise em questão (Sachs, 2007) e formas de fazer com que a sociedade não venha a
sucumbir (Improta, 2008).

1.3. Soluções para o problema energético

As preocupações sociais, econômicas e ambientais geradas pelo uso intensificado de
combustível e de eletricidade impulsionaram a união de representantes de diversos países
em reuniões com o intuito de pensar em formas de solucionar os problemas ambientais que
estavam se agravando devido às questões energéticas. A principal delas ocorreu em 1998,
onde foi assinado o Protocolo de Quioto. Este documento estabeleceu que, a partir de 2005,
os países deveriam reduzir em 5,2% a emissão dos gases que contribuem para mudanças
climáticas entre os anos de 2008-2012, com base no índice de emissão de 1990. Além
disso, os países que assinaram o protocolo em Quioto se comprometeram a investir no
desenvolvimento de projetos utilizando fontes renováveis de energia (Improta, 2008).
No Brasil, algumas mudanças surgiram como reflexo de uma preocupação mais
econômica do que ambiental. Uma delas foi o surgimento do programa brasileiro de álcool
(ProÁlcool), o qual beneficiou o mercado brasileiro diante da Crise do Petróleo. O
ProÁlcool promoveu o desenvolvimento de um combustível a partir do etanol da cana-deaçúcar. Com a Crise do Petróleo, esse combustível começou a ganhar espaço e a se tornar
competitivo. E, embora a proposta inicial do ProÁlcool tivesse como foco principal atender
as conseqüências econômicas da crise do petróleo, o projeto, de certa forma, abriu as portas
para pesquisas sobre novas fontes de geração de energia; já que este foi considerado o
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primeiro grande projeto de geração de energia por fontes renováveis em termos mundiais
(Improta, 2008; Macedo, 2007).
O ProÁlcool trouxe benefícios valiosos para a economia e o meio ambiente, no
entanto, no contexto brasileiro, ainda havia a necessidade de minimizar os problemas
decorrentes da falta de energia. Neste sentido, foi regularizada a periodicidade do horário
de verão; um plano para a economia de energia elétrica, idealizado por Benjamin Franklin
no século XVIII, usado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial e atualmente em vigor
em toda a Europa, algumas regiões da América do Norte e da Austrália.
No Brasil, o horário de verão foi instituído pelo Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de
maio de 1942 e regulamentado em caráter permanente pelo Decreto da Presidência da
República nº 6.558, de 08 de setembro de 2008, quanto à sua abrangência e vigência.
Através do mecanismo do horário de verão, que tem como objetivo a economia do
consumo de energia por meio do melhor aproveitamento da luz natural do dia, foi possível
reduzir o consumo de energia durante os horários de pico (das 17h00 às 21h00) de forma
significativa. Segundo indica os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
nas regiões do sudeste e centro-oeste essas reduções equivalem ao que consumiria em
média uma cidade com cinco milhões de habitantes. Já na região Sul, a quantidade de
energia economizada daria para abastecer uma cidade de 1,5 milhões de habitantes. Estimase que o horário de verão 2011/2012, com 133 dias de duração, vai trazer uma economia
para o país que pode variar entre R$ 75 milhões e R$ 100 milhões (Gandra, 2011).
O hábito de atrasar o relógio em uma hora nos estados brasileiros do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mostra até os dias de hoje, ser uma alternativa
útil para a economia de eletricidade. Além disso, se tornou um tipo de “lembrete” anual da
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condição na qual a questão energética se encontra e, da necessidade da ampliação da matriz
energética (Cohen, 2002; Rosa, Schechtman, Szklo, & Sala, 2002).
Outra importante iniciativa que ocorreu no cenário brasileiro foi a criação, pelo
governo federal, do Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Eletricidade (Proinfa).
Este programa foi instituído pela Lei n.10.438/2002 e tem como intuito estimular a geração
de eletricidade pela força do vento (fonte eólica), uso do bagaço da cana de açúcar
(biomassa) e pequenas hidrelétricas. Na primeira fase do programa, estabelecia-se a
geração de 3.300 MW por meio destas fontes; esta fase acabou em 2010. Já na segunda
fase, estabelecia-se uma meta de 10% destas fontes em toda a matriz elétrica brasileira nos
próximos vinte anos; esta segunda fase foi abandonada (Arin, 2011). Em paralelo, foram
criados dois programas específicos para a conservação de energia e racionalização do seu
uso, que perduram até hoje: o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Procel), coordenado pela Eletrobrás, o qual promove ações de educação, gestão energética
municipal na indústria e em edificações, iluminação pública e saneamento ambiental; e, o
Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural
(Conpet), coordenado pela Petrobrás e que promove ações de etiquetagem de produtos e em
transporte (Goldemberg & Lucon, 2007).
Nesta direção, percebe-se também, uma mudança com relação à postura de
empresas petrolíferas. Estas empresas começaram a investir na diversificação de novas
fontes de energia, a exemplo dos biocombustíveis, energias solar e eólica, no intuito de
ampliar o fornecimento energético, o que garante uma maior segurança no suprimento de
combustível (exemplo: gás natural) e de eletricidade (exemplo: energia eólica) (Sachs,
2007; Trigueiro, 2005). Com esse passo, as empresas petrolíferas, ao mesmo tempo em que
aumentam a capacidade de suas atividades, têm a oportunidade de se mostrarem atentas às
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demandas ambientais e responsáveis pela restauração dos recursos naturais. Como afirma
Menezes (2005), essa ampliação de seus interesses é congruente com um novo paradigma
no setor energético que faz com que empresas que adotam essa tendência sejam
reconhecidas como empresas de energia (Menezes, 2005).
O interesse pelo desenvolvimento de soluções capazes de assegurar a produção e o
consumo adequados de energia, em forma de eletricidade e combustível, é reforçado, ainda,
por fatores paralelos, como o crescimento nos preços da energia em termos mundiais, a
preocupação pela manutenção de um estilo de vida confortável e o aumento da demanda
por energia, tanto devido ao crescimento populacional quanto ao acesso para áreas antes
não atendidas (Pessoa, 2008).
Em resumo, o uso dos recursos energéticos foi essencial para o desenvolvimento das
sociedades no decorrer da história, principalmente após a Revolução Industrial. No entanto,
desde o século XVIII, a necessidade de exploração e uso, resultou em um quadro de crise
com características econômicas, sociais e ambientais que vêm atingindo ricos e pobres, em
países desenvolvidos ou não, indistintamente (Tolmasquim, 1992). Essa constatação leva
diferentes setores da sociedade a pensarem em alternativas que atendam as demandas por
consumo de energia, ao mesmo tempo em que promovam uma restauração aos danos
ambientais. Afinal, o futuro da produção e consumo de energia é dependente das fontes de
energias alternativas que serão utilizadas, contando com a eficácia das tecnologias de
suprimento e uso final de energia, bem como da forma como os usuários farão uso delas
(Pessoa, 2008).
Neste sentido, um novo cenário energético se estrutura. Dentro deste novo contexto
encontra-se a necessidade de se promover medidas que amenizem os danos ambientais e
epidemiológicos causados até então pelas tradicionais formas de uso dos recursos
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energéticos. Como defende Olson (1995), é através das tecnologias de produção de energia
por fontes renováveis que se torna viável atender às necessidades sócio-econômicoambientais dessa nova configuração no setor energético de uma forma sustentável. Além
disso, o uso dessas fontes reduz a oferta de petróleo, assegura o suprimento energético e
diminui a emissão de gases de efeito estufa (Reis et al., 2005). Para um melhor
entendimento da temática em apreço, são apresentadas as fontes renováveis de energia.

1.4. Cenário das Fontes Renováveis de Energia

“Milhares de anos atrás, as pessoas tiveram ideias, inovações, tecnologias e a Idade
da Pedra terminou, não porque as pedras acabaram. São as idéias, as inovações, a
tecnologia que acabarão com a Era do Petróleo muito antes que ele acabe”. Foi com essa
afirmação que o perito em desenvolvimento de novos recursos energéticos, Richard Sears,
em 2010, finalizou uma de suas palestras sobre a necessária diminuição da dependência do
petróleo. É com esse mesmo pensamento que serão apresentadas as tecnologias que usam
fontes energéticas não convencionais, por isso alternativas, para a geração de energia.
A força do vento, a luz solar, a correnteza das águas dos rios e a força das ondas do
mar, algumas plantas com a mamona e a cana de açúcar e a energia produzida a partir de
manipulação atômica são conhecidas como Fontes Renováveis de Energia (FRE). De
acordo com edição de 2009 do International Energy Outlook, elas têm sido as fontes
energéticas que mais rápido crescem na sociedade contemporânea. E, mesmo que não se
tenha como objetivo substituir o setor petrolífero, o principal fornecedor de energia do
mundo, existe, de fato, uma tendência mundial que valoriza o desenvolvimento de
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tecnologias que contribuam com a diversificação da matriz energética ao mesmo tempo em
que assegurem a restauração dos recursos naturais e a manutenção da qualidade de vida das
pessoas (Menezes, 2005; Relatório brasileiro de energia, 2005).
Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis (IDER,
2006), a Alemanha foi um dos países que demonstrou aos setores interessados a eficiência
das fontes renováveis de energia; em 15 anos, eles triplicaram a geração de energia com
fontes não poluentes. Este país é responsável por cerca de um terço da energia eólica
instalada no mundo todo. Ao investirem em tecnologia, os alemães também se destacaram
na utilização da biomassa, isto é, combustível de origem vegetal (Arin, 2011).
No caso do Brasil, considerando dados do Greenpeace (2002), observa-se que este
país além de possuir a tecnologia desenvolvida para usar o álcool como nova alternativa de
combustível, dispõe também de potencial de produção e uso de biomassa; esta última
representa a geração de uma considerável quantidade de energia que impacta menos no
ambiente natural, visto que possibilita uma baixa taxa de emissão de CO2 na atmosfera.
Além disso, existe no país um grande potencial na área de energia solar, devido as
condições de incidência solar e via baterias fotovoltaicas, e na área da energia eólica,
devido às características geográficas e a constância de vento na maior parte do país; as
quais visam suprir a necessidade de parte da população que não possui acesso mínimo a
eletricidade. Neste sentido, o Brasil se encontra em situação privilegiada em termos de
utilização de fontes renováveis, as quais apresentam mais de 40% da oferta interna de
energia, OIE (como eletricidade, calor, combustível), enquanto a média mundial
corresponde a 14%.
Na tabela abaixo, pode-se observar qual a contribuição das diversas fontes de energia
para a energia total consumida no Brasil e no mundo durante o ano de 2003. Como
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demonstrado, o Brasil possui como principal fonte de energia não renovável, o petróleo.
Quanto às fontes renováveis tradicionais e convencionais, percebe-se que o país possui uma
forte base hidráulica e de biomassa tradicional (como combustão do carvão vegetal). Já no
que concerne às fontes de energia renováveis “modernas” (como energia eólica, solar e
biomassa moderna), percebe-se que o carro chefe do Brasil é a biomassa moderna
(tecnologias avançadas de conversão de biomassa em eletricidade e o uso de
biocombustíveis), a qual supera bastante a média mundial. Contudo, no que se refere a
outras fontes de energia, como a solar e eólica, observa-se um valor ainda incipiente
(Goldemberg & Lucon, 2007).
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Tabela 1. Contribuição das fontes de energia à energia total consumida no Brasil e no
mundo durante o ano de 2003 (extraído de Goldemberg & Lucon, 2007).
Brasil Mundo
Energia primária
0,193

10,7

Petróleo

43,6

35,3

Gás natural

6,6

20, 9

Carvão

6,8

24,1

Nuclear

1,8

6,4

Subtotal

58,7

88,6

Total, bilhões de tep

Participação das fontes (%)

Fósseis
Não renováveis

Tradicionais

Biomassa tradicional

19,0

9,4

Convencionais

Hidráulica

15,3

2,1

Biomassa moderna

6,9

1,2

Outras: solar, eólica etc

<0,1

1,7

41,3

14,4

Renováveis
Modernas, “novas”
Subtotal

Notas: Tep = toneladas equivalentes de petróleo
Considerando dados recentes (Arin, 2011), o Brasil possui em sua matriz energética,
a participação de 45,8% de fontes renováveis, valor este que supera mais de três vezes à
média mundial (12,9%). Deste modo, é importante continuar a aprofundar esta vantagem
por meio do investimento na diversificação e independência das fontes de energia.
Assim, existe a proposta mundial do uso das fontes renováveis de energia, cujo
objetivo é ampliar a produção energética, aproveitando elementos que têm como condição
serem inesgotáveis e não poluentes (Pessoa, 2008). Apresentam-se como a principal
alternativa para a sociedade no que diz respeito à qualidade e segurança, com redução dos
danos ambientais que resultam do consumo de energia. Outras vantagens evidentes do seu
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uso são: minimização dos impactos causados por crises internacionais que afetam o
mercado de combustíveis fósseis; contribuição para a solução de problemas sociais, como a
falta de energia e a má distribuição da malha elétrica; geração de empregos; diversificação
de fontes energéticas; e, diminuição da dependência das fontes tradicionais (Greepeace,
2002; Improta, 2008; Martins et al., 2008).
Grandes empresas petroleiras parecem estar começando a se interessar por estas
questões. Por exemplo, Shell (2001/2002), Chevron Texaco (2001/2002) e Bristh
Petroleum (2001/2002) já começaram a investir e patentear tecnologias de geração de
energia renovável, em especial, energia eólica e solar (Menezes, 2005). Também a
Petrobrás tem dado atenção às fontes renováveis, afirmando que um dos objetivos da
empresa é o comprometimento com o desenvolvimento sustentável, realizando pesquisas e
produzindo diversas fontes renováveis de energia, como eólica, solar e hídrica. Uma das
primeiras iniciativas da Petrobrás neste sentido foi a instalação da Usina Eólica Piloto de
Macau, em 2003, no Rio Grande do Norte (Sauer, Queiroz, Miragaya, Mascarenhas &
Quintino Júnior, 2006).
Dentre as principais tecnologias consideradas úteis para esse novo cenário,
destacam-se: energia eólica, energia solar, energia hídrica e biomassa. As mesmas são
explicadas a seguir.
•

A energia eólica – Energia gerada pelo vento. Utilizada há séculos sob a forma de
moinhos de vento, não produz gases de efeito estufa (GEE) e pode ser canalizada
pelas modernas turbinas eólicas ou pelo tradicional cata-vento. Seu impacto
ambiental é mínimo, tanto em termos de ruído quanto no ecossistema.

•

A energia solar – A energia solar pode ser usada para a produção de eletricidade
através de painéis solares e células fotovoltaicas. Também não produz o GEE.
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Existem duas formas de utilizar a energia solar: ativa (método que transforma os
raios solares em energia térmica ou elétrica) e passiva (utilizado para o aquecimento
de edifícios ou prédios, através de concepções e estratégias construtivas).
•

A energia hídrica – É aquela que utiliza a força cinética das águas de um rio e a
converte em energia elétrica, com a rotação de uma turbina hidráulica. À exceção
das grandes indústrias hidrelétricas, que atendem ao vasto mercado, há também a
aplicação da energia hídrica no campo, através de pequenas centrais hidrelétricas
(PCHI) baseadas em rios de pequeno porte. As pequenas centrais são capazes de
suprir uma propriedade e alimentar seus geradores. No caso de grandes
hidrelétricas, há problemas que podem estar associados a sua construção e
utilização, como a inundação de grandes áreas, inutilização de terras férteis e
deslocamento de populações ribeirinhas; estes fatores podem trazer sérios
problemas para a fauna e flora locais.

•

A biomassa – É dividida em três classes: sólida, líquida e gasosa. A biomassa sólida
tem como fonte os produtos e resíduos da agricultura (incluindo substâncias
vegetais e animais), os resíduos das florestas e a fração biodegradável dos resíduos
industriais e urbanos. A biomassa líquida existe em uma série de biocombustíveis
líquidos com potencial de utilização, todos com origem nas chamadas "culturas
energéticas". São exemplos, o biodiesel, obtido a partir de óleos de colza ou
girassol; o álcool, produzido a partir da cana de açúcar; e o metanol, gerado pela
síntese do gás natural. Já a biomassa gasosa é encontrada nos efluentes
agropecuários provenientes da agroindústria e do meio urbano. É achada também
nos aterros de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos são resultados da
degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica, e são constituídos por uma
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mistura de metano e gás carbônico. Esses materiais são submetidos à combustão
para a geração de energia.
De todas essas que foram brevemente apresentadas, a energia eólica e a energia
solar são as mais destacadas. Em estudo realizado por Menezes (2005), foi observado que
energia eólica e energia solar são os tipos de fontes alternativas que as empresas de energia
mais investem. A importância atribuída a elas é produto da possibilidade de uma maior
aplicação dessas em curto prazo, assim como sua capacidade de atender a comunidades
distantes e de difícil acesso, a exemplo de ilhas (Reis et al., 2005).
Porém, enquanto a energia eólica é normalmente gerada em larga escala, chegando
para o consumidor já em forma de eletricidade, a energia solar pode ser gerada em pequena
escala o que possibilita que a energia seja produzida de forma doméstica. Deste modo, a
forma de produção de uma (energia eólica) está mais distante do consumidor, ao passo que
a outra (energia solar) pode ser produzida e mantida de forma doméstica e seu excedente
armazenado para uso futuro. No sentido de promover essa diversificação de fontes de
energia, a seguir, serão apresentadas as opções de fonte de energia a partir do vento e da
incidência solar, por serem tipos de tecnologia que mais crescem nos últimos anos em
escala mundial e que, no Brasil, têm sido implantadas em diferentes regiões, principalmente
no Nordeste.
1.4.1 Energia eólica

Dentre estas fontes energéticas “limpas”, isto é, que não envolvem qualquer processo
de combustão ou etapa de transformação térmica, a energia eólica vem sendo apontada
como a fonte de energia renovável mais promissora. Este papel de destaque é devido ao
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potencial que tem demonstrado no que concerne aos custos de produção, segurança,
fornecimento da energia e, principalmente, sustentabilidade ambiental (Aldabó, 2002;
Castro, 2009; Martins, Guarniere & Pereira, 2008; Pessoa, 2008).
Sabe-se que a conversação da energia cinética dos ventos em energia mecânica
ocorre, em formas variadas, há mais de 3000 anos. Segundo Aldabó (2002), um dos
primeiros indícios de sua utilização foi na Pérsia do século VII. Nos primórdios,
utilizavam-se os moinhos de vento para moagem de grãos e bombeamento de água para a
agricultura (Martins, Guarniere & Pereira, 2008). Também contribuiu para o
desenvolvimento da navegação, visto que era utilizada como força propulsora dos barcos à
vela, influenciando nas grandes navegações (Improta, 2008; Pessoa, 2008).
Não obstante, há mais de 150 anos os pesquisadores vêm estudando como converter a
energia cinética dos ventos em energia elétrica (Aldabó, 2002). Assim, descobriu-se que,
por meio das turbinas eólicas, a energia cinética de translação, contida nas massas de ar, é
convertida em energia mecânica pelo giro das pás do rotor; esta, por sua vez, é
transformada em energia elétrica pelo gerador (Agência Nacional de Energia Elétrica,
2004; Martins, Guarniere & Pereira, 2008). Com isso, criou-se o primeiro aerogerador, em
1892, popularmente conhecido como turbina eólica, responsável por esta transformação de
energia cinética em elétrica.
Entretanto, apenas na década de 1970, os governos de alguns países iniciaram o
incentivo da produção de energia eólica de forma comercial (Improta, 2008). E, com o
aumento das tecnologias na indústria de aerogeradores, durante a década de 1990, a energia
eólica começou um crescimento acelerado em todo o mundo, com a produção de energia
aumentando mais de 20% de 2005 a 2006 (Martins et al., 2008). O grande impulso neste
desenvolvimento se deu na Dinamarca, em 1980, quando as primeiras turbinas foram
47

fabricadas por pequenas companhias agrícolas. Este país ainda hoje é referência na energia
eólica, além de ser o maior fabricante mundial de turbinas eólicas. Também merece
destaque a Holanda, a qual conseguiu manter em pleno funcionamento mais de vinte mil
moinhos de vento, ainda no século XVIII (Martins et al., 2008; Pessoa, 2008). Hoje, o líder
mundial de potência eólica instalada é o EUA, seguido pela Alemanha. Destacam-se
também, neste setor, os países Espanha, China, Índia e França (Castro, 2009).
Estudos mostram que em países da União Européia, como a Grécia (Kaldellis,
2005), a Suíça (Ek, 2002) e a Inglaterra (Devine-Wright, 2005), a energia eólica é umas das
maiores responsáveis pela produção de eletricidade. Esta é uma tendência em crescimento
nestes países e reflete cada vez mais a maturidade e os benefícios da energia eólica não só
em termos econômicos, mas em termos de solução sustentável para a questão energética.
Segundo dados do Greenpeace (2007), estima-se que o potencial eólico mundial seja de,
aproximadamente, 53.000 TWh por ano, tendo a capacidade para atender a quatro vezes a
demanda mundial total de eletricidade.
No caso do Brasil, as atividades relacionadas ao aproveitamento da energia eólica
tiveram início na década de 1970, com a crise energética, quando algumas universidades e
instituições de pesquisa iniciaram trabalhos de desenvolvimento de aerogeradores com
tecnologia nacional. Mas, apenas nos últimos treze anos que os estudos foram
intensificados (Pessoa, 2008). Contudo, ainda é pequena a importância atribuída à energia
eólica no país, representando menos de meio por cento da matriz energética brasileira.
Entretanto, se todo o potencial fosse empregado, sabe-se que a energia advinda dos ventos
seria capaz de iluminar completamente o território brasileiro, tendo um potencial estimado
de 143 mil MW, segundo Bueno (2009), Secretário do Desenvolvimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviços do Rio de Janeiro. De acordo com o Atlas do Potencial Eólico
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Brasileiro, mais de 70.000 km2 do território brasileiro possui velocidades de vento superior
a 7 m/s, propiciando assim, um potencial eólico na faixa de 272 TWh/ano de energia
elétrica (Martins et al., 2008).
A Figura 5 apresenta um mapa que destaca os principais pontos de captação de
vento para a produção de energia eólica no Brasil. É importante ressaltar o destaque que é
dado à região Nordeste, principalmente entre os estados do Ceará e do Rio Grande do
Norte. Afinal, nestas regiões há ventos constantes e superiores a 7 m/s medidos a uma
altura de 50m, possuindo velocidades médias mais altas e uniformes se comparadas a
outros países com um bom potencial eólico (Improta, 2008).

Figura 5. Mapa do potencial eólico brasileiro do Centro Brasileiro de Energia Eólica
(1998).
Não obstante, estes incentivos tendem a crescer nos próximos anos. Por exemplo, em
2006, o Brasil totalizou a inserção de 208 MW, possuindo, ao fim desse ano, 237 MW de
capacidade instalada (Martins et al., 2008). Além disso, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em outubro de 2011, aprovou um
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financiamento no valor de R$ 297,4 milhões para a construção de cinco parques eólicos no
interior da Bahia, com uma potência total de 98,8 megawatts (MW). Deste modo, incluindo
esses cinco novos parques, o Brasil possui 70 usinas eólicas construídas com apoio do
BNDES (Gandra, 2011).
Além de ser renovável, abundante, inesgotável e limpa, os principais benefícios da
energia eólica são: descentralização da produção energética; capacidade para suprir tanto
demandas de grande quanto de pequeno porte; não causa prejuízo a terra; gera empregos;
beneficia a população local com o arrendamento de terra para a construção de usinas; e,
possibilita a coexistência ambiental harmoniosa com questões de natureza agropecuária
(Filqueiras & Silva, 2003; Improta, 2008).
Apesar das vantagens da energia eólica, ela também apresenta algumas desvantagens.
Em especial, ainda se configura como algo caro, tanto para instalação quanto para a
produção e manutenção de eletricidade. E, mesmo sendo uma das formas mais eficazes das
fontes renováveis, também não está isenta de problemas ambientais, mesmo que em menor
grau, como: 1) ruídos; 2) preço; 3) interferências nas regiões de migração de pássaros; e 4)
impactos cênicos. Quanto aos dois primeiros problemas, os governos têm feito planos de
incentivo e legislações para o aperfeiçoamento, a disseminação e o barateamento da
tecnologia, inclusive com turbinas mais silenciosas (Aldabó, 2002; Devine-Wright, 2005;
Reis et al., 2005). Outro exemplo de tentativa de superação destas limitações foi o Fórum
Nacional Eólico, em 2009, o qual discutiu formas de reduzir o custo dos equipamentos
utilizados na produção de energia eólica; como resultado do debate, decidiu-se realizar
leilões anuais de energia eólica, a fim de baratear o custo do investimento (Trindade, 2009).
Pode-se afirmar também, que a tecnologia dos sistemas de conversão de energia eólica
conseguiu atingir um estado de maturidade considerável, sendo os equipamentos fiáveis,
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com taxas médias de disponibilidade superiores a 90%, e com vidas úteis de,
aproximadamente, vinte anos (Castro, 2009). Para evitar prejuízos quanto aos pontos 3 e 4,
é preciso requerer uma avaliação prévia do local onde se pretende construir o parque,
utilizando-se critérios paisagísticos e levando em consideração a presença das aves
migratórias (Improta, 2008).
De modo geral, parece ser promissor o futuro da energia eólica, sendo considerado o
recurso energético que cresceu mais rápido nos últimos 20 anos. Estima-se que em 2020 a
energia eólica seja capaz de suprir cerca de 12% da demanda mundial de energia elétrica,
com uma capacidade instalada de mais de 1.200.000 MW (Aldabó, 2002). Em 2050, este
valor pode chegar até a 3.000.000 MW (Greenpeace, 2007). Esta expansão, no entanto, está
condicionada ao recebimento de incentivos e medidas que atraiam investimentos para gerar
energia e fabricar equipamentos, investindo em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

1.4.2. Energia solar

Melvin Calvin, prêmio Nobel de Química, afirma que: “a quantidade de energia
solar que atinge a Terra em dez dias é equivalente a todas as reservas de combustíveis
conhecidas”. Neste sentido, a energia solar surge como uma alternativa as fontes de energia
tradicionais, as quais são finitas e poluentes; em contraposição, a energia solar não dá
origem a fumaça, descargas ou escórias, sendo considerada uma das soluções ideais para a
proteção do meio ambiente e substituição das fontes que estão em estado de esgotamento
(Cometta, 2004). Ademais, além de possuir baixo impacto ambiental, é renovável e
abundante (Martins et al., 2007). O processo mais comum utiliza células solares, as quais

51

são responsáveis por gerar a energia, e um conversor para transformar a tensão e frequência
para os valores nominais dos aparelhos. Tal processo é simples, não emite gases poluentes
ou ruídos e possui necessidade mínima de manutenção (Shayani, Oliveira & Camargo,
2006).
Historicamente, a ideia de coletores solares para captação da energia advinda do Sol
surgiu com base no experimento realizado pelo cientista Horace-Bénédict de Saussure, o
qual fez uma analogia entre o envidraçamento de uma estufa e a atmosfera terrestre.
Objetivando demonstrar o efeito da energia solar sobre a temperatura do ar em função da
altitude, Saussure construiu um dispositivo composto por cinco caixas de vidro equipadas
de termômetros. Assim, a ideia do helio-termômetro, isto é, o instrumento construído por
este cientista, foi ampliada e aprimorada, vindo a originar os coletores solares da tecnologia
solar alternativa. Estes coletores solares são equipamentos que captam a energia irradiada
pelo Sol e a convertem em calor útil, servindo, por exemplo, para o aquecimento de água,
como em chuveiros elétricos (Lafay, 2005).
De fato, o mecanismo de captação da energia solar ocorre da seguinte maneira: no
momento em que a radiação incide no coletor, a maior parte atravessa a cobertura, outra
parte é refletida e outra é absorvida pela cobertura. A parte que é capaz de atravessar a
cobertura é absorvida pela placa absorvedora, a qual é sempre preta e feita de material bom
condutor de calor; esta emite faixa de comprimentos de onda maiores do que da radiação
incidente. Assim, a cobertura, geralmente feita de vidro opaco, não deixa passar a energia
radiante desta faixa de comprimento de onda. Deste modo, a cobertura absorve esta energia
e a emite novamente, causando um “efeito estufa”. A energia que foi absorvida pela placa é
então removida pelo fluído que escoa no interior dos tubos do equipamento, os quais estão
em contato térmico com a placa absorvedora. Por fim, o fluído, que no Brasil costuma ser
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água, é conduzido até um reservatório térmico, ponto no qual a energia é armazenada
(Lafay, 2005).
Outro importante cientista que contribuiu para o desenvolvimento de sistemas de
captação da radiação solar foi C. G. Abbot, o qual inventou o instrumento base para a
medida absoluta da radiação solar total: o piroeliômetro a fluxo de água. Este instrumento
trata-se de um tubo com região externa escura, dentro do qual escorre a água, a qual pode
ser aquecida pela radiação solar ou por uma corrente elétrica regulável (Cometta, 2004).
Nos dias atuais, a prática de conversão de energia solar em energia térmica para o
aquecimento já se encontra consolidada e vem apresentando grande expansão em diversos
países (Martins et al., 2007). Os principais meios de captação direta de energia solar são: a)
estufas (por meio de chapas coletoras, semelhante ao experimento de Saussure), b) espelhos
e, c) fotocélulas (células fotovoltaicas); estes três meios de captação podem ser combinados
e dar origem a sistemas de captação (Cometta, 2004). Assim, de forma geral, pode-se
considerar duas formas pelas quais a energia proveniente dos raios solares é capaz de
produzir energia elétrica: através de placas fotovoltaicas; e aquecimento, pela tecnologia
termossolar. Os sistemas fotovoltaicos interligados à rede elétrica se configuram como a
tecnologia energética que mais cresce em todo o mundo (Martins et al., 2007), e crescerá
ainda mais, tanto maior for a rapidez com que se desenvolvam sistemas de menor custo
(Cometta, 2004).
Segundo dados do Greepeace (2009), os investimentos em energia solar
concentrada, isto é, aquelas que utilizam espelhos para captar a energia do sol e gerar
eletricidade, superaram o valor de 2 bilhões; este valor ainda é pequeno considerando o
potencial da energia eólica. Na Holanda, por exemplo, o setor tem capacidade para
movimentar 20,8 bilhões de euros, gerando cerca de 900 mil empregos até 2015; isto indica
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o potencial de crescimento que esta fonte energética possui. Uma usina solar térmica de
Nevada, Estados Unidos, criada em 2006, gera eletricidade para 14 mil casas da cidade,
evitando a emissão de 100 mil toneladas anuais de dióxido de carbono; esta é considerada a
terceira maior usina do mundo, sendo composta por 357.000 m2 de placas fotovoltaicas
(EcoD, 2011). Mais recentemente, no corrente ano foi inaugurado o maior parque de
energia solar fotovoltaica do mundo, na região leste da Alemanha, a qual tem capacidade
para 166 megawatts (Lipinski, 2011c).
A energia solar ainda tem uma participação incipiente na matriz energética
brasileira, em comparação com o potencial estimado no país (Martins et al., 2007). Afinal,
o Brasil possui mais de 2500 horas/ano de radiação solar, o que significa dizer que a
conversão tanto do calor como da luz em energia apresenta condições muito mais
favoráveis do que as da Europa, por exemplo (Cometta, 2004). Segundo Cometta (2004),
devido à localização geográfica do Brasil (atravessado pela linha do Equador e Trópico de
Capricórnio), ele recebe grande quantidade de radiação solar, e o progresso por meio da
energia solar possibilitará uma revolução na Agricultura e na Pecuária brasileira, gerando
energia farta e gratuita; estima-se que a produção seja elevada em até 30%. Vale salientar
que, por conta das dimensões do Brasil, é possível usar coletores solares maiores, que, por
sua vez, aumenta o seu rendimento, barateando a energia gerada.
Não obstante, esta fonte energética vem se popularizando no Brasil devido ao
programa nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, conhecido
como “Luz para Todos”, lançado em 2003 pelo Ministério de Minas e Energia. Dentre os
objetivos do projeto está a distribuição das placas fotovoltaicas como uma das alternativas
para a distribuição de eletricidade, principalmente nas comunidades rurais, que totalizam
80% da exclusão elétrica do país (Eletrobrás, 2010; Reis et al., 2005). No entanto, esse tipo
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de tecnologia gera, para cada casa atendida, energia necessária para abastecer geladeira,
televisão, lâmpadas da casa e bombeamento de água; não sendo viável para gerar energia
para aparelhos de ar condicionado, máquinas de lavar, ferro de passar roupa, chuveiro
elétrico e lâmpadas incandescentes; ou seja, aparelhos que consomem mais energia. Dentre
as ações realizadas pelo projeto, destaca-se a aprovação, em 2010, da instalação de sistemas
de minirredes de energia solar em seis municípios do interior do estado do Amazonas. Este
sistema permitirá a melhoria na qualidade de vida das populações beneficiadas, ampliando
os serviços de utilidade pública, como o funcionamento das escolas no período noturno.
Serão executados doze projetos, sendo previsto o fornecimento integral de material e
equipamentos, bem como o treinamento dos integrantes.
Outra ação benéfica ao meio ambiente, e, portanto, a sociedade como um todo, foi a
decisão do governo, em 2009, de adotar o uso de energia solar térmica em substituição aos
chuveiros elétricos em casas populares construídas pelo PAC da Habitação (Envolverde,
2009). Há também um projeto de lei que tramita na prefeitura de São Paulo, desde 2007,
que visa transformar a energia solar em lei em todas as novas construções com mais de três
banheiros, bem como hotéis, clubes, hospitais, escolas e indústrias. Esta proposta está
inserida no projeto Cidade Limpa, que visa combater a poluição na capital paulista
(Envolverde, 2007a).
Assim, a energia solar se coloca como uma alternativa de fonte de energia “limpa” e
inesgotável, que vem a suprir as principais falhas das fontes tradicionais de energia, quais
sejam: o esgotamento dos recursos fósseis e todos os danos causados ao meio ambiente por
sua utilização. Além das vantagens supracitadas, a energia solar possibilita a utilização de
forma distribuída, promovendo o desenvolvimento social e econômico em todas as regiões,
com o sistema de linhas de transmissão. Essa geração distribuída, segundo a Wade World
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Alliance for Decentralized Energy, pode ser definida como a geração elétrica feita perto do
local de consumo, independentemente da tecnologia, dimensão ou fonte primária de energia
(Shayani et al., 2006).
Apesar de todos os benefícios que esta fonte alternativa de energia oferece, ela
também não está isenta de limitações, como o fato de ser sensível, assim como a energia
hídrica, aos fatores meteorológicos e tem uma variabilidade diária, sazonal e anual que leva
a necessidade de seu armazenamento em baterias; assim, ela está sujeita a alternâncias
periódicas (dia-noite, verão-inverno) e casuais (céu claro-nebuloso). Além disso, a energia
solar se encontra sob forma disseminada, não concentrada, e sua captação e
aproveitamento, para o caso de potências elevadas, requer instalações complexas e,
portanto, caras, com custos de implantação de até 50 vezes o valor de uma pequena
hidrelétrica da mesma capacidade (Shayani et al., 2006). Atualmente, estima-se que o custo
para instalação de sistema de aquecimento solar com placas fotovoltaicas que atenda a uma
família de quatro pessoas, é entre R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil (Envolverde, 2007b).
Entretanto, considere os seguintes dados: em menos de uma hora, o Sol envia à
Terra tanta energia quanto a humanidade consome em um ano; num só mês o Sol envia à
Terra o equivalente a cerca de 1013 toneladas de carvão, comparáveis às reservas totais da
terra, deste combustível (Cometta, 2004); isto demonstra que, para utilização como fonte de
energia, é abundante e renovável. Ademais, ela não necessita ser extraída, refinada ou
transportada para o local da geração, sendo este próximo à carga, evitando, com isso, os
custos com a transmissão em alta tensão.
Outro fator positivo é que, segundo estudos publicados pelo Programa de Sistemas
Fotovoltaicos de Potência da Agência Internacional de Energia, os preços estão reduzindo a
cada ano. Ao fazer o cálculo considerando a vida útil do equipamento solar, de
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aproximadamente 30 anos, o valor obtido é até 10 vezes o custo da energia entregue ao
consumidor; esta relação passa de 10 para 3 ao considerar um sistema interligado à rede.
Somando-se a isso os impostos, custos ambientais e sociais, em um futuro breve, a energia
solar (em especial a fotovoltaica) será economicamente competitiva (Shayani et al., 2006).
Atrelando estes dados aos problemas que as formas tradicionais de energia têm
causado ao meio ambiente, as limitações supracitadas parecem irrisórias, e o avanço da
energia solar parece já se fazer notar. Esta perspectiva se confirma na conferência proferida
por Paolo Frankl, presidente da Agência Internacional de Energia (IEA, 2010), o qual
afirma que 11% da eletricidade do mundo será gerada por energia solar em 2050, um total
de 3.000 gigawatts de energia, o equivalente a 4.500 terawatt-hora de eletricidade por ano
(Observatório do Clima, 2010).
De modo geral, há um consenso de que a implementação de tecnologias para as
fontes renováveis de energia, principalmente aquelas que usam o vento e a radiação solar,
possam contribuir para essas mudanças positivas e significativas em termos mundiais, com
destaque para o Brasil, principalmente a região Nordeste. As propostas de mudança em
vigor para o setor energético mostram que a grande diferença entre essa nova revolução
energética e as demais é que antes a mudança se dava para beneficiar uma fonte de energia
mais barata e eficaz (carvão-petróleo-gás natural). A revolução energética do Século XXI
se configura como uma mudança qualitativa, de paradigmas. A troca não é entre fontes que
sejam economicamente atrativas, mas que sejam ecologicamente benéficas (Sachs, 2007).
Assim, a necessidade de mudanças econômicas, tecnológicas e sociais torna-se evidente.
Tal como exposto, nos dias atuais, a energia é fundamental para a aquisição e
manutenção da qualidade de vida das pessoas. Entretanto, o uso descuidado que vem sendo
feito dela tem gerado problemas irreversíveis ao meio ambiente, bem como tem contribuído
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para o esgotamento dos recursos utilizados nas fontes tradicionais de energia, como é o
caso do carvão e do petróleo. Neste sentido, o futuro da produção e do consumo da energia
depende da composição das fontes que serão utilizadas, da eficiência das tecnologias de
suprimento e do uso final de energia, e, tão importante quanto, da forma como os usuários
farão uso dela (Bechtel, 1997; Pessoa, 2008; Reis et al., 2005; Tolmasquim, 1992). Assim,
uma questão que atenta em garantir a ampla distribuição de uma energia de qualidade e
abundante, ao mesmo tempo em que aglomera aspectos tecnológicos também leva em
consideração os elementos sociais envolvidos no processo. Deste modo, entende-se que o
envolvimento da população no processo de conhecimento e aceitação das fontes renováveis
de energia, com ênfase para a energia eólica e solar, é um dos pontos cruciais a ser
pesquisado, visto que ao passo que a sociedade conhece seus benefícios e limitações, faz
dela uma aliada na manutenção da qualidade de vida (Pessoa, 2008).
Portanto, faz-se necessário tratar os aspectos sociais desde uma perspectiva que
considera o papel dos indivíduos e de pequenos grupos frente a este tema (Gifford, 1997).
A população precisa estar incluída nessa discussão e se preparar para que suas atitudes,
decisões e comportamentos reflitam um posicionamento consciente e ativo diante desse
novo tipo de desafio. Para buscar formas de conscientização das pessoas e,
consequentemente, adoção de atitudes e comportamentos pró-sociais, é importante entender
como as pessoas se relacionam com o ambiente – isto é, o que elas pensam, sentem e como
elas agem perante ele – e quais os fatores que influenciam nessa relação. Com base nisso, o
próximo capítulo busca destacar o papel daqueles que fazem uso dos recursos energéticos,
em forma de eletricidade, nas mais diversas atividades diárias: o consumidor. Toma-se
como base, portanto, a relação entre as pessoas e os recursos naturais.
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2. A relação Pessoa-Ambiente
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Nos últimos 50 anos, autores de diferentes áreas têm ressaltado a importância de se
considerar a relação pessoa-ambiente (Schultz, 2002) e entender a influência desta ligação
para a qualidade de vida do ser humano no âmbito geral. Como resultado, tem-se uma
ampla, porém dispersa, literatura acerca de tal temática, a qual se organiza em torno das
seguintes perspectivas: filosófica (ressalta o papel dos valores, da ética e da moral frente à
natureza), sociológica e antropológica (ambas defendendo a interação com a natureza como
um processo constituinte da cultura) e psicológica (o nível de análise é o indivíduo e seus
entendimentos sobre seu lugar na natureza); esta última será o foco desta seção. Deste
modo, buscar-se-á apresentar os componentes psicológicos envolvidos na construção,
desenvolvimento e manutenção da relação que as pessoas estabelecem com a natureza e
seus recursos.
Antes, porém, é preciso ressaltar que a história da relação entre a pessoa e o
ambiente pode ser melhor compreendida a partir de cinco estágios (Simmons, 1993). O
primeiro estágio, remete a mais de 7500 anos a. C. e refere-se à fase dos caçadores e
coletores, em que se iniciava o desenvolvimento de habilidades para domesticação de
animais e cultivo de plantas. Nesta fase, o impacto duradouro dos seres humanos sobre o
meio ambiente era pouco ou nenhum. No segundo estágio, de 4000 a. C. ao século I d. C.,
destaca-se a presença de populações ribeirinhas, as quais iniciam a atividade da pecuária e
as primeiras tentativas de formas de controle e armazenamento de grandes quantidades de
água; avanços nesta direção resultaram em criação de formas de abastecimento de água,
início da agricultura tradicional e crescimento populacional. O terceiro estágio, de 500 a.
C. à 1800 d. C., a agricultura imperava e já era notória a influência do poder político e
comercial; maior demanda de alimentos resultou em avanços tecnológicos visando a sua
conservação (agricultura irrigada, terraceamento e reprodução seletiva), bem como a
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consideração de plantas e animais como bens de consumos comercializáveis. Neste
momento, o impacto das populações humanas sobre os seus ambientes se faz mais evidente,
como evidenciado pela erosão das pedreiras, alta produção de resíduos e desmatamento
florestal.
A parir do quarto estágio (final do século de XIX até metade do século XX) da
relação entre homem e ambiente é observado um grande impacto do homem sobre o meio
ambiente. É o período que tem como referência a Revolução Industrial. Foi uma fase de
mudanças na economia e na organização social, bem como uma época de diversos avanços
tecnológicos (como o relógio, o avião, o telefone e o computador). Por uma necessidade de
crescimento, o homem conseguia, cada vez mais, extrair recursos da natureza e alterá-la em
função do conforto pessoal e do desenvolvimento social; mas, em contrapartida,
intensificava-se o uso de combustíveis fósseis, elementos finitos e poluentes, ao passo que
promovia o desmatamento e extinção de várias espécies. Como consequência, o equilíbrio
ecológico foi abalado, resultando em problemas como a escassez de água e aumento da
produção de resíduos. O quinto e último estágio, iniciou-se na década de 1960 e perdura até
hoje; tem sido caracterizado como uma fase de expansão e globalização econômica,
resultando em uma interdependência entre os países. Destaca-se também, uma preocupação
mundial com os problemas ambientais de natureza diversas que tem cada dia mais
aumentado a sua frequência e lembrado ao homem que a sua relação com o ambiente é
recíproca e pode trazer danos irreversíveis ao seu bem-estar e sobrevivência (Milfont,
2007).
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2.1 Problemas Ambientais

A construção da relação entre pessoa-ambiente se deu de tal forma que culminou em
problemas graves tanto para as pessoas, sua saúde e bem-estar, quanto para a natureza e sua
capacidade de restauração. Foi com o crescimento e desenvolvimento da civilização que os
efeitos nocivos do comportamento humano sobre a natureza se fizeram notar de forma mais
expressiva (Coelho, 2009; Corral-Verdugo, 2001). O desenvolvimento das tecnologias,
atrelado a crença de que as pessoas não são parte da natureza e que a mesma serve para que
todos possam usufruir dela, permitiu uma prática de consumo exacerbado, desperdício e
falta de preocupação para com os recursos naturais (Schultz, 2002).
Estes fatores, associados ao crescimento populacional (Coelho, 2009; Schmuck &
Schultz, 2002), produziram consequências prejudiciais que têm ameaçado o meio ambiente
e, concomitantemente, o homem. Dentre os principais problemas ambientais destacam-se a
intensificação das alterações climáticas (aquecimento global), as diversas formas de
poluição (poluição do ar, da água, do solo e, poluição visual e sonora), e desmatamento e
extinção de espécies (Oskamp, 2000). Soma-se a esses problemas a escassez de água
(Coelho, 2009) e os fatores implicados na produção, fornecimento e consumo de energia
(Reis et al., 2005). Segundo Maloney e Ward (1973), tais problemas podem ser vistos como
causados pelo comportamento humano mal adaptado.
Dentre os muitos problemas identificados como ambientais, toma-se como exemplo
as mudanças climáticas e suas implicações para a sociedade atual e futura, por ser este um
tema comumente discutido na literatura e na mídia (Carter, 2001; Kolonas, 2007). O
aquecimento global é considerado a alteração climática mais evidente, principalmente, a
partir de meados do século 20, e refere-se à mudança rápida do clima da Terra. É
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importante ressaltar que o aquecimento global, decorrente do efeito estufa, existe na Terra
independente da ação do homem. Este efeito favorece a vida no planeta, impedindo que o
planeta esfrie demais. Assim, o problema não são os gases que causam o efeito estufa, e
sim a intensificação de suas emissões que desequilibram o ciclo natural de regulação de
temperatura da terra e geram mudanças climáticas com características prejudiciais para a
biodiversidade e saúde do ser humano (Pessoa, 2008). No entanto, tem havido um aumento
das concentrações de gases, como dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), na troposfera
(camada localizada acima da atmosfera), sobretudo devido a ação humana na queima de
combustíveis fósseis (Kolonas, 2007). A hipótese sobre o chamado “efeito estufa” surgiu a
partir da revisão dos trabalhos do francês Fourier, o qual afirmou que o efeito do gás
carbônico se assemelharia às paredes de uma estufa, impedindo que o calor se dissipasse e
resultando no aumento da temperatura (Corazza, 2000). Como consequências deste
aquecimento, haveria um derretimento do gelo nos pólos e nas montanhas, resultando na
elevação do nível dos oceanos e inundação de cidades litorâneas.
Além disso, a emissão de substâncias tóxicas, como os clorofluorcarbonos (CFCs)
tem depredado a camada de ozônio, a qual é responsável por proteger o planeta de
radiações solares B e C. Estas substâncias estão presentes em aparelhos refrigeradores,
propulsores de extintores de incêndio, de aerosóis e de espuma plástica; bem como em
solventes, desengordurantes e esterilizantes. A camada de ozônio foi descoberta em 1985,
na Antártica, e em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal, visando a diminuição dos
países envolvidos no consumo de CFCs e na busca por substituí-los por outras substâncias
menos nocivas.
Observa-se também, como fonte de problema ambiental, a exploração dos recursos
naturais, sendo florestas inteiras derrubadas para a comercialização de madeira ou expansão
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das cidades. Estima-se que, em 2003, a taxa de desmatamento na Amazônia era de 23.750
km2/ano, um aumento de 2,3% em relação à taxa de 2002 (23,266 de km2/ano); já de 2001
para 2002, o aumento foi de 27,9% (18.165 km2/ano em 2001) (Fearnside, 2004). Já nos
períodos de 2006 a 2008, o desmatamento totalizou 38,740 km2, mesmo com todos os
programas de proteção da Amazônia (Fearnside, 2010). Animais também estão
desaparecendo devido à caça para comercialização da pele ou carne, ou ainda em atividades
de tráfico ilegal ou destruição de seu habitat. No caso do planeta, os cientistas do Plano das
Nações Unidas estimam que cerca de 25% das espécies se encontram ameaçadas de
extinção. Já no Brasil, mais de 20 espécies correm o risco de serem extintas, como é o caso
da arara-cinza-azulada e o mico-leão preto.
As consequências de um desequilíbrio na relação pessoa-ambiente são cada vez
mais evidentes. Por exemplo, Coelho (2009), afirma que a década de 1990 foi a mais
quente do último milênio e a que mais desastres naturais sofreu. Além disso, entre 1991 e
2000, sabe-se que mais de 665.000 pessoas morreram em 2.557 desastres naturais, sendo a
grande maioria (90%) devido a transbordamento de rios e enchentes, muitas vezes em
decorrência do lixo jogado nesses locais (United Nations, 2005). Neste ano, o quadro não
apresentou melhoras. Já no início de 2011, fortes chuvas atingiram o Brasil, em diferentes
pontos do país como a região serrana do Rio de Janeiro e no estado do Paraná, com grande
número de mortos e desabrigados. Em Santa Catarina, diversos municípios decretaram
estado de calamidade pública devido as chuvas torrenciais, com um prejuízo estimado de
R$ 400 milhões de reais. As enchentes também foram causas de mortes na Austrália, neste
mesmo ano. O ano de 2011 tem sido palco de terremotos, como os que atingiram o Chile, a
Nova Zelândia, a China e, mais gravemente, o Japão; este país foi devastado por um abalo
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de 8.9 graus na escala Richter, e logo em seguida, um tsunami continuou o cenário de
destruição (Esposti, 2011).
Enfim, secas, inundações, catástrofes naturais, escassez de alimento e de
combustível, extinção de animais são algumas das consequências que a sociedade vem
sofrendo devido à um relacionamento construído com base na exploração e no descuidado
com o meio ambiente. Diante desta realidade, a humanidade se depara com uma escolha: ou
mudam-se os hábitos, controla-se o desenvolvimento populacional, a industrialização, a
poluição e se busca o desenvolvimento sustentável, ou a Terra se tornará imprópria para a
vida humana (Meadows et al, 1972). Neste sentido, com a constatação dos impactos que
comportamentos de uso desmedido têm causado ao meio ambiente, verifica-se uma
mudança na forma como as pessoas estão percebendo e tratando o mundo natural, fato este
que tem influenciado a relação pessoa-ambiente e gerado nas pessoas uma maior
preocupação ambiental (Milfont, 2007).

2.2. Preocupação Ambiental

Segundo Dunlap e Jones (2002, p. 485), preocupação ambiental indica “o grau em
que as pessoas estão conscientes dos problemas relacionados ao meio ambiente e apóiam os
esforços para resolvê-los e/ou indicam a vontade de contribuir pessoalmente para a
solução”. Refere-se aos afetos associados com as crenças no que diz respeito aos problemas
ambientais (Milfont et al., 2006). Neste sentido, estudar este construto implica que as
pessoas estão tomando consciência acerca dos efeitos que suas ações têm sobre o meio
ambiente, e estão começando a mudar suas ideologias para corresponder a esse novo
entendimento (Bell, 2009).
65

Os estudos nesta área não são recentes e remetem, principalmente, as últimas três
décadas. Eles costumam focar: a) estudos atitudinais que analisam as diferenças de opiniões
sobre o meio ambiente, com base nas características sociodemográficas dos entrevistados;
b) pesquisas experimentais e quase-experimentais que testam hipóteses derivadas da teoria
social-psicológica; c) pesquisas aplicadas sobre atitudes e comportamentos ambientais que
investigam os fatores sociais relacionados a comportamentos associados com o meio
ambiente (Alibeli & Johnson, 2009).
Não obstante, estudos mais amplos têm considerado as orientações valorativas que
influenciam na preocupação com o meio ambiente. Destaca-se, nestes estudos, a teoria de
Stern e Dietz (1994), a qual considera três orientações de valores utilizadas pelas pessoas
para julgar as questões ambientais: altruístas, egoístas e biosféricas. Pessoas que
apresentam uma orientação altruísta julgam as questões ambientais em função dos custos e
benefícios que elas ofereceram ao grupo. Aquelas que se baseiam em uma orientação
egoísta, julgam as questões ambientais de acordo com as conseqüências que acarretaram
para si. Por fim, pessoas com orientação biosférica julgam as questões ambientais de
acordo com os custos e benefícios que ofertaram aos ecossistemas (Milfont et al., 2006).
Este modelo tem encontrado sustentação com dados em mais de 20 países, realizados por
pesquisadores independentes (Schultz, 2001, 2002; Milfont et al. 2006). Assim, Milfont et
al. (2006) propõem que preocupação ambiental pode ser (re) definida como o efeito
associado às crenças sobre questões ambientais que são expressas por meio de três motivos
ou orientações ambientais: as preocupações altruístas, egoístas ou biosféricas.
As pesquisas têm encontrado fatores em comum que demonstram afetar a
consciência das pessoas acerca dos problemas ambientais, são eles: gênero, classe social,
educação, país e cultura (Alibeli & Johnson, 2009). No que concerne a variável gênero, os
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estudos são inconclusivos. Por vezes, observa-se que os homens são mais ativos e
preocupados com o ambiente (Arcury, 1990); em outros estudos, no entanto, há indícios de
que as mulheres estão mais preocupadas com o meio ambiente do que os homens (Stern et
al., 1993; Uyeki & Holanda, 2000).
No que se refere a variável classe social, a preocupação ambiental tem se mostrado
mais forte na classe média, fato este que parece estar associado a outros fatores como
renda, educação e ocupação. Além disso, preocupação ambiental tem apresentado
correlações positivas com a variável nível educacional (Alibeli & Johnson, 2009), ou seja,
quanto maior o nível educacional, mais preocupado com o ambiente a pessoa será.
Quanto ao país, Inglehart (1995) estudou a preocupação ambiental em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Ele observou que nos países desenvolvidos havia
uma preocupação ecocêntrica com a natureza, com uma postura pró-ativa; enquanto que
nos países em desenvolvimento destaca-se a preocupação antropocêntrica, impulsionada
por fatores como a poluição e a ameaça ambiental. Mas, Dunlap et al. (1993) observaram
altos níveis de preocupação ambiental tanto em países desenvolvidos como em
desenvolvimento. Além disso, considerando os motivos ambientais Stern e Dietz (1994),
Schultz (2002) e Milfont et al. (2006) observaram que a variável cultura influencia na
preocupação ambiental, com orientações individualistas correlacionadas aos motivos
egoístas e orientações coletivistas associadas aos motivos altruístas. Milfont et al. (2006)
observaram que, em amostra de europeus neozelandeses, a preocupação biosférica predisse
comportamentos pró-ambientais positivamente, ao passo que preocupações egoístas
predisse estes comportamentos de forma negativa; não obstante, em amostra de asiáticos
neozelandeses, tanto os interesses altruístas como biosféricos predisseram o comportamento
pró-ambiental de forma positiva. Este estudo transparece a importância de considerar a
67

variável cultura como importante na predição de comportamentos voltados a preservação
ambiental.

2.3. Comportamento pró-ambiental
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”
(Constituição Federal do Brasil, 1988, p. 147, Art, 225).

A frase supracitada deixa clara a importância que as questões ambientais têm
assumido nos dias atuais; neste cenário, o estudo dos comportamentos pró-ambientais se
faz essencial. De fato, nos últimos trinta anos, o estudo destes comportamentos tem sido um
dos maiores interesses de áreas como a Psicologia Ambiental, visto que possibilita
descobrir que fatores individuais, grupais ou culturais, estão associados a condutas
responsáveis em relação ao meio ambiente (Corral-Verdugo & Pinheiro, 1999). Não é mais
o homem que estuda a natureza passivamente, mas o homem em relação indissociável com
o meio, modificando-se reciprocamente (Moser, 1998; Ribeiro, Carvalho & Oliveira,
2004).
Por definição, o comportamento pró-ambiental se refere a um conjunto de condutas
deliberadas e efetivas que respondem a requerimentos sociais e disposições individuais, os
quais resultam na proteção do meio ambiente (Coelho, 2009; Corral-Verdugo, 2001). Neste
sentido, o estudo dos comportamentos pró-ambientais abrange o conjunto de ações
responsáveis que visam a conservação dos recursos naturais e manutenção da vida humana
(Ribeiro et al., 2004). Operacionalmente, refere-se aos comportamentos de uso benéfico do
ambiente, intervenções para preservar o ambiente, participação em planejamentos
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ambientais, busca por produtos não-poluentes, economia na utilização de matérias-primas
ou bens de consumo; isto é, um conjunto de ações consistentes em prol do meio ambiente.
Segundo Corral-Verdugo e Pinheiro (1999), as pesquisas que buscam compreender
o comportamento pró-ambiental devem incluir os aspectos disposicionais e demográficos
dos indivíduos estudados, além de fatores situacionais, com o fim de incrementar o poder
explicativo dos modelos. Variáveis correlatas também devem ser levadas em conta. Por
exemplo, sabe-se que as pessoas com maior propensão aos comportamentos de cuidado
ambiental são aquelas com atitudes favoráveis, crenças pró-ambientais, valores consonantes
à preocupação ambiental, bons motivadores, locus de controle interno, responsabilidade,
habilidade e conhecimento sobre as questões ambientais (Coelho, 2009; Turaga, Howarth
& Borsuk, 2010).
A fim de levar o leitor a um melhor entendimento dos comportamentos próambientais, visto a relevância deles para esta tese, a seguir, serão apresentadas brevemente
considerações acerca da perspectiva comportamental, por ser esta a perspectiva que baseou
os primeiros estudos com ênfase pró-ambiental e o enfoque cognitivo, por ser esta a
perspectiva assumida na presente tese.

2.3.1. Comportamento pró-ambiental na perspectiva comportamental

Foi nesta perspectiva que se centraram os primeiros estudos acerca do
comportamento pró-ambiental, sendo a maioria de natureza experimental ou naturalista,
isto é, com ênfase nos eventos observáveis. O objetivo central destes estudos era aumentar
a probabilidade de ocorrência de condutas pró-ambientais e diminuir os padrões de
respostas mal-adaptadas ecologicamente, utilizando princípios da aprendizagem. Para tanto,
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as principais técnicas eram: reforçamento das ações pró-ambientais, feedback acerca das
consequências das condutas pró e anti-ambientais e punição das condutas anti-ecológicas
(Coelho, 2009; Corral-Verdugo & Pinheiro, 1999).
Segundo Villacorta, Koestner e Lekes (2003), as principais formas de aquisição de
comportamentos, de forma geral, e dos comportamentos pró-ambientais, especificamente
falando, são: a) quando os pais ou familiares próximos demonstram interesses em
desenvolver os comportamentos pró-ambientais; b) quando os parceiros e/ou familiares
apóiam o envolvimento da pessoa em comportamentos pró-ambientais; c) quando as
pessoas dispõem de aspirações ambientais voltadas para problemas de sua comunidade
local. Assim, os comportamnetalistas ou condutivistas partem do princípio que, em se
tratando de comportamento, a presença dos reforçadores sociais é importante.
Uma das maiores dificuldades dos estudos condutivistas para efetivação de
comportamentos pró-ambientais refere-se ao controle das contingências, principalmente,
nos comportamentos a longo prazo. Afinal, além das consequências serem postergadas,
deve-se ter em conta que os efeitos aumentam de forma gradual e vagarosa (Ribeiro et al.,
2004). Por exemplo, ensinar uma criança ou adolescente a reduzir o gasto com energia é
difícil, visto que seu uso, por si, funciona como reforço positivo, à medida que fornece, por
exemplo, o uso do computador, televisão e do chuveiro elétrico. Neste sentido, novos
estudos se fazem necessários, visando considerar as variáveis que controlam a aquisição,
manutenção e modificação do comportamento pró-ambiental, especificamente, no que
concerne ao uso adequado da energia, bem como a disposição para a escolha e utilização de
fontes renováveis de energia, como solar e eólica.
Apesar dos condutivistas terem encontrado resultados favoráveis à conservação
ambiental, alguns inconvenientes decorrem de sua utilização: número limitado de
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determinantes (variáveis independentes) do comportamento pró-ambiental estudado; alta
dependência dos sujeitos de controles externos ao comportamento; na ausência do
reforçador, os comportamentos retomavam a linha de base. Neste sentido, questionava-se a
real utilidade prática das pesquisas com base na técnica comportamental, sendo os adeptos
da perspectiva cognitivistas os maiores opositores (Corral-Verdugo & Pinheiro, 1999).

2.3.2. Comportamento pró-ambiental na perspectiva cognitivista

Ao contrário dos condutivistas que enfatizavam as condutas observáveis e o
controle pelos fatores externos ao comportamento (como reforçadores e castigos), o foco
dos cognitivistas centra-se em estudar os determinantes internos do comportamento, como é
o caso do conhecimento, dos valores e das atitudes (Coelho, 2009; Corral-Verdugo, 2001).
Um importante fator desta mudança de perspectiva é que nela as duas possibilidades são
admitidas, isto é, os modelos de análise incluem variáveis de natureza comportamental e
cognitiva. Ademais, os estudos na perspectiva cognitivista passaram a considerar os efeitos
de preditores indiretos sobre o comportamento pró-ambiental, ou seja, começou a incluir a
idéia de variáveis mediadoras e moderadoras (Ribeiro et al., 2004). Diante do que foi
apresentado, é sob esta perspectiva que a presente tese se baseia.
Os psicólogos cognitivistas concentram-se na relação entre o comportamento
ambientalmente responsável e as características psicológicas dos indivíduos (Ribeiro et al.,
2004). Além disso, este enfoque baseia-se na noção de que o comportamento é influenciado
pela informação que o organismo capta do meio, converte em impulsos elétricos no sistema
nervoso e, posteriormente, armazena no cérebro. Tal informação pode referir-se a uma
crença, conhecimento, atitudes, valores, esquemas ou mapas cognitivos.
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Assim, estudos nesta área encantaram os psicólogos sociais, visto que, ao incluir
diversos fatores e formar um modelo complexo, aproximou-se da ideia de predição do
comportamento (Coelho, 2009). Neste sentido, a ênfase maior dos estudos tem sido sobre
dois construtos, os quais estão intimamente interligados: atitudes (Olson & Zanna, 1993) e
valores (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2011). Os tópicos seguintes detalharão o papel do
conhecimento e das atitudes e sua importância no estudo das questões ambientais. Mais
adiante, tratar-se-á dos valores e da inclusão ambiental e qual a relação deles com a
promoção de comportamentos pró-ambientais (Coelho, 2009; Corral-Verdugo & Pinheiro,
1999; Dunlap & Van Liere, 1978; Stern & Dietz, 1994). Lembrando que estes encontram-se
implicados na construção, no desenvolvimento e na manutenção da relação que as pessoas
estabelecem com a natureza e seus recursos.

2.4. Conhecimento e Meio Ambiente

Segundo Doron e Parot (2001), o conhecimento é um processo dinâmico que coloca
o sujeito em relação com o mundo, ao mesmo tempo em que é resultado desse processo; é o
elemento que constrói sentidos para compreender uma realidade. Em outras palavras, é o
que se faz com a informação adquirida, por meio de combinações e formação de sentidos.
Assim, para compreendê-lo, é preciso que haja informação, visto que esta é o veículo que
permite a análise e aquisição do conhecimento (Blas & Aragonês, 1991).
Por sua vez, o conhecimento ambiental é considerado uma rede de informações
factuais que as pessoas constroem, servindo como um pré-requisito para ações deliberadas
e carregadas de significados frente às questões que envolvem a natureza e seus recursos
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(Pelletier et al., 1998). Informações sobre o meio ambiente, nesta direção, produzem
conhecimentos capazes de influenciar ações de cuidado, agindo como uma peça motivadora
da adoção de um estilo de vida ecologicamente sustentável (Hobson, 2003). Deste modo, o
conhecimento, passado por meio das informações disponíveis, é peça-chave para a
promoção de comportamentos e hábitos coerentes com a sustentabilidade (Corral-Verdugo,
2001). Caso a afirmação não seja passada corretamente, ter-se-á, como resultado,
conhecimentos insatisfatórios, os quais resultam em significados controversos, no mau uso
dos recursos do ambiente e no não reconhecimento por parte das pessoas dos impactos
ambientais e sociais (Ellen, 1994; Silva, 2005; Trigueiro, 2005).
Neste sentido, é preciso destacar o conhecimento como um dos elementos básicos
que antecedem o comportamento, principalmente, o comportamento pró-ambiental.
Ademais, como afirma Spada e Ernst (1992, citado por Kaiser & Fuhrer, 2003),
comportamentos apropriados não acontecerão sem conhecimentos apropriados; isto é, a
variável conhecimento age como preditora do comportamento, no caso, do comportamento
ecológico. Mesmo que apenas a variável conhecimento não seja suficiente e nem de
influência imediata frente às ações, é útil na superação de barreiras psicológicas, tais como
a ignorância e a desinformação (Corral-Verdugo, 2001; Kaiser & Fuhrer, 2003). Conhecer
os problemas ambientais e suas possíveis soluções é de fundamental importância para
solução da crise ambiental, visto que sem o conhecimento não há preocupação ambiental e
nem tomada de consciência, a qual incita os comportamentos em prol do ambiente (Coelho,
2009; Pessoa, 2008).
No caso específico desta tese, destaca-se que é importante conhecer acerca do uso
das fontes tradicionais de energia e tomar consciência acerca dos problemas derivados da
mesma, principalmente no que concerne a poluição do meio ambiente e ao caráter finito
73

dos combustíveis fósseis. Sabe-se que, embora a sociedade aparente ter percepção dos
problemas ambientais, as pessoas ainda carecem de conhecimento quanto às suas
verdadeiras causas e possíveis soluções práticas (Pessoa, 2008).
Por exemplo, segundo Kaldellis (2005), as atitudes públicas frente às aplicações das
novas fontes de energia são comumente medidas com base no grau de conhecimento a
respeito das aplicações da energia eólica, da consciência sobre os impactos econômicos e
ambientais da energia eólica e das atitudes frente aos parques eólicos. Neste sentido, faz-se
necessário não apenas conhecer os problemas concernentes às fontes tradicionais de
energia, como seu caráter finito e poluente, mas também conhecer as vantagens advindas da
utilização das fontes renováveis de energia, especificamente, das formas de energia solar e
eólica – os recursos energéticos e a sustentabilidade.
Assim, a variável conhecimento serve como um indicador do que precisa ser feito
para que os conceitos e as propostas pró-ambientais sejam incorporados às nossas práticas
diárias. Deste modo, há uma necessidade de compreender que a falta de conhecimento
ambiental, atrelada ao desrespeito, são grandes males que ameaçam o meio ambiente e
comprometem a qualidade de vida em nosso planeta (Ellen 1994). Com a aquisição de
conhecimento ambiental adequado, pode-se pensar em propostas de intervenção visando
amenizar problemas energéticos, tendo em vista que estes são intensificados devido às
ações impensadas que costumam trazer benefícios imediatos ao consumidor em detrimento
das ações que geram benefícios indiretos, mas que são refletidas e embasadas no
conhecimento ambiental.
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2.5 Atitudes e Meio Ambiente

Nesta seção, assume-se a versatilidade do construto atitude, o qual é uma variável
importante para a explicação do comportamento das pessoas frente aos temas da sociedade
contemporânea, como é o caso da questão ambiental. Assim, apresenta-se a pertinência do
estudo das atitudes como um construto psicológico importante para entender o que as
pessoas pensam, sentem e como se comportam em relação ao meio ambiente e, mais
especificamente, comportamentos de uso, aceitação e incentivo das Fontes Renováveis de
Energia. Antes, porém, se faz necessário apresentar as atitudes, como são formadas, quais
as suas funções e quais as formas mais comuns de mensurá-las. Em seguida, apresentar-seá a contribuição das atitudes para os estudos que buscam respostas para a relação pessoa e
meio ambiente.
Definições de Atitudes
O conceito de atitudes é um dos mais antigos e mais estudados em Psicologia Social
(Lima, 2002). O papel de destaque ocupado por ele é tanto, ao ponto de Thomas e
Znaniecki (1918) definir a psicologia social como “o estudo científico das atitudes”
(Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2009). Esta infinidade de estudos se reflete no número de
proposições conceituais que foram cunhadas para este construto. Somente Allport (1935)
compilou mais de cem, dentre as quais destaca-se: “um estado mental e neural de prontidão,
organizado através da experiência, exercendo uma influência dinâmica ou diretiva sobre a
resposta do indivíduo a todos os objetos e situações com os quais ele se relaciona” (p. 810).
Em seus estudos, Allport (1935) destacou elementos que parecem ser essenciais
para a definição de atitudes: 1) são organizações duradouras de crenças e cognições em
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geral; 2) possuem uma carga positiva ou negativa (pró ou contra); 3) são predisposições à
ação; e 4) são direcionadas a um objeto social. Diante disso, Rodrigues et al. (1999, p. 98)
as definem como “uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de
carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente
com as cognições e afetos relativos a este objeto.” Deste modo, as atitudes de uma pessoa
influenciam a sua visão de mundo, bem como a sua reação diante dele (Michener,
DeLamater & Myers, 2005).
Outra importante definição é a proposta por Eagly e Chaiken (1998, p. 269, citados
por Albarracín, Zanna, Johnson & Kumkale, 2005), os quais afirmam que as atitudes são
uma tendência psicológica que é expressa por meio da avaliação de uma entidade particular
com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade. É neste sentido que Maio e
Haddock (2010), mais recentemente, relacionam as atitudes a julgamentos avaliativos que
envolvem “um processo de tomada de decisão favorável ou desfavorável em relação a um
objeto social” (p. 4). Segundo Myers (2000), as atitudes estão posicionadas entre o pensar e
o agir, podendo ser expressas através do comportamento; ademais, representam uma
maneira eficaz de avaliar o mundo, uma vez que sua formação é auxiliada pelos processos
de aprendizagem e de socialização.

Componentes das atitudes
Não há um consenso entre os teóricos acerca da dimensionalidade do construto
atitudes, ora assumido como unidimensional (sendo o componente afetivo o eixo central e a
cognição, o afeto e os comportamentos anteriores são a base da qual se derivam as
avaliações; ver Eagly & Cheiken, 1993), ora bidimensional (tendo em conta os
componentes afetivo e cognitivo; ver Zajonc & Markus, 1982) e, por vezes, tridimensional
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(considerando os componentes afetivos, cognitivos e comportamentais). Este último é
denominado Modelo de Multicomponentes (Eagly & Chaiken, 1998; Maio & Haddock,
2010), no qual os três componentes estão interligados e a mudança em um deles gerará
mudança nos demais e, consequentemente, nas atitudes. Os mesmos serão detalhados a
seguir.
Os conteúdos cognitivos podem ser descritos como crenças e conhecimentos que se
tem a respeito do objeto avaliado. Significando que o classificamos de acordo com as
vantagens e desvantagens que ele pode nos trazer (Aronson et al., 2002). Esse componente
é estruturado como uma representação cognitiva que leva em consideração os pensamentos,
percepções, ideias, crenças, opiniões e atributos associados ao objeto (Rodrigues et al.,
1999).
O conteúdo afetivo pode ser definido como sentimento pró ou contra um
determinado objeto social, tendo tanto direção (positiva ou negativa) como intensidade
(variando de muito fraca a muito forte). Por meio desse componente é estabelecido um
contínuo de favorabilidade e desfavorabilidade, proveniente de elementos de natureza
afetiva, como emoções, sentimentos, motivações, medo, aversão etc. Segundo Fishbein e
Ajzen (1985), este é o único elemento que caracteriza as atitudes sociais, sendo as crenças e
os comportamentos apenas fatores secundários que auxiliam na mensuração.
Quanto ao componente comportamental sabe-se que as atitudes propiciam um
estado de prontidão (propriedade deflagratória) que, em uma situação específica
desencadeante, resulta em comportamento (Rodrigues et al., 2009). Está relacionado às
experiências vivenciadas com os objetos avaliados ou com as intenções comportamentais
por meio das quais as atitudes podem se manifestar. Assim, conhecendo as atitudes de uma
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pessoa em relação a determinado objeto, pode-se prever como ela se comportará em relação
a ele, sendo esta relação, um dos principais motivos do interesse dos psicólogos pelo tema.

Relações entre atitude e comportamento
Tal como supracitado, ao conhecer as atitudes do indivíduo em relação a um objeto,
é possível prever como este se comportará em situações futuras frente ao mesmo objeto
(Michener et al., 2005). Na realidade, nem sempre é possível predições significativas. Não
obstante, Triandis (1971) chama a atenção para o fato de que seria ingênuo com isso
concluir que não há relação entre atitude e comportamento, pois este não é apenas
determinado pelo que as pessoas gostariam de fazer, mas também pelo que elas pensam que
devem fazer (normas sociais), pelo que elas geralmente têm feito (hábitos), e pelas
consequências esperadas da ação (Rodrigues et al., 1999).
De acordo com o Modelo da Ação Raciocinada, proposto por Fishbein e Ajzen
(1980), quando as pessoas têm tempo de pensar como vão se comportar, o melhor
prognosticador do comportamento é a intenção que as anima, sendo esta determinada por:
suas atitudes em relação ao comportamento específico; e, suas normas subjetivas
(percepção do que os outros esperam que o indivíduo faça e sua motivação a conformar-se
a isto) (Aronson et al., 2002), isto é, comportamento = intenção do comportamento =
atitude + norma subjetiva.
Esse modelo permite previsões precisas, mas pode não se aplicar a determinados
tipos de comportamento, como os determinados pelo hábito. É neste sentido que Ajzen
(1985) propõe uma revisão deste modelo, denominando-o, agora, de Teoria do
Comportamento Planejado, na qual sugere a adição da variável controle percebido
(facilidade que a pessoa acredita que pode praticar o comportamento) ao modelo anterior,
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visto que além das intenções, o comportamento pode ser afetado pela habilidade em realizar
a intenção.
Outra perspectiva sobre a relação entre atitudes e comportamentos é proposta por
Fazio (1990), o qual defende que atitudes muito acessíveis orientam o comportamento
através da ativação de processos automáticos. Segundo Fazio (1990), os indivíduos que
passam por experiências com o objeto atitudinal apresentam menor latência em escalas
informatizadas e maior relação entre as atitudes e o comportamento. Deste modo, ele
propõe que há um acionamento automático das atitudes com maior índice de acessibilidade
na presença do objeto atitudinal e, em conjunto com os aspectos condizentes com a atitude,
tornam altamente provável a ocorrência do comportamento (Fazio & Williams, 1986).

Estrutura das atitudes
Quanto à estrutura das atitudes, Fazio (2000) destaca que a mesma está relacionada
a dois componentes: a) estabilidade ao longo do tempo e b) força. Atitudes mais estáveis
tendem a ser acessadas mais rapidamente da memória. E, quanto à força, considera-se os
seguintes fatores: 1) estabilidade (atitudes mais fortes sofrem menos a ação do tempo); 2)
resistência a mudanças (diante de mensagens argumentativas permanecem mais estáveis
que as atitudes fracas); 3) facilidade no processamento de informações (assuntos
relacionados a elas serão melhor apreendidos pelos indivíduos); e 4) melhor predição de
comportamento (Krosnick & Petty, 1995). Em suma, Maio e Haddock (2010) afirmam que
atitudes fortes podem ser mais estáveis e duradouras, enquanto que atitudes fracas podem
ser mais maleáveis e construídas momentaneamente.

Funções das atitudes
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Classicamente, sugerem-se três funções que as atitudes exercem ao indivíduo, quais
sejam: avaliação, ajustamento social e externalização. Esta primeira função relaciona-se à
capacidade das atitudes em auxiliar na avaliação de atributos positivos e negativos, dos
objetos atitudinais no ambiente social onde estão inseridos. Já o ajustamento social auxilia
na manutenção de relacionamentos entre as pessoas. Por fim, a função de externalização é
realizada por atitudes que defendem o eu (self) contra conflitos internos (Smith, Bruner
&White, 1956).
Outra definição clássica foi proposta por Katz (1960), o qual propõe quatro funções
para as atitudes: a) função instrumental (meio simples e eficaz de avaliar os objetos de
acordo com os custos e benefícios correspondentes, fazendo escolha pela opção que
apresente melhor resultado); b) função protetora (indivíduo protege-se contra conflitos
internos ou externos, e preserva sua autoimagem); c) função expressiva de valor (indivíduo
deriva satisfação ao expressar atitudes apropriadas aos seus valores pessoais e ao seu autoconceito); e, d) função de conhecimento (atitudes facilitam o gerenciamento e simplificação
do processamento de informações).
Rodrigues et al. (1999) sintetizam essas idéias afirmando que as atitudes servem
para organizar e absorver informações complexas; evitar conflitos, ansiedade e proteger a
auto-estima; auxiliar na obtenção de recompensas e no impedimento de punições; firmar
uma identidade social; e refletir sobre valores e convicções. Assim, devido à inegável
importância das atitudes, elas foram e continuam sendo um dos focos de maior
concentração de estudo da área da Psicologia social, principalmente na construção de suas
definições operacionais e métricas, como abordado a seguir.
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Formas de mensuração das atitudes
Tal como diversos construtos em Psicologia, as atitudes não podem ser observadas
diretamente. De fato, elas correspondem a construtos latentes, hipotéticos, que representam
tendências de respostas subjacentes; assim, não podem ser medidas diretamente, apenas
inferidas a partir de respostas declaradas ou implícitas (Krosnick, Judd & Wittenbrink,
2005).
No campo da mensuração de atitudes, tem sido comumente utilizada a diferenciação
entre medidas explícitas, isto é, que requerem atenção consciente; e implícitas, que não
dependem da consciência, sendo considerados espontâneas e automáticos. Este primeiro
tipo tem dominado a literatura da Psicologia das Atitudes; entretanto, nos últimos anos,
vêm crescendo o número de pesquisas utilizando métodos implícitos de mensuração,
acessando as atitudes sem necessitar pedir diretamente aos respondentes para que reportem
seu posicionamento frente a determinado fato (Fazio & Olson, 2003; Maio & Haddock,
2010). A seguir, buscar-se-á diferenciar os métodos explícitos e implícitos de mensuração
de atitudes, bem como especificar os tipos de medidas que merecem destaque em cada um
destes.

Medidas explícitas de atitudes
Historicamente, os indicadores diretos de atitudes são extremamente populares entre
os psicólogos sociais, principalmente, no que concerne aos questionários de autorrelato, em
que os participantes são solicitados a expressarem suas opiniões com respeito a
determinado tema. A seguir, serão expostas as principais técnicas de medida que se
enquadram neste tipo de medida.
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1) Método de Thurstone
Os trabalhos de Thurstone (1928) consistem na primeira experiência de mensuração
de atitudes com base em uma escala de intervalos iguais (Lima, 2006). É uma técnica que
tem como objetivo caracterizar a atitude do sujeito, por meio do seu posicionamento em
face aos estímulos apresentados. Nela, após a fase de construção, por meio de juízes, as
afirmativas são previamente avaliadas e ordenadas, separando-se as crenças em diferentes
subconjuntos, os quais implicam em níveis similares de favorabilidade com respeito ao
assunto determinado. Depois desse estágio, cada item é alocado em um escore na escala de
intervalos. Por fim, solicita-se aos respondentes cujas atitudes vão ser avaliadas, que
marquem as afirmativas com as quais concorda. É importante considerar que esta medida
trouxe muitos avanços à área das atitudes, mas tem sido criticada, principalmente, devido a
três fatores: tempo que leva da construção a aplicação; quantidade de itens (entre 100 e
200) e quantidade de juízes necessários (entre 50 e 200) (Pimentel, Torres & Gunther,
2011). Estas dificuldades influenciaram a criação e perpetuação do método apresentado a
seguir.

2) Método de Likert
Apesar de ser baseada na escala anterior, esta escala, proposta por Likert (1932), é
mais simples e empírica, visto que não utiliza juízes e a escala é formulada por meio de
técnicas de análise de itens, sendo os itens avaliados a posteriori. Após a construção, o
conjunto de itens é apresentado aos participantes, os quais devem classificar cada item ao
longo de um contínuo de cinco pontos que variam de “concordo totalmente” a “discordo
totalmente”. Em seguida, cada item é correlacionado com o escore total, indicando o grau
em que o item mede a mesma atitude que se supõe que os outros itens estão medindo. Isto é
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feito verificando o poder discriminativo dos itens, comparando os grupos superior e inferior
(Pasquali, 1996). Esta escala também apresenta a vantagem de permitir a mensuração de
atitudes através de survey online, facilitando ainda mais a coleta de dados e fortalecendo,
principalmente, os estudos em Psicologia Transcultural (Pimentel et al., 2011). Diante
dessas vantagens, este é o método que tem sido mais empregado nas pesquisas, bem como
suas versões adaptadas, com escala de resposta contendo mais ou menos do que os cinco
níveis propostos por ele.

3) Método de Osgood
O método de Osgood (Osgood, Suci & Tannembaum, 1964) ou técnica do
diferencial semântico, parte do princípio que o significado de cada palavra é um ponto num
espaço semântico definido por adjetivos bipolares (antagônicos) e, tem como intuito,
mensurar o significado (Coelho, 2009). Assim, os participantes avaliam o objeto atitudinal
de acordo com a favorabilidade-desfavorabilidade em relação a ele, respondendo uma
escala contendo um conjunto de adjetivos bipolares, como bom-mau, agradáveldesagradável. Estes itens se configuram em três dimensões simultâneas: nível de
favorabilidade (bom-ruim), poder (forte-fraco) e atividade (ativo-passivo). Inicialmente
composta por 7 pontos, variando de -3 a +3, esta escala vem sofrendo adaptações, e tem
sido bastante utilizada na pesquisa psicológica contemporânea, sendo de especial
importância para os construtos em que é necessário reduzir o viés de aquiescência, ou seja,
o entrevistado procura dar a resposta que ele pensa ser adequada às expectativas do
entrevistador (Pimentel et al., 2011).

4) Método de Guttman
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As escalas propostas por Guttman são também conhecidas como escalas
cumulativas, pois elas pressupõem que a posição do sujeito pode situar-se num continuum
em que, ao aceitar um item, se aceita também os níveis inferiores (Lima, 2002). Nesta
escala, tal como na proposta por Likert, os respondentes são perguntados acerca de sua
posição frente a determinado objeto atitudinal, tendo que expressar a intensidade de seu
posicionamento (de concordo totalmente a discordo totalmente). Entretanto, o que
diferencia as referidas escalas é o fato de que esta é cumulativa e supõe a
unidimensionalidade da escala.

5) Método de Bogardus
A escala criada por Bogardus (1947) objetiva medir atitudes no que diz respeito a
relações intergrupais. Isto é feito da seguinte maneira: lista-se diferentes grupos sociais;
formula-se possíveis relações com esses grupos; solicita-se aos respondentes que indiquem
sua predisposição a estabelecer níveis de contato com os grupos-alvo; isto deve ser feito
tanto mais rápido quanto possível (Pimentel et al., 2011). Parte-se do princípio que os
respondentes que admitem um estímulo que implica em um relacionamento particular,
também admitem os outros comportamentos relacionados, este fato só ocorrerá se houver
unidimensionalidade.
Mesmo sendo possível obter bons resultados de pesquisa com os tipos de medidas
supracitadas, há um viés inerente ao método de mensuração explícita. Assim como valores
e traços de personalidade, atitudes estão sujeitas às normas e sanções sociais, e as pessoas
podem dissimulá-las por razões de estratégia, tentando demonstrar o que consideram
desejável socialmente. Deste modo, faz-se necessário controlar o efeito da desejabilidade
social, ou seja, a tendência de distorção de autorrelatos para uma direção favorável
84

(Furnham, 1986). Uma das formas que tem sido utilizada para controlar esta tendência é
por meio de mensuração de atitudes implícitas, as quais pressupõem uma diminuição da
reatividade da medida.

Medidas implícitas de atitudes
Desde a década de 1980, uma das maiores contribuições e desafios da psicologia
contemporânea em atitudes é a consciência de que nosso pensamento e comportamento
podem ser influenciados por processos psicológicos implícitos (Bassili & Brown, 2005).
Neste sentido, os psicólogos sociais têm buscado desenvolver estratégias de respostas
visando acessar as associações implícitas (automáticas e espontâneas) do indivíduo. Estas
medidas também permitem acessar não só as atitudes que os respondentes podem não estar
dispostos a falar abertamente, mas também as que eles não estão cientes de sua existência.
As principais técnicas de mensuração de atitudes implícitas são: técnica de avaliação
priming (Fazio, 1995); e o Teste de Associação Implícita (IAT) (Greenwald, Mcghee &
Schwartz, 1998). Ademais, as modernas técnicas de neuroimagem também são apontadas
como uma nova forma de mensuração implícita (Wittenbrink & Schwartz, 2007).

1) Avaliação priming
Priming é o fenômeno cognitivo que ocorre quando um estímulo prévio (o prime)
ativa conceitos semanticamente relacionados na memória, reduzindo ainda o tempo
necessário para sua identificação. Ele foi proposto por Fazio (1995) e parte do princípio que
as atitudes são associações na memória entre um dado objeto e uma avaliação dele, ou seja,
quanto mais fácil o acesso a atitude, maior a força da mesma (Maio & Haddock, 2010).
Geralmente, os procedimentos priming usados para medir atitudes apresentam o priming
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(objeto atitudinal) e paream eles com palavras que variam em sua conotação avaliativa (por
exemplo, bom ou desagradável).

2) Teste de Associação Implícita (IAT)
O Implicit Association Test – IAT, proposto por Greenwald, Mcghee e Schwartz
(1998), também se baseia no princípio de que objetos atitudinais podem espontaneamente
ativar avaliações, as quais afetam respostas subseqüentes, assim como a velocidade destas
(Maio & Haddock, 2010). Inicialmente, ele foi criado para ser executado no computador,
sendo composto por vários blocos de ensaios, onde os tempos de reação são computados.
Por exemplo, pode-se apresentar as categorias “eu” e “outros” e pedir para que as pessoas
associem a uma destas categorias palavras relacionadas ao objeto da pesquisa (por
exemplo, “natureza-construção”, “branco-negro”, “gordo-magro”). Devido aos resultados
encontrados pelos estudos utilizando o IAT, bem como a proposta da teste em si, a sua
utilização tem sido cada vez mais frequente (Lane et al., 2007; Maio & Haddock, 2010).
Tem crescido também o desenvolvimento de formas alternativas desta medida, como é o
caso do Single Categorie IAT ou SC-IAT (ver Karpinski & Steinman, 2006), do IAT para
crianças e adolescentes (Baron & Banaji, 2006) e IAT lápis-e-papel (Lemm et al., 2008;
Teachman et al., 2003).

3) Técnicas de neuroimagem
O objetivo das técnicas de neuroimagem é obter e integrar informações funcionais e
estruturais, possibilitando um estudo não invasivo in vivo do sistema nervoso humano
saudável ou patológico. Dentro os métodos utilizados destacam-se: tomografia
computadorizada, tomografia por emissão de pósitrons e tomografia por ressonância
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magnética (RM); esta última é a que tem sido mais utilizada, devido a sua flexibilidade,
rapidez e resolução espacial. Para se obter informações dinâmicas da atividade cerebral, os
estudos utilizam a imagem de ressonância magnética funcional (fMRI) (Lent, 2010). Este
campo já se encontra consolidado no que concerne às áreas de neurociência básica e
clínica, mas há ainda muito que evoluir na área de neurociência social, contribuindo para o
entendimento de diversos fenômenos da Psicologia Social, como é o caso de atitudes,
valores

e

comportamentos

específicos,

bem

como,

preocupação

ambiental

e

comportamentos pró-ambientais (Wittenbrink & Schwartz, 2007).

4) Outras técnicas de mensuração implícita
Os estudos visando mensurar as atitudes sem questionar o participante acerca delas
também se baseiam em outros tipos de medida. É o caso dos indicadores fisiológicos, a
exemplo da resposta galvânica da pele, da resposta pupilar e da verificação da atividade
eletromiográfica (contração das fibras musculares avaliadas por meio da mudança de
potencial elétrico que a acompanha). Além disso, existem as técnicas de avaliação
comportamental, as quais foram bastante utilizadas nas pesquisas em Psicologia Social, na
década de 1960 (ver Milgram, Mann & Hartner, 1965), na qual observa-se o
comportamento em meio natural, superando a falta de sinceridade que é possível ocorrer
nas medidas de autorrelato. Outra técnica utilizada nas pesquisas é a bogus pipeline (Signall
& Page, 1971), a qual consiste em convencer os participantes que os pesquisadores têm
capacidade para distinguir se as atitudes são verdadeiras ou falsas, a partir da conexão dos
sujeitos a eletrodos capazes de verificar suas reações fisiológicas; este discurso é apenas um
engodo que acredita-se que controla o efeito da desejabilidade social.
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Diante do exposto, é possível perceber que as atitudes se configuram como um
construto de especial relevância para o entendimento, modificação e promoção de
comportamentos adequados frente às questões sociais contemporâneas, e, neste caso, para
tratar dos problemas relacionados ao meio ambiente. Sabe-se que a maior parte dos
problemas ambientais são causados por comportamentos humanos mal adaptados; assim, as
atitudes são colocadas como um construto imprescindível para a busca por respostas para
esses comportamentos (Ward, 1973). Neste sentido, a seguir, serão apresentadas as atitudes
ambientais, visto que elas se constituem como um exemplo de variação do construto capaz
de fornecer respostas úteis para o campo teórico e prático, bem como para o entendimento,
explicação e predição dos comportamentos direcionados ao meio ambiente.

O que são Atitudes Ambientais?
O estudo das atitudes ambientais foi favorecido durante a década de 1970, onde esta
temática ganhou notoriedade em diferentes áreas de conhecimento, inclusive na Psicologia.
Neste sentido, o estudo das atitudes contribui como uma forma de unir os interesses entre
comportamento humano e questão ambiental, bem como entender quais são as atitudes das
pessoas frente ao meio ambiente (Stern & Oskamp, 1987).
As pesquisas iniciais interessadas nas atitudes das pessoas frente aos problemas
ambientais, focavam no nível de preocupação dos indivíduos com as questões ambientais e
quais os fatores que influenciavam os comportamentos frente a problemas ambientais
diversos. Assim, atitudes ambientais e preocupação ambiental foram estudadas como
componentes fortemente vinculados, aparecendo na literatura de forma indiferenciada ou
considerando as atitudes como um componente da preocupação ambiental (Coelho, 2009;
Schultz, Shriver, Tabanico & Khazian, 2004). Como forma de diferenciar estes construtos,
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a American Psychological Association (2001) definiu as atitudes ambientais como um
índice mais específico, que descreve a consciência do indivíduo frente à preocupação
ambiental, sendo seu estudo, portanto, de responsabilidade da Psicologia. Já a preocupação
ambiental é mais abrangente, referindo-se a toda forma de preocupação que as pessoas têm
com as questões que envolvem o meio ambiente (Stern & Dietz, 1994; Stern, Dietz &
Kalof, 1993).
Nesta direção, as atitudes ambientais passaram a ser consideradas como sentimentos
favoráveis ou desfavoráveis acerca do meio ambiente ou de qualquer coisa que se relacione
a ele; “percepções ou convicções relativas ao ambiente físico, inclusive fatores que afetam
sua qualidade” (American Psychological Association, 2001, p. 89). Deste modo, destaca-se
o componente afetivo que as envolve, referindo-se a experiências subjetivas e aprendidas,
apresentando em sua composição as crenças relacionadas ao objeto atitudinal (neste caso, o
meio ambiente) e sendo expressas através do comportamento (Hernández & Hidalgo,
1998). Para Schultz et al. (2004), refere-se a um conjunto de crenças, afetos e intenções
comportamentais positivas e negativas que se tem acerca do meio ambiente ou sobre
problemas

relacionados

a

ele;

uma

predisposição

aprendida

para

responder

consistentemente favorável ou desfavorável ao meio ambiente.

Estrutura das atitudes ambientais
Em consonância com a estrutura clássica de três componentes atitudinais
(Rosenberg & Hovland, 1960), as atitudes ambientais são estruturadas em componentes
cognitivos, afetivos e comportamentais (Schultz et al., 2004; Coelho, 2009). Entretanto, a
recomendação mais recente e parcimoniosa é que as atitudes, de uma forma geral, sejam
estruturadas quanto a sua favorabilidade ou desfavorabilidade em relação ao objeto social
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(Albarracín, Johnson & Zanna, 2005). Essa graduação entre positivo, neutro ou negativo
pode ser aferida sobre as crenças (cognições), sentimentos (afetos) e intenções
comportamentais ou comportamentos realizados.
Apesar de não haver um consenso com relação a dimensionalidade das atitudes
ambientais, os estudos têm destacado duas tendências principais: unidimensional e
multidimensional. No caso dos estudos que defendem as atitudes como um construto
unidimensional, considera-se a existência de pólos opostos, os quais variam em um
continuum que vai de não preocupação com o ambiente até a preocupação com o ambiente
(Dunlap & Van Liere, 1978; Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000; Schultz, 2000).
Neste continuum, além dos pólos negativo e positivo, há também a posição central, a qual
representa a posição de neutralidade frente ao objeto atitudinal (Costarelli & Colloca, 2004;
Olli et al., 2001). Já a consideração da multidimensionalidade do construto se dá pelo
argumento da necessidade de uma avaliação mais completa das atitudes ambientais; assim,
considera-se necessário considerar tanto avaliações positivas quanto negativas sobre o
objeto avaliado, recorrendo a um modelo bidimensional. Por exemplo, Costarelli e Colloca
(2004) propuseram o modelo bidimensional para avaliar a influência da ambivalência –
presença de avaliações tanto positivas quanto negativas na formação das atitudes – na
relação atitude versus comportamento. Segundo eles, a ambivalência está negativamente
correlacionada com as intenções de comportamentos pró-ambientais; quanto maior a
ambivalência de uma atitude, menor a intenção de se realizar um comportamento.
Outros adeptos das atitudes como uma estrutura multidimensional, consideram três
dimensões, composta por orientação egoísta (preocupação com o meio ambiente em torno
de si), orientação altruísta (preocupação com o meio ambiente relacionada com o bem-estar
de outras pessoas) e orientação biosférica (preocupação com o meio ambiente relacionada
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com a natureza) (Milfont, Duckitt & Cameron, 2006), ou duas dimensões, compostas por
preocupação ecocêntrica e preocupação antropocêntrica (Schultz, 2001; Stern & Dietz,
1994; Thompson & Barton, 1994). Em se tratando da estrutura bidimensional, Wiseman e
Bogner (2003) defendem a validade de duas dimensões ortogonais de segunda ordem,
denominadas preservação e utilização; estas representam um modelo chamado de Modelo
de Valores Ecológicos. Quanto a isto, Milfont e Duckitt (2006) afirmam que as atitudes
ambientais estão organizadas em uma estrutura hierárquica, na qual existem doze fatores de
primeira ordem que se distribuem em dois fatores de segunda ordem (preservação e
utilização), nos quais as dimensões são congruentes, e não ortogonal, como proposto por
Wiseman e Bogner (2003).

Funções das atitudes ambientais
Tendo como base as funções gerais das atitudes, tal como anteriormente explicitado,
neste momento, o interesse recai sobre funções mais específicas, relacionadas as atitudes
ambientais. Segundo Milfont (2009), a utilidade das atitudes ambientais pode ser explicada
com base em três eixos de funções, quais sejam: 1) compreensão do mundo (ambientes
físicos, pessoas e idéias); 2) função instrumental-simbólica; e 3) funções de externalização
e ego-defensiva das atitudes.
Quanto à primeira função, compreensão do mundo, serve como forma de simplificar
o conhecimento sobre os objetos no ambiente natural e fornecer uma breve avaliação do
mesmo; assim, ela auxilia na compreensão do mundo, de forma mais geral, como do
ambiente que nos rodeia, especificamente falando (Holahan, 1982; Kaplan, 1987). Já a
função instrumental-simbólica ajuda o indivíduo a firmar a sua identidade social, preservar
sua autoimagem e expressar seus valores básicos; o indivíduo avalia os custos e benefícios
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da atitude e opta pela que lhe permite melhor ajustamento social, visando aumentar as
recompensas e diminuir as punições. Ademais, as atitudes simbólicas facilitam a interação
social e permitem a articulação com os valores do indivíduo (Herek, 1986). Por fim, as
funções de externalização e ego-defensiva referem-se a defesas do indivíduo de conflitos
intrapsíquicos, protegendo a si mesmo das ameaças percebidas do ambiente, seja ele natural
ou construído. Segundo Schultz (2001), esta função relaciona-se a preocupações ambientais
egoístas, visto que as questões ambientais são avaliadas em termos de custo e benefício
para o próprio indivíduo.
Em suma, estudar as funções supracitadas ajuda o indivíduo a estar ciente das
necessidades apresentadas pelas atitudes ambientais, tais como necessidades de
compreensão, auto-expressão ou proteção contra os conflitos internos gerados pelo
ambiente natural; analisar e integrar correntes teóricas anteriores; e, por último, criar um
modelo função-estrutura das atitudes ambientais, ou seja, um modelo onde as funções e
estruturas das atitudes ambientais estão relacionadas (Milfont, 2009; Milfont & Duckitt,
2010). De acordo com as tendências nesses estudos, o futuro da área parece ser próspero,
principalmente ao se ter em conta maneiras de acessar diretamente as funções das atitudes
ambientais, como as técnicas de elicitação de pensamento (Caciopo & Petty, 1981), as
quais solicitam aos participantes que relatem abertamente os pensamentos e sentimentos
relativos às suas atitudes ambientais (Milfont, 2009).

Mensuração e avaliação das atitudes ambientais
Na década de 1970, com a eclosão dos estudos sobre a temática ambiental, houve
também um aumento do interesse dos especialistas na área do comportamento humano em
avaliar, entender e propor intervenções, a fim de promover comportamentos adequados à
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preservação ambiental. Nas primeiras três décadas de desenvolvimento e solidificação dos
estudos, foram construídos mais de 700 instrumentos para a mensuração das atitudes
ambientais (Dunlap & Jones, 2002; Milfont, 2007). Segundo Stern (1992) a busca por
construir medidas precisas e sofisticadas deu origem a uma verdadeira “anarquia de
medidas”, com grande número de instrumentos para a mensuração de atitudes ambientais.
Dentre estes, os mais comumente utilizados são:
• A Escala de Atitude e Conhecimento Ecológico (Maloney & Ward, 1973). Foi
criada com o intuito de avaliar atitudes, conhecimentos, emoções e comportamentos
das pessoas. A versão original é composta por 130 itens distribuídos em quatro
subescalas, a saber: compromisso verbal com a natureza (36 itens), compromisso
real com a natureza (36 itens), afeto para com a natureza (34 itens) e conhecimento
da natureza (24 itens). Apesar dos avanços que esta medida possibilitou a área, ela
tem sofrido críticas, principalmente, devido à extensão do instrumento, o que
dificulta sua aplicação e análise. Assim, Maloney, Ward e Braucht (1975)
propuseram uma versão reduzida, composta por 45 itens, sendo 10 itens para os
fatores compromisso verbal, compromisso real e afeto para com a natureza e 15
itens para o fator conhecimento.
• Escala de Preocupação Ambiental (Weigel & Weigel, 1978). Objetiva avaliar a
preocupação das pessoas com relação às questões de conservação e de poluição.
Possui uma estrutura unidimensional, composta por 16 itens, sendo 7 deles
afirmações favoráveis e 9 deles afirmações desfavoráveis frente ao meio ambiente.
Após respondida, as respostas positivas são somadas e ranqueadas entre 0 e 64, e
quanto mais alto o escore, mais a pessoa se preocupa com a conservação ambiental.

93

• Escala do Novo Paradigma Ambiental – NEP (Dunlap & Van Liere, 1978). É uma
das medidas mais utilizadas para medir as questões ambientais e foca em problemas
ambientais gerais, que são atemporais e não se restringem a um contexto específico.
Inicialmente, propunha-se uma estrutura unifatorial, formada por 12 itens; no
entanto, estudos posteriores (Dunlap, Van Liere, Merting & Jones, 2000; Hernández
& Hidalgo, 1998) apresentaram índices mais favoráveis com uma versão com 15
itens distribuídos em dimensões que podem variar dependendo da característica
cultural dos respondentes (Bechtel, Corral-Verdugo & Pinheiro, 1999).
Não obstante, estes estudos observaram uma inconsistência no poder de explicação
das atitudes frente ao comportamento ambiental. Quanto a isso, Costarelli e Colloca (2004)
pontuam que esta inconsistência é devida aos seguintes fatores: 1) uso de instrumentos
inadequados para a mensuração das atitudes ambientais; 2) falta de medidas direcionadas
para situações ou objetos específicos e 3) pouca importância dada aos fatores situacionais
na predição do comportamento. A fim de diminuir estes problemas, Riley Dunlap e Robert
Jones (2002) propuseram a organização da área em uma tipologia que reconhece quatro
tipos de medidas, tendo como referências o problema ambiental específico e a forma de
expressar a preocupação ambiental. Estes quatro eixos são: 1) eixo das medidas que reúnem
múltiplos problemas e tipos de expressões de preocupações; 2) eixo das medidas que
reúnem múltiplos problemas e um tipo específico de expressão da preocupação; 3) eixo das
medidas que reúnem um só problema e múltiplos tipos de expressão de preocupação; e 4)
eixo das medidas que reúnem um tipo específico de problema e um tipo específico de
expressão da preocupação. Assim, facilita-se a classificação e orientação sobre a melhor
opção de medida em função do objetivo de pesquisa.
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Outro fator que limitava os instrumentos da época era a imaturidade teórica que
ainda resultava na confusão de termos como atitude ambiental e preocupação com o meio
ambiente (Schultz et al., 2004). Após os esclarecimentos feitos pela APA (2001) acerca da
definição de atitudes ambientais, novos instrumentos foram propostos, como é o caso da
Escala de Atitudes Ecocêntricas e Antropocêntricas (Thompson & Barton, 1994), a qual
será detalhada a seguir.
•

Escala de Atitudes Ecocêntricas e Antropocêntricas (Thompson & Barton, 1994).
Considera a estrutura das atitudes ambientais como sendo bidimensional, positivas,
variando apenas nos motivos para a favorabilidade ambiental. Tais motivos podem
ser antropocêntricos, o qual justifica a intenção de preservar por causa do bem-estar
humano e está representado por 9 itens; ou ecocêntrico, o qual justifica a intenção
de preservar pelo respeito a natureza, independente dos interesses e/ou benefícios
econômicos, sociais e pessoais implicados, sendo representado por 12 itens.

Esta escala de Thompson e Barton (1994) foi a primeira a ter em conta os motivos e
os valores que influenciam nas atitudes ambientais, e, a partir dela, novos instrumentos
adotaram essa visão (Schultz, 2001; Schultz & Zelezny, 1999; Stern & Dietz, 1994). Uma
medida que atende a este ponto de vista é a Escala de Motivos Ambientais, proposta por
Schultz (2001).
• Escala de Motivos Ambientais (Schultz, 2001). Esta medida considera as atitudes a
partir de três orientações valorativas, quais sejam: Egoísta, Altruísta e Biosférica.
Assim, os participantes devem responder, em uma escala de 7 pontos que varia de
nada importante à totalmente importante, quão importante é para ele se preocupar
com as conseqüências dos problemas ambientais para itens como: a própria saúde,
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todas as pessoas, os animais. Esta escala é composta por 12 itens, e os estudos têm
evidenciado a estrutura tripartide das atitudes ambientais.
Milfont e Duckitt (2006) propõem uma medida alternativa, visando dirimir as falhas
encontradas nas medidas anteriores, em especial com relação à má utilização das análises
estatísticas (por exemplo, a escala de Wiseman e Bogner, 2003). Este novo instrumento
reúne itens das principais medidas usadas nos 30 anos de pesquisa em atitudes ambientais e
é conhecida como o Inventário de Atitudes Ambientais.
• Inventário das Atitudes Ambientais (Milfont & Duckitt, 2006). O
inventário é composto por 72 itens distribuídos em subescalas de primeira ordem, as
quais definem dois fatores, quais sejam: preservação, refere-se a comportamentos
de proteção e cuidado com o meio ambiente, e utilização, indica comportamentos
mais propensos a utilizar os recursos naturais e mais relacionados ao liberalismo
econômico. Esta medida tem sido utilizada em estudos transculturais e versões
abreviadas já foram propostas, contendo 24 itens (Milfont, 2007) ou 48 itens
(Coelho, 2009), sempre encontrando resultados favoráveis no que concerne aos
índices psicométricos.
Em suma, todas as medidas supracitadas possuem uma natureza subjetiva e primam
pelo aspecto cognitivo (Sundstrom, Bell, Busby & Asmus, 1996). Além disso, concentramse nos tipos de medidas explícitas, especialmente, por meio de técnicas de autorrelato.
Neste sentido, elas incorporam o viés inerente a este tipo de medida, visto que permite ao
indivíduo julgar a pertinência de suas respostas em função de vários fatores que a medida
pode não controlar; assim, as respostas podem referir-se a opinião “mais adequada”, ou
mais desejada socialmente, e não a que melhor reflete a atitude do sujeito. Como
anteriormente falado, uma das formas de “driblar” estes vieses que limitam o poder de
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explicação das atitudes ambientais é utilizar técnicas capazes de verificar o construto de
forma implícita. Por exemplo, para estudos na área da Psicologia Ambiental, o IAT
(Implicit Association Test – IAT; Greenwald et al., 1998) é interessante, visto que ele não
requer que o participante tenha um pensamento explícito sobre sua relação com a natureza.
Neste sentido, O IAT possibilita a verificação da relação entre homem e natureza no nível
fora da consciência.
Tendo em vista esta possibilidade, Schultz et al. (2004) utilizaram o IAT a fim de
testar hipóteses sobre a relação entre as associações implícitas com o ambiente natural e
preocupações ambientais explícitas, bem como analisar a estabilidade destas medidas ao
longo do tempo. Os autores verificaram a existência de um padrão consistente de correlação
entre os escores do IAT e as medidas explícitas das atitudes ambientais. A partir da
utilização da medida computadorizada foi possível medir o tempo de resposta necessário
para classificar palavras associadas a ambientes naturais e construídos. Por meio de
correlação teste-reteste do IAT, os autores observaram a estabilidade das atitudes,
encontrando bons índices para o período imediato (0,45), uma semana (0,46) e 4 semanas
após a aplicação inicial (0,40). Com o estudo, Schultz et al. (2004) concluíram que o IAT é
ideal para construtos que as pessoas podem não estar dispostas a se remeterem as suas
“crenças primitivas”, sendo a forma implícita a mais adequada para medir a força da
associação entre essas atitudes.
Diante do exposto, é preciso ter em mente que as atitudes ambientais são uma parte
de um conjunto maior, formado por atitudes, crenças, motivações e valores, que de certa
forma, estabelecem estreitas relações entre si e com outros elementos da cognição social
humana (Hernández e Hidalgo, 1998), influenciando, portanto, na relação pessoa-ambiente.
Estudar estes componentes implica na possibilidade de se discutir estratégias de
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intervenções e políticas públicas que visem à promoção de comportamentos adequados a
realidade social e ecologicamente conscientes, como é o caso dos comportamentos próambientais.
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3. Antecedentes das Atitudes Ambientais
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Conforme mencionado previamente, as atitudes podem ser convencionalmente
definidas como uma tendência psicológica para avaliações favoráveis ou desfavoráveis de
uma entidade particular (Eagly & Chaiken, 1998). Estas cognições podem ser consideradas
também abstrações adaptativas que surgem da assimilação, acomodação, organização e
integração das informações ambientais (Kahle, 1983). A mesma função adaptativa é
característica dos valores humanos, porém estes são estruturas cognitivas mais abstratas que
as atitudes e, desta forma, refletem características mais básicas da adaptação e servem
como protótipos de atitudes e comportamentos expressos. Dada esta relação, a influência
flui teoricamente de cognições mais abstratas, como são os valores humanos; que
influenciam cognições médias, ou seja, as atitudes; e estas, por sua vez, explicam
comportamentos específicos. Tem-se, portanto, uma hierarquia valores – atitudes –
comportamento.
Para conhecer a relação que a pessoa estabelece com a natureza, é preciso
acrescentar um componente psicológico que represente o aspecto afetivo envolvido no
modelo. Na presente tese, adota-se a inclusão ambiental como elemento importante na
explicação dos comportamentos pró-ambientais, pois a crença desenvolvida sobre o quanto
a pessoa é parte do ambiente natural fornece a base para os tipos de preocupação
desenvolvidos por ela, e os tipos de situação que motivam o comportamento. Lembrando
que este relacionamento estabelecido entre a pessoa e a natureza também é conhecido pelos
termos conexão ambiental, identidade ambiental e afinidade ambiental. Assim, faz-se
importante destacar que na presente tese o termo usado será o de inclusão ambiental.
Neste capítulo, portanto, são apresentados a inclusão ambiental e os valores
humanos como construtos que estão associados e contribuem para a explicação das atitudes
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ambientais. Antes de aprofundar a discussão sobre esta relação, demanda-se tratar
brevemente sobre a inclusão ambiental e os valores humanos.

3.1. Inclusão ambiental

Como qualquer outra planta ou animal, os seres humanos são parte da natureza,
porém possuem a habilidade de transformar matéria bruta em objetos tais como casas e
carros, que os distanciam ou separam da natureza (Kweon, Ellis, Lee, & Rogers, 2006). As
pessoas desenvolvem afinidade tanto com a natureza quanto com objetos e ambientes
construídos. Algumas pessoas se sentem mais conectadas com objetos e ambientes naturais,
e outros com os ambientes artificiais ou construídos (Schultz, Shriver, Tabanico, &
Khazian, 2004). Estas diferenças individuais na conexão com o ambiente, seja ele natural
ou construído, têm implicações nas atitudes e comportamentos pró-ambientais.
Considerando a relação entre inclusão ambiental e comportamentos que afetam o ambiente,
explorar esta inclusão é um passo importante para entender como as pessoas raciocinam
com a natureza e seus recursos e como agem sobre eles.
A inclusão ambiental é o indicador de o quanto o indivíduo sente que é parte da
natureza, ou o quanto ele sente que esta é parte de si (Schultz, 2001). Verificar os
componentes psicológicos implicados nesta relação eu-natureza, considerando o nível de
análise individual é objeto de interesse da Psicologia, especificamente da Psicologia
Ambiental. Schultz (2001, 2002), elabora um modelo explicativo para a inclusão ambiental,
que reuni os componentes cognitivo, afetivo e comportamental.
O componente cognitivo diz respeito ao grau de ligação com a natureza na
representação cognitiva que o indivíduo faz de si. Isto possui uma implicação direta em
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estruturas cognitivas como os esquemas. Schultz considera este o aspecto central da
inclusão com a natureza, pois as pessoas que se definem como parte da natureza possuem
representações cognitivas do “eu” sobrepostas com as representações que fazem acerca da
“natureza”, enquanto que nos indivíduos que não se definem como parte da natureza, este
esquema não se sobrepõe, “eu” e “natureza” são considerados como coisas distintas. O
componente afetivo é representado pelo cuidado, se referindo ao grau de afeição pela
natureza. Pressupõe-se que se a pessoa se sente conectada com a natureza, em algum grau
também se preocupa com a mesma, e um dos aspectos centrais de uma relação próxima é o
sentimento de intimidade e afinidade emocional. Por fim, o terceiro componente é o
comportamental, que diz respeito ao compromisso em proteger a natureza, ou seja, à
vontade de agir de um modo pró-ambiental. O comprometimento significa a vontade da
pessoa em investir tempo e recursos na relação, sendo esta uma consequência de se sentir
conectado e se preocupar com a natureza. Estes componentes centrais da conexão
ambiental podem ser representados, conforme a Figura 6.
INCLUSÃO

SIM

PREOCUPAÇÃO COM A
NATUREZA

COMPROMISSO DE
PROTEGER A
NATUREZA

IDENTIFICAÇÃO

COMPROMISSO DE
PROTEGER O EU

NÃO
REOCUPAÇÃO COM O
EU

NÃO INCLUSÂO

Figura 6. Componentes centrais da inclusão ambiental
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A crença desenvolvida sobre o quanto a pessoa é parte do ambiente natural fornece
a base para os tipos de preocupação desenvolvidos por ela, e os tipos de situação que
motivam o comportamento. Em um extremo, encontram-se os indivíduos que se vêem
separados da natureza, que estão isentos das leis da natureza e são superiores a plantas e
animais (Opotow & Weiss, 2000). No outro extremo deste continuum, estão aqueles
indivíduos que se consideram parte da natureza tanto quanto o são outros animais e as
plantas, acreditam que tem os mesmo direitos que qualquer outro ser vivo, animal ou
vegetal. Esta crença central refere-se exatamente à conexão ambiental (Schultz, 2002a).
Assim, a inclusão ambiental enquanto crença primitiva acerca da consideração pela
natureza é vista por alguns como traços disposicionais e, portanto, relativamente estáveis
(Olson & Zanna, 1993; Rokeach, 1973). Contudo, a questão da estabilidade deste construto
ainda é um pouco controversa. Para Schultz e Tabanico (2007), por exemplo, a inclusão é
relativamente estável. Eles fizeram tal verificação em cinco experimentos, que visavam
determinar se o cenário (por exemplo, laboratório, ambiente fechado ou zoológico), afeta
associações implícitas a respeito da natureza. O desempenho no IAT não variou em função
do local, o que levou os autores a concluir que a inclusão ambiental é um traço
relativamente estável, que pode ser maleável em função do contato com a natureza apenas a
longo prazo. Duffy e Verges (2009), por outro lado, observaram que a inclusão ambiental
sofre flutuação sazonal, havendo maior inclusão com objetos e ambientes construídos
durante o inverno, e com a natureza no período moderado do outono e nos meses da
primavera.
Sendo esta uma variável estável ou maleável, Schultz (2000) argumenta que o valor
de um objeto depende do quanto o indivíduo o inclui no seu senso de eu. A pessoa que se
sente incluída, conectada com a natureza expande seu auto-conceito incluindo os demais
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seres vivos, levando à preocupação com a biosfera. Em oposição, as pessoas menos
inlcuidas ou conectadas tendem a valorizar objetos que refletem seu auto-interesse.
Um dos desafios para compreender a inclusão ambiental é desenvolver medidas
com evidências de validade e precisão. Na literatura, conta-se com várias medidas para
avaliar este construto, tanto de forma explícita quanto implícita. Alguns destes instrumentos
são descritos a seguir.
3.1.1. Medidas de inclusão ambiental

As medidas explícitas têm sido úteis para conhecer a relação da inclusão com as
atitudes, preocupação e comportamentos ambientais. Este tipo de medida assume que as
pessoas têm acesso cognitivo direto e consciência de sua inclusão ambiental (Dunlap, Van
Liere, Mertig, & Jones, 2000; Schultz et al., 2004). Ao usar tais instrumentos de
autorrelato, é importante também levar em consideração sua vulnerabilidade à
desejabilidade social, pois as pessoas podem responder de forma a aparentarem
preocupação ambiental, por acreditarem que esta é a resposta esperada delas.
Hefler e Cervinka (2009) fizeram uma compilação das escalas de inclusão
ambiental. Estes pesquisadores relataram onze escalas, um teste de associação implícita e
quatro outras medidas relacionadas ao construto. Dentre estas, são detalhadas aqui apenas
as mais comumente utilizadas.
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Tabela 2. Revisão Hefler e Cervinka (2009) das medidas de inclusão ambiental.
Escala
Escala de
ambiental

Conexão

Autores

Construto

Itens

Mayer
e
Frantz (2004)

A conexão é um traço
individual
que
corresponde
ao
sentimento de conexão
emocional com o
mundo natural.
Operacionaliza
a
conexão ambiental por
meio de um único
item.
Frases avaliativas e
comportamentais.

14 itens: 1 =
Discordo totalmente
a 5 = Concordo
totalmente

Conexão ambiental – 1
item

Cervinka
(2005)

Disposição para se
conectar com a natureza

Brugger et al

Afinidade
emocional
com a natureza

Kals,
Schumacher e
Montada
(1999)

Escala de Identidade
ambiental

Clayton
(2003)

Ações
e
reações
humanas
frente
à
natureza

Beckers
(2005)

Inclusão da natureza no
eu

Schultz (2002)

Mede o grau de
integração do eu com
a natureza.

Naturbilder

Kuckartz et al
(2006)

Skala
zur
Naturverdundenheit

Cervinka
Hefler

Avalia sentimentos e
crenças
duradouras
sobre a natureza
Tradução e adaptação
alemã da escala de
Mayer e Frantz (2004)

Escala de restauração
percebida

Hartig, Kaiser
e
Bowler
(1997)

&

Comportamento
de
proteção da natureza é
medido pela intenção,
afinidade emocional e
frequência do contato
com a natureza.
Avalia o quanto cada
ambiente natural é
parte importante da
definição do “eu” do
indivíduo.
Avalia a conexão com
natureza, baseado na
abordagem
do
comportamento
objetivo direcionado.

Mede a qualidade das
transações
restaurativas pessoaambiente, baseado nos

Consistência
interna
α = 0,84;
teste-reteste r =
0,79

Minha
conexão
ambiental é 1 =
Muito pequena a 10
= Muito grande
50 itens: 1 = Nunca
a 5 = Muito
frequentemente/
Itens dicotômicos:
sim/não
1
=
Discordo
totalmente a 6 =
Concordo
totalmente

Teste-reteste r =
0,43

24 itens: 1 =
discordo totalmente
a 5 = concordo
totalmente

α = 0,93

21
itens:
sete
círculos rotulados
como
“eu”
e
“natureza”,
com
diferentes graus de
sobreposição.
1 item: 7 pares de
círculos
com
diferentes graus de
sobreposição,
rotulados
como
“eu” e “natureza”
1 item gráfico

Não avaliada.

21 itens: 1 =
Discordo totalmente
a 5 = Concordo
totalmente
16 itens: 0 = De
maneira alguma a 6
= Completamente

α = 0,87

Separation
reliability – rel =
0,90
α = 0,89
α = 0,80 a 0,92

Teste-reteste r =
0,84

Não avaliada

Desconhecida
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Teste de
Implícita
natureza

Associação
com
a

Escala de preocupação
ambiental

Escala de motivação
ambiental

fatores de Kaplan e
Kaplan
(1989):
afastamento, fascínio,
coerência
e
compatibilidade
Schultz et al. Medida implícita para
(2004)
avaliar
crenças
primitivas
da
associação da natureza
com o eu
Medidas relacionadas
sentimentos
Ellis
e Avalia
gerais
sobre
a
Thompson
degradação ambiental,
(1997)
limites do crescimento
econômico
e
superpopulação.
Schultz (2000, Mede preocupações
2001)
biosféricas, egoístas e
altruístas.

Comportamento
ecológico geral

Kaiser
e
Wilson (2004)

Escala
do
Novo
Paradigma Ecológico

Dunlap e Van
Liere (1978)

Seis
fatores:
reciclagem, evitação
do
desperdício,
consumismo,
mobilidade,
conservação
de
energia,
comportamento
de
conservação
Mede preocupação e
orientação
próambiental

12 pares

r
=
0,65
(Brugger et al.,
2008)

5
itens:
1
=Discordo
totalmente a 5 =
Concordo
totalmente

α = 0,77

12 itens: 1 = Não
importante a 7 =
Importância
suprema
50 itens: 1 = Nunca
a 5 = Sempre

α Biosférica = 0,86
α Altruísta = 0,64
α Egoísta = 0,71

15 itens: 1 =
discordo totalmente
a 5 = concordor
totalmente

Alfa = 0,83

Alfa = 0,83

Escala de Conexão Ambiental (Conectedness to Nature Scale; Mayer & Frantz,
2004). Trata-se de uma medida composta por 14 itens, que visam avaliar o quanto a pessoa
se sente conectada ao ambiente a partir de uma perspectiva afetiva, utilizando uma escala
de 5 pontos variando de 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente. Na sua
validação, os itens compreenderam um único fator com valor próprio igual a 5,29,
explicando 38% da variância, apresentaram cargas fatoriais médias de 0,61, alfa de
Cronbach igual a 0,84 e 0,79 no teste-reteste. Esta medida correlacionou-se positivamente
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com as variáveis: comportamento ecológico, ambientalismo, tomada de perspectiva
disposicional e tomada de perspectiva ambiental.
Escala de Inclusão do Eu na Natureza. Schultz (2001) criou a Escala de Inclusão do
Eu na Natureza para medir o quanto os participantes vêem a eles mesmos como sobrepostos
à natureza. O instrumento consiste em sete pares de círculos rotulados como “eu” e
“natureza”, variando entre círculos que praticamente não se encostam até a sobreposição
quase que total. Os respondentes devem indicar qual representa melhor seu senso de
conexão ambiental, portanto, trata-se de uma representação abstrata da relação com o
mundo natural. Por se tratar de uma escala com apenas um item, é impossível verificar sua
consistência interna.
Teste de Associação Implícita (IAT; Schultz et al., 2004 ). Trata-se de uma versão
adaptada para medir as conexões implícitas com a natureza. Neste instrumento, os
participantes classificam palavras pertencentes a quatro categorias: Eu, Outros, Natural,
Artificial. São organizados dez ensaios em sete blocos experimentais. Em cada bloco, os
rótulos das categorias aparecem na parte superior esquerda e direita da tela. Os
participantes classificam cada item pressionando o botão indicado para a categoria da
esquerda ou da direita. Interpreta-se o tempo de resposta para categorizar os termos Eu e
Natural em comparação com Outros e Artificial, considerando-se o tempo menor como
evidência de conexão implícita com a natureza. As pontuações do IAT correlacionaram-se
positivamente com preocupações biosféricas e altruístas, negativamente com preocupações
egoístas, e não se correlacionaram com medidas de autorrelato de comportamentos
ambientais. Assim, as medidas implícitas também são uma ferramenta para explorar as
atitudes ambientais.
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3.1.2. Inclusão ambiental, atitudes e comportamentos ambientais

Apesar do debate sobre os problemas ambientais e da falta de atualização das
medidas usadas, as pesquisas que poderiam ajudar a entender a preocupação e o
comportamento ambiental são fragmentadas, o que tem impossibilitado a integração das
informações em um modelo ou teoria (Schultz, 2000). Desta forma, apresenta-se algumas
evidências que permitem pensar na inclusão ambiental como um antecedente das atitudes e
como uma variável importante na predição do comportamento pró-ambiental.
Conforme já foi mencionado, a inclusão ambiental prediz a intenção de
engajamento em comportamentos pró-ambientais (Kals, Schumacher & Montada, 1999). O
conceito de inclusão está relacionado à formação de esquemas que o indivíduo faz sobre si
e sobre a natureza, isto é, a conexão expande a identidade e auto-conceito do indivíduo,
quanto maior a inclusão, maior a empatia e intenção de ajudar (Mayer & Frantz, 2004;
Schultz et al., 2004).
O comportamento pró-ambiental aumenta a inclusão ambiental, que é provocada por
uma preocupação mais ampla para com os demais seres (Schultz, 2002). A preocupação
ambiental também parece ter um papel mediador na explicação da relação entre
comportamento pró-ambiental e conexão ambiental (Gosling & Williams, 2010). Não
existe uma causalidade entre a conexão e o comportamento pró-ambiental. As pessoas que
se sentem mais conectadas podem ser mais motivadas ao comportamento de cuidado, ao
mesmo tempo que este tipo de comportamento pode levar a um maior sentimento de
conexão ambiental (Gosling & Williams, 2010).
As evidências sugerem que pessoas que sentem uma inclusão mais forte com a
natureza expressam preocupação biosférica e reportam engajar comportamentos que
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ajudam a proteger o ambiente e possuem menor tendência à causar danos à natureza, pois
isto causaria dano a elas mesmas (Mayer & Frantz, 2004). Enquanto que as pessoas que
sentem maior inclusão com os objetos construídos, expressam preocupação egoísta,
engajando em poucos comportamentos para proteger o ambiente (Schultz et al., 2004).
Davis, Green e Reed (2009) realizaram dois estudos para testar se a percepção de
interdependência com a natureza afeta os comportamentos ambientais. No primeiro estudo,
os indivíduos que reportaram maior comprometimento e maior sentimento de interconexão
com o ambiente também reportaram maior comportamentos pró-ambientais, mesmo
controlando-se a desejabilidade social e a visão de mundo ecológica. No segundo estudo, o
priming alto/baixo compromisso com o ambiente obteve efeito, ou seja, os participantes
submetidos ao estímulo de alto compromisso relataram maior grau de intenção em
participar de um grupo para a limpeza de um rio e participarem de uma lista de e-mails para
se tornarem voluntários em oportunidades futuras.
Segundo Dutcher, Finley, Luloff e Johnson (2007), a inclusão ambiental representa
uma tentativa de conceituar e medir as orientações valorativas que subjazem a preocupação
e comportamento ambiental. Contando com uma amostra de proprietários de terra
estadunidenses, eles verificaram que a conexão ambiental associou-se positivamente com
preocupação e comportamento ambiental. Mais especificamente, a inclusão foi a variável
de maior contribuição para a explicação da preocupação e do comportamento ambiental,
em comparação com as variáveis renda, sexo, idade, escolaridade e visão política. De forma
semelhante, Gosling e Williams (2010) reportaram que a inclusão ambiental contribui para
as atitudes dos fazendeiros no que se refere ao plantio de árvores e no gerenciamento da
vegetação remanescente. Concluíram que valores intrínsecos e atitudes desempenham papel
importante no gerenciamento da vegetação nativa.
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Em resumo, a inclusão ambiental parece ter contribuição relevante nas atitudes e
comportamentos ambientais dos indivíduos. Para que estes tenham cuidado e
comprometimento com o ambiente, precisam primeiro considerá-lo como parte de si,
possuir a crença de que todos os seres vivos tem o mesmo valor e é sua responsabilidade
garantir o bem estar da natureza. Além da inclusão ambiental, os valores humanos também
têm sido considerados um construto importante no entendimento das atitudes e
comportamentos pró-ambientais, sendo assim pertinente detalhá-los.

3.2. Valores humanos

Os valores humanos vêm sendo estudados por diferentes áreas, como a
antropologia, sociologia e psicologia, e ligados a diferentes interesses. Na Psicologia
Social, o interesse pelo estudo dos valores teve início principalmente nas décadas de 1950 e
1960, quando se discutiam a adequação dos estudos sobre atitudes e tinha lugar à busca por
técnicas mais refinadas para mensurar estes construtos. Apesar da consolidação dos estudos
em valores ter ocorrido somente a partir da segunda metade do século passado, os valores
têm origem no momento em que o homem percebeu a si mesmo como indivíduo, estando
consciente de suas ações, e percebeu em outros a possibilidade de existir (Gouveia et al,
2011). Os valores também constituem parte importante da identidade dos indivíduos e
assim, servem para preservar e manter tal identidade.
De modo geral, duas perspectivas estudam os valores humanos, uma mais
sociológica ou cultural e outra mais psicológica ou individual. Na perspectiva sociológica,
por exemplo, os modelos de Hofstede (1984) e Inglehart (1977) costumam receber
destaque. Apesar de ambos serem importantes, na presente tese apenas o modelo de
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Inglehart (1977) será detalhado. No que diz respeito à perspectiva psicológica, destacam-se
contribuições como a de Rokeach (1973), Schwartz (1992) e Gouveia (1998). Os modelos
elaborados por estes dois últimos serão mais detalhados.
3.2.1. Perspectiva cultural: valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart

Inglehart (1977) elaborou um modelo que levou em consideração os aspectos
sociais e culturais dos valores, definindo duas dimensões: o materialismo, que diz respeito
a valores materiais, à satisfação de necessidades mais básicas e de segurança; e o pósmaterialismo, que se refere aos valores espirituais, originados a partir da satisfação
materialista. O materialismo é mais característico das sociedades em que não são satisfeitas
as necessidades de segurança (física e econômica), enquanto que o padrão pós-materialista
predomina nas sociedades com mais recursos financeiros. As pesquisas conduzidas por
Inglehart (1991) corroboram a evolução nos sistemas de valores de países menos e mais
desenvolvidos.
Outra questão fundamental deste modelo são as duas hipóteses: a hipóteses de
escassez e de socialização. A hipótese da escassez afirma que prioridade de um indivíduo
reflete seu meio sócio-econômico, isto é, valoriza aquilo que lhe é relativamente escasso; e
a hipótese da socialização postula que os valores básicos do indivíduo refletem em grande
parte as condições prevalecentes em que foi socializado na infância. Alguém que viveu em
um contexto de escassez, por exemplo, durante uma guerra, pode seguir dando importância
à segurança física e econômica, ainda que tenha garantido a satisfação destas necessidades.
Da mesma forma, é possível que países ricos ou pessoas que gozem de estabilidade, sigam
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dando importância à orientação materialista devido à socialização em condições de
escassez.
Este modelo recebe críticas principalmente pelo fato de que, em vários países, as
dimensões se confundem e se combinam, pois não parece ser adequado tratar os valores
como pólos opostos de uma mesma dimensão ou como construtos independentes, visto que
as sociedades podem ser ao mesmo tempo materialistas e pós-materialistas (Gouveia,
1998).
Em resumo, a perspectiva cultural ou sociológica tem como referência pontuações
médias de culturas nacionais, visando conhecer determinada estrutura teórica ou dimensões
valorativas. A importância desta perspectiva é evidente, tendo contribuído para o
desenvolvimento dos modelos individuais. A presente tese adota a perspectiva individual
ou psicológica dos valores humanos, mais especificamente, a Teoria Funcionalista dos
Valores Humanos. Antes de apresentar e justificar a adoção deste modelo parece pertinente
apresentar outro modelo bastante utilizado na literatura, a saber, o elaborado por Schwartz
(1992).

3.2.2. Perspectiva individual: os modelos de Schwartz e Gouveia

O modelo de Schwartz tem sido o principal referencial no estudo dos valores
humanos, desde o final da década de 1980; devido às suas pesquisas transculturais, houve
uma revitalização deste construto e este se tornou um dos principais temas em Psicologia
Social. Seu modelo foi construído a partir dos trabalhos de Rokeach (1973). A respeito
deste último autor, sua obra The nature of human values, é referência obrigatória no âmbito
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dos valores, demonstrando sua importância para a temática. Pode-se dizer que metade do
que se sabe sobre valores encontra-se nesta obra ou dela deriva (Gouveia et al., 2011). O
que Rokeach não fez diretamente, sedimentou o terreno para outros pesquisadores.
Portanto, apesar de seu modelo não ser tratado detalhadamente na presente tese, a
importância do seu trabalho é reconhecida em virtude da influência nos modelos teóricos
aqui tratados.
Na teoria de Schwartz (1994) os valores são definidos como metas desejáveis e
transsituacionais, que variam em importância e servem como princípio na vida de uma
pessoa ou de outra entidade social. Neste modelo, a existência do ser humano se baseia em
três tipos motivacionais primordiais: (1) necessidades biológicas do organismo, garantindo
a sobrevivência; (2) necessidades de regulação das interações sociais; e (3) necessidades
sócio-institucionais de bem-estar e sobrevivência grupal. Este modelo caracteriza-se por
uma estrutura composta por dez tipos motivacionais (autodireção, benevolência,
conformidade, estimulação, hedonismo, poder, realização, segurança, tradição e
universalismo), nos quais todo e qualquer valor humano encontraria sua representação,
independente da cultura. Esta estrutura complexa prediz relações de conflito e
compatibilidade entre os tipos de valores. Concretamente, admite uma estrutura circular,
onde os valores que são conflitantes se situam em direções opostas a partir do centro da
figura, e aqueles que são compatíveis situam-se ao lado um do outro ao longo do círculo,
conforme pode ser visualizado na Figura 7.
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Figura 7. Estrutura bidimensional dos Tipos Motivacionais (Schwartz, 2001, p. 59).

Este teoria tem sido amplamente utilizada para explicar esta relação entre os valores
e o comportamento pró-ambiental. Apesar de ser a que possui maior repercussão no mundo
acadêmico, o modelo de Schwartz (1992) não está isento de críticas. Tais críticas referemse, principalmente, à falta de uma base teórica subjacente à origem dos valores propostos e
à ideia de conflitos dos valores, que não é compatível com a concepção do desejável,
evidenciando ambiguidade de um modelo de ser humano adotado. Observando falhas neste
e em outros modelos, entendendo que poderia ser pensados os valores de forma mais
teoricamente fundamentada e concisa, Gouveia (1998) propôs a Teoria funcionalista dos
valores, esta nova proposta teórica para os valores humanos foi capaz de apresentar
respostas consistentes para explicar e predizer o comportamento de cuidado ambiental.
Assim, na presente tese, as contribuições dos valores humanos para o entendimento das
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atitudes e dos comportamentos pró-ambientais são entendidas a partir do modelo de
Gouveia (2003; Gouveia et al., 2008, 2011).
3.2.3. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos

A teoria funcionalista dos valores humanos foi desenvolvida inicialmente por
Gouveia (1998), sendo aperfeiçoada ao longo dos últimos treze anos (Gouveia, 2003, 2005;
Gouveia et al., 2008; Medeiros, 2011; Milfont, Gouveia & Fischer, 2008). Trata-se de uma
proposta integradora e mais parcimoniosa, pois tem em conta modelos prévios, como o de
Inglehart (1977) e Schwartz (1992). Não obstante, esta teoria não se limita a tais modelos
ou representa uma síntese, apesar de sua convergência com os mesmos (Gouveia, 2003).
Os principais referenciais teóricos no estudo dos valores falham em identificar a
fonte e a natureza deste construto, além de poucos adotarem uma concepção de homem, o
que sugere a existência de valores que podem ser tanto positivos quanto negativos
(Gouveia, 1998). O modelo proposto por Schwartz, por exemplo, apresenta valores sem
conteúdo ou direção clara (por exemplo, limpo), e deixa de inserir outros de importância
como critério de orientação do comportamento (por exemplo, sobrevivência).
Gouveia (1998) parte da concepção de que os valores são representações cognitivas
das necessidades humanas (Maslow, 1954; Ronen, 1994), admitindo um número limitado
de valores – da mesma forma que ocorre com as necessidades –, correspondendo àqueles
denominados como terminais (Rokeach, 1973). Neste sentido, esta teoria concebe os
valores como um conjunto delimitado, representando dois eixos funcionais principais: tipo
de orientação e tipo de motivador, que são descritos posteriormente. Esta teoria admite
quatro suposições teóricas principais:
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• Natureza benevolente ou positiva. São admitidos apenas valores positivos, pois
considera-se a natureza humana como benevolente ou positiva. Valores que para
alguns poderiam ser pensados como negativos (por exemplo, êxito, prazer), são
essencialmente positivos, podendo ser integrados no sistema de valores de
indivíduos autorrealizados (Maslow, 1954).
• Princípios-guia individuais. Os valores servem como padrões gerais de orientação
para os comportamentos, porém são contextualizados em determinada cultura.
Deste modo, são os indivíduos que sustentam determinados valores como mais
prioritários dos que outros, pois as culturas não têm entidade para indicar valores,
embora possam endossá-los em razão das escolhas de seus membros, que a tornam
viável. A cultura pode incorporar os valores úteis para a sobrevivência do grupo, de
modo que tais valores sejam desejáveis e assegurem a continuidade da sociedade e a
convivência harmoniosa de seus membros (Rokeach, 1973).
• Origem motivacional. Os valores são representações cognitivas tanto das
necessidades humanas individuais quanto de demandas institucionais e societais
(Schwartz, 1992). Tais demandas compreendem pré-condições para a realização das
necessidades (Maslow, 1954), restringindo impulsos individuais (Merton, 1949) e
assegurando um ambiente estável e seguro (Inglehart, 1977). Estas pré-condições
podem ser equivalentes às necessidades de segurança e controle (Maslow, 1954).
• Caráter terminal. Apesar de existirem listas de valores instrumentais e terminais
(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), os primeiros além de existirem em maior
número, podem ser reduzidos aos últimos. Assim, consideram-se neste modelo
apenas valores terminais, pois é mais parcimonioso, além de ser teoricamente
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apropriado, coerente com a ideia do princípio do desejável. Os valores terminais são
mais coerentes com a concepção dos valores humanos como uma orientação geral e
transcendente, compreendendo metas superiores que vão além daquelas imediatas,
biologicamente urgentes e saciáveis por natureza.

Estas suposições permitem uma definição dos valores nos seguintes termos: são
conceitos ou categorias sobre estados desejáveis de existência, que transcendem situações
específicas, assumindo diferentes graus de importância, guiando a seleção ou avaliação de
comportamentos e eventos, representando cognitivamente as necessidades humanas
(Gouveia, 2009).
O foco principal desta teoria são as funções valorativas. Em revisão da literatura
Gouveia et al. (2008) apontam para o fato de que poucos estudos fazem referência ao
aspecto funcionalista dos valores, porém identificaram duas funções consensuais, a saber:
(a) eles guiam as ações do homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e
(b) expressam suas necessidades (tipo motivador; Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Desta
forma, é possível definir as funções dos valores como os aspectos psicológicos que os
valores cumprem ao guiar comportamentos e representar cognitivamente as necessidades
humanas (Gouveia et al., 2011). A seguir, procura-se detalhar este aspecto da teoria.
Conforme comentado previamente, este modelo adota duas funções principais dos
valores, que são consensuais na literatura, isto é, os valores guiam o comportamento e
expressam as necessidades básicas. Mais especificamente, a função de guiar o
comportamento corresponde ao tipo de orientação, subdividindo-se em social, central e
pessoal; enquanto que a função de expressar as necessidades humanas corresponde ao tipo
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de motivador, podendo este ser materialista (pragmático) ou humanitário (idealista)
(Inglehart, 1977).
No que diz respeito ao tipo de orientação, as pessoas com orientação individual
caracterizam-se por serem mais egocêntricas e possuírem um foco intrapessoal, enquanto
que aquelas guiadas por valores sociais priorizam a vida em sociedade e possuem um foco
interpessoal (Gouveia, 2003; Rokeach, 1973). Pode-se dizer, então, que os indivíduos
tendem a enfatizar o grupo (valores sociais) ou eles mesmos (valores pessoais) como
unidade principal de sobrevivência (Gouveia et al., 2003). Situados entre os sociais e
pessoais estão os valores centrais. Estes são a base organizadora ou a espinha dorsal dos
outros valores; sua orientação evidencia a polarização entre as necessidades mais básicas
(por exemplo, comer e beber) e aquelas de ordem mais elevada (por exemplo, cognitivas e
estéticas). Em suma, a função dos valores como guia dos comportamentos humanos é
identificada pela dimensão funcional denominada tipo de orientação, com três
possibilidades: social, central e pessoal.
A segunda função dos valores é identificada pela dimensão funcional denominada
como tipo de motivador, representada por valores materialistas (pragmáticos) ou
humanitários (idealistas). A ênfase nos valores materialistas indica uma orientação para
metas específicas e regras normativas. Já os valores idealistas expressam uma orientação
universal, baseada em ideias e princípios mais abstratos.
O cruzamento dos dois eixos funcionais (tipo de orientação e tipo de motivador)
permite identificar seis subfunções valorativas: experimentação, realização, existência,
suprapessoal, interativa e normativa. Estas subfunções são admitidamente universais
(Medeiros, 2011), cuja operacionalização se faz por meio de itens (marcadores) valorativos
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específicos. Tais marcadores podem variar ou receber outras denominações, pois são menos
preponderantes do que a definição de cada subfunção.
A partir destas considerações, Gouveia et al. (2008) apresentaram seu modelo de
valores, o qual propõe uma estrutura em dois eixos. O eixo horizontal corresponde ao tipo
de orientação, enquanto o vertical compreende o tipo de motivador. Estas dimensões
podem ser combinadas em uma estrutura três por dois, de forma que resultem em três
critérios de orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de motivadores (materialistas e
idealistas), que, por sua vez, compõem seis quadrantes: social-materialista, socialhumanitário, central-materialista, central-humanitário, pessoal-materialista e pessoal
humanitário. A interação dos valores ao longo dos eixos permite identificar seis subfunções
distribuídas de maneira equitativa nos critérios de orientação social (interativa e
normativa), central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização).
Esta organização dos seis quadrantes no espaço bidimensional corresponde à hipótese de
estrutura. Um esquema destas subfunções pode ser verificado na Figura 8 a seguir.

Figura 8. Facetas, dimensões e subfunções dos valores básicos.
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A seguir é apresentada uma descrição breve de cada subfunção dos valores, com os
três valores específicos de cada uma destas. É importante ressaltar que os 18 indicadores
apresentados não representam uma lista exaustiva dos valores e que outros poderão ser
selecionados para representar tais subfunções, tendo em vista os objetivos da pesquisa ou o
contexto cultural em que esta é realizada. Nesta teoria, a representação das subfunções por
18 valores específicos corresponde à hipótese de conteúdo.
Subfunção existência. As necessidades fisiológicas mais básicas (por exemplo,
comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança são representadas cognitivamente por
esta subfunção. É compatível com orientações sociais e pessoais dentro do domínio
motivador materialista; o propósito principal dos valores de existência é assegurar as
condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Estes valores
são referência para os valores de realização e normativos, e são os mais importantes na
representação do motivador materialista (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência).
Subfunção realização. As necessidades de auto-estima são representadas por
valores desta subfunção, que compreende um motivador materialista, mas com uma
orientação pessoal. Tais valores se originam de um princípio pessoal para guiar a vida dos
indivíduos, enquanto focaliza realizações materiais e buscam praticidade em decisões e
comportamentos (êxito, poder e prestígio).
Subfunção normativa. Esta é a terceira subfunção com um motivador materialista,
mas possui uma orientação social, que reflete a importância de preservar a cultura e as
normas convencionais. Endossar valores normativos evidencia uma orientação vertical, na
qual a obediência à autoridade é importante (obediência, religiosidade e tradição).
Subfunção suprapessoal. Apresenta orientação central e motivador humanitário. Os
valores desta subfunção representam as necessidades estéticas e de cognição, bem como a
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necessidade superior de auto-realização. Valores suprapessoais ajudam a organizar e
categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo claridade e estabilidade na
organização cognitiva da pessoa. Esta subfunção é referência para os valores interacionais e
de experimentação, sendo a mais importante na representação do motivador humanitário
(conhecimento, maturidade e beleza).
Subfunção experimentação. Valores desta subfunção representam um motivador
humanitário, mas com uma orientação pessoal; a necessidade fisiológica de satisfação, em
sentido amplo é representada por valores desta subfunção. Seus valores contribuem para a
promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais (emoção, prazer e
sexualidade).
Subfunção interativa. Esta subfunção representa um motivador humanitário, mas
possui uma orientação social. Representa as necessidades de pertença, amor e afiliação,
enquanto estabelece e mantém as relações interpessoais do indivíduo (afetividade, apoio
social e convivência).
As hipóteses de conteúdo e estrutura correspondem, portanto, a dois aspectos
formais: (1) indicam a existência de seis subfunções valorativas, e (2) um conjunto
específico de valores representam cada uma destas subfunções. Evidências acerca destas
hipóteses podem ser encontradas no estudo de Medeiros (2011). Este autor levou a cabo
dois estudos para testar o conteúdo e a estrutura funcionalista dos valores humanos.
O Estudo 1 considerou uma amostra de 34.020 participantes das cinco regiões do
Brasil. A hipótese de conteúdo foi testada por meio de Análise Fatorial Confirmatória
(AFC), confrontando a estrutura hexafatorial com alternativas (uni, bi, tri e pentafatorial). O
modelo original foi o mais adequado independentemente da região do país, apresentando
indicadores de ajuste aceitáveis (GFI, RMSEA). O escalonamento multidimensional (EMD)
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confirmatório (Proxscal) foi empregado para testar a hipótese de estrutura, adotando o Phi
de Tucker ( ) como indicador de ajuste. Este indicador se situou acima do recomendado
(0,90) nas cinco regiões, indicando que os valores poderiam ser representados em um
espaço 3 (tipo de orientação: pessoal, central e social) x 2 (tipo de motivador: materialista e
idealista).
O Estudo 2 teve como objetivo testar as mesmas hipóteses em 12 países (Alemanha,
Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, México,
Nova Zelândia e Peru), contando com 4.890 participantes. A hipótese de conteúdo, isto é,
adequação do modelo hexafatorial, foi confirmada em sete países (Alemanha, Brasil,
Espanha, Inglaterra, Israel, Nova Zelândia e Peru), nos outros cinco países (Argentina,
Colômbia, Filipinas, Honduras e México) os melhores modelos foram os penta e
hexafatorial, não diferindo entre si. Verificou-se invariância configural, métrica e estrutural
do modelo original. Em todos os países a hipótese de estrutura foi corroborada,
apresentando indicador de ajuste adequado (

≥ 0,93), permitindo afirmar que os valores se

configuram em um espaço 3x2, como teorizado. Análises procrustes generalizadas (APG)
permitiram comprovar que a estrutura era similar nos diversos países (ajuste total superior a
0,90; valores médios de

e Raw Stress de 0,94 e 0,11, respectivamente).

Apesar da estrutura e conteúdo serem o aspecto central desta teoria, ela também
aborda a congruência e compatibilidade dos valores. Neste ponto cabe esclarecer uma
diferença essencial entre a teoria funcionalista dos valores e a que propõe Schwartz (1992,
1994). Este autor trata congruência e compatibilidade como sinônimos, contudo, existem
vantagens conceituais e práticas em diferenciá-los. A compatibilidade demanda critérios
externos, isto é, padrões de correlação que se estabelecem entre os valores e determinadas
variáveis antecedentes e conseqüentes. Já a congruência indica a consistência do sistema de
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valores ou subfunções, isto é, quão fortes são suas correlações entre si. Portanto, enquanto a
compatibilidade se refere à validade discriminante ou capacidade preditiva das subfunções
valorativas, a congruência diz respeito à consistência interna no sistema valorativo
funcional. É importante salientar que o grau de congruência pode facilitar a predição do
padrão de correlações das subfunções com variáveis externas.
De acordo com a hipótese da congruência, Gouveia et al. (2008) observaram que as
correlações entre os valores eram geralmente positivas, variando em força entre os
indivíduos. Esta teoria sugere três níveis de congruência: baixa, moderada e alta, como a
seguir especificados, em conformidade com a Figura 9:

Figura 9. Padrão de congruência das subfunções valorativas (Gouveia et al., 2008).

Baixa congruência. É encontrada em subfunções cujas orientações e motivações são
diferentes; estando situadas em lados opostos do hexágono. Deste modo, a baixa
congruência se deve à independência, enquanto princípios-guia, destes grupos de valores.
Por exemplo, valores de experimentação e normativos, e valores de realização e
interativos;
Congruência moderada. Verifica-se o nível de congruência nas subfunções com o
mesmo motivador, porém com orientações distintas. Corresponde aos pares de subfunções
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dos valores de realização-normativa e experimentação-interativa, cujas metas são
intrínsecas e extrínsecas, respectivamente.
Alta congruência. Agrupa os valores que possuem a mesma orientação, mas com
motivadores diferentes. Corresponde aos pares de subfunções experimentação-realização e
normativa-interativa.
Como pode ser observado, os valores de existência e suprapessoais não foram
incluídos na hipótese de congruência. Gouveia et al. (2008) fornecem duas razões teóricas
para esta questão. Primeiramente, por serem valores centrais, apresentam correlações
positivas e fortes com todas as outras subfunções. Os valores de existência apresentam
correlações mais fortes com os de realização e normativos, e os valores suprapessoais com
os de experimentação e interativos. A outra razão para tais valores não serem incluídos
relaciona-se à firme distinção teórica entre os valores, isto é, a diferença principal no
sistema de valores ocorre entre os sociais e pessoais, principalmente, pois refletem a
unidade principal de sobrevivência (indivíduo ou sociedade); portanto, a diferença entre os
valores materialistas e humanitários é menor.
Coerente com os pressupostos teóricos previamente assinalados, a teoria proposta
por Gouveia (2003; Gouveia et al., 2011) não admite o conflito inerente aos valores.
Mesmo que alguns valores possam ser mais desejáveis do que outros, todos são em alguma
medida desejáveis e positivos, em virtude da natureza benevolente do ser humano. Como
esta teoria estima que as correlações entre as seis subfunções de valores são
predominantemente positivas, a correlação média pode ser mais alta e mais consistente
entre pessoas mais maduras e autorrealizadas.
Em resumo, a Teoria funcionalista dos valores considera as hipóteses de conteúdo e
estrutura e contribui no plano conceitual com a diferenciação entre congruência e
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compatibilidade dos valores, oferecendo um cálculo de graus de congruência. Por meio
deste cálculo é possível explicar a razão pela qual alguns valores ou determinadas
subfunções apresentam padrões de correlação diferentes em relação a determinados
comportamentos, crenças e atitudes. Destaca-se, ainda, que esta teoria reúne atributos que
precisam ser valorizados: (1) é parcimoniosa, partindo unicamente de duas dimensões
funcionais dos valores, produzindo seis subfunções representadas cada uma por três valores
específicos; e (2) é integradora, contemplando dois dos principais modelos teóricos da
literatura que acentuam os tipos de motivadores (Inglehart, 1997) e os tipos de orientação
(Schwartz, 1992, 2005). Diante destas constatações, entende-se que tal teoria apresenta
vantagens contundentes frente às demais aqui expostas, justificando sua adoção como
referencial na presente tese.
Os valores humanos são um tema central da Psicologia Social, tendo originado
diversos modelos teóricos (Gouveia, 1998; Hofstede, 1984; Inglehart, 1990; Rokeach,
1973; Schwartz, 1992). Juntamente com as atitudes, este construto permite explicar os
comportamentos, isto é, os valores são critérios de orientação para os comportamentos,
sendo influenciado pelas atitudes, ou seja, são critérios para preferências e escolhas. As
pesquisas que buscam explicar a relação dos valores e comportamentos pró-ambientais têm
utilizado dois principais marcos teóricos: a Teoria da ativação da norma (Schwartz, 1977)
e os valores humanos (Schwartz, 1994).
O modelo valores-crenças-normas (Value-Belief-Norm – VBN) foi proposto por
Stern (2000) e seus colaboradores (Stern & Dietz, 1994; Stern, Dietz, Abel, Guagnano &
Kalof, 1997; Stern, Dietz & Kalof, 1993), numa ampliação do modelo de Schwartz (1977),
contempla valores altruístas, egoístas e biosféricos. Trata dos aspectos relacionados ao
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comportamento ambiental, baseado no modelo da ativação da norma, implica enfatizar
motivos pró-sociais em vez daqueles de interesse pessoal (Banberg & Möser, 2007).
3.2.4. Teoria da ativação da norma e valores humanos

Esta teoria visa explicar o que leva as pessoas a agirem de maneira pró-social ou
altruísta. Para que ocorra o comportamento altruísta, é necessário que haja ativação das
normas pessoais, ou seja, a obrigação moral, e esta, por sua vez, dependem da ativação dos
valores do indivíduo (Schwartz, 1977). A ativação de normas altruístas é mais provável
quando a pessoa se encontra consciente das consequências nocivas de um estado do
ambiente e considera-se responsável por modificar esta condição ambiental. Havendo tal
ativação, a pessoa sente a obrigação moral para evitar as consequências nocivas ao meio
(Stern et al., 1998; p. 324). Este modelo é esquematizado na Figura 10:

Consciente das
consequências

Valores

Atribui
responsabilidad

Comportament
o

Figura 10. Esquema do modelo de ativação da norma (adaptado de Schultz & Zelezny,
1998, p. 545).

A ativação da norma e os valores humanos são úteis para a compreensão da relação
entre valores, atitudes e condutas pró-ambientais. Por exemplo, há evidências empíricas que
dão suporte à relação entre valores, atitudes e comportamentos pró-ambientais (Coelho,
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Gouveia & Milfont, 2006; Milfont, Coelho Júnior, Gouveia & Coelho, 2003; Schultz &
Zelezny, 1998, 1999; Vaske & Donnelly, 1999). Corroborando esta orientação, Stern e
Dietz (1994) enfatizam que a orientação de valores pode afetar as crenças e atitudes dos
indivíduos e, consequentemente, o seu comportamento. As normas sociais podem ser
ativadas por valores sócio-altruísticos, egoístas e biosféricos (Stern & Dietz, 1994; Stern,
Dietz & Kalof, 1993).
3.2.5. A relação entre valores, atitudes e comportamentos pró-ambientais

Por que ligar valores humanos às atitudes pró-ambientais? Primeiro, porque os
valores, assim como a cultura, fornecem a lente através da qual se enquadrarão a
compreensão dos problemas ambientais, os aspectos que se destacarão como preocupantes
e as soluções usadas para a resolução destes problemas (Schultz et al., 2005). Segundo,
porque aumenta a cada dia o número de produções científicas que buscam (1) explicar as
atitudes ambientais a partir dos valores, e (2) identificar perfis valorativos capazes de
auxiliar em intervenções eficazes para a promoção de comportamentos pró-ambientais
(Schultz & Zelezny, 1999). E, terceiro, porque tomando como base uma estrutura teórica
hieráquica de Homer e Kahle (1988), na qual os valores embasam atitudes que por sua vez,
orientam comportamentos, é possível explicar as atitudes e os comportamentos de aceitação
das tecnologias alternativas em função do perfil valorativo das pessoas.
O desenvolvimento de pesquisas melhora o entendimento e a explicação do papel
dos valores humanos, nas atitudes e nas ações favoráveis à aceitação das propostas
direcionadas ao cuidado ambiental. Além disso, a realização deste tipo de estudo permite
indicar os padrões valorativos que precisam ser promovidos como bons condutores das
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atitudes e comportamentos pró-ambientais. A importância da discussão dos valores
humanos nas questões relacionadas ao cuidado ambiental é defendida por Shepherd,
Kuskova & Patzelt (2009), afirmando que à medida que a questão voltada para o cuidado
ambiental ganhou destaque, cresceu o interesse em analisar a relação entre esta temática
com os valores humanos. Sabe-se que os padrões valorativos são úteis na definição e
direcionamento de metas, estruturação das atitudes e julgamentos avaliativos que levam ao
comportamento.
Stern, Dietz, Kalof e Guagnano (1995) observaram correlação positiva da
disposição para comportamentos pró-ambientais com valores biosféricos, e negativa com
valores egoístas. Complementando esta relação Vaske e Donnelly (1999) pesquisaram a
operacionalização de um esquema de cognição hierárquica composta por: orientação
valorativa → atitudes → intenção comportamental. Os autores constataram que a
orientação valorativa (biocêntrica/antropocêntrica) se apresenta como preditora de atitudes
frente à preservação de florestas, e que estas mediam à relação entre a orientação valorativa
e a intenção comportamental de votar a favor da preservação das florestas. Utilizando a
tipologia de Schwartz (1992, 1994), Karp (1996) observou que auto-transcendência e
abertura à mudança apresentaram influência positiva no comportamento pró-ambiental,
enquanto autopromoção e conservação apresentaram direção inversa. Resultados
semelhantes foram encontrados por Schultz e Zelezny (1998, 1999). Estes consideraram os
tipos motivacionais de valores como preditores de atitudes ambientais, universalismo, que
faz parte da categoria autotranscendência, explicou mais fortemente as atitudes ambientais
ecocêntricas. Este mesmo tipo motivacional predisse positivamente as atitudes
ecocêntricas, enquanto os tipos motivacionais poder e tradição o fizeram negativamente.
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As atitudes antropocêntricas foram preditas positivamente pelos tipos motivacionais poder,
tradição, conformidade e segurança, e negativamente, por benevolência.
Procurando entender diferenças culturais nos antecedentes das atitudes ambientais,
Cordano, Welcomer, Scherer, Pradenas e Parada (2010) realizaram uma pesquisa com
estudantes de administração dos Estados Unidos e do Chile. Para tanto, basearam-se na
Teoria da Ativação da Norma (Schwartz, 1977), a Teoria da Ação Racional (Ajzen &
Fishbein, 1985) e o modelo Valores-crenças-normas de Stern et al. (1999). Verificou-se
que os estudantes chilenos eram mais altruístas que os americanos, além de sentirem mais
pressão por parte dos seus pares para se engajarem em comportamentos pró-ambientais.
Ademais, os estudantes chilenos apresentaram maior nível em consciência dos problemas
ambientais, obrigação em proteger o ambiente, intenção em limitar os direitos de
propriedade e em se envolverem em comportamentos pró-ambientais. Esta pesquisa tem
implicações no papel da educação ambiental para a consciência dos problemas e para
promover o comportamento altruísta voltado para o ambiente.
Coerentemente com as pesquisas previamente descritas, Coelho et al. (2006)
observaram no contexto brasileiro que o tipo motivacional universalismo foi
consistentemente o que melhor explicou o ecocentrismo, corroborando o que tem sido
observado em estudos anteriores (Karp, 1996; Schultz & Zelezny, 1999). As pessoas que
pontuaram mais fortemente na dimensão auto-transcendência apresentaram em maior grau
atitudes ecocêntricas e o compromisso em participar de atividades em favor do meio
ambiente; as pessoas que pontuaram mais alto em universalismo apresentaram mais
predisposição a agir de modo que favorecesse o ambiente.
Evidências nacionais complementares podem ser encontradas no trabalho de Coelho
(2009). Este autor testou a hipótese hierárquica cognitiva/emocional: Valores/emoções →
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atitudes → habilidade de conservação de água, em uma amostra paraibana. Adotando a Teoria
Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003), verificou-se que os valores centrais
são subjacentes às atitudes de preservação e os pessoais às atitudes de utilização. A variável
emoção apresentou incremento do percentual de explicação do modelo da habilidade de
conservação de água. O teste do modelo hierárquico cognitivo emocional valores/emoções
→ atitudes → habilidade de conservação de água apresentou evidências de sua pertinência,
permitindo identificar antecedentes e consequentes do comportamento pró-ambiental,
especificamente a habilidade de conservação de água, dentro do marco teórico
funcionalista.
Em resumo, vários estudos reúnem evidências corroborando o modelo hierárquico
cognitivo/emocional → atitudes → comportamento. Este modelo tem se mostrado útil para
explicar os comportamentos ambientais, como evidenciado por Milfont (2007) e Coelho (2009).
Portanto, parece pertinente que atenda a outras questões ambientais, como é o caso das fontes
renováveis de energia. Este aspecto orientou a presente tese cujo objetivo é testar o modelo
valores/inclusão ambiental → atitudes frente às fontes renováveis de energia → intenção de
uso da energia por fontes renováveis.
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PARTE II: ESTUDOS EMPÍRICOS
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4. Estudo 1. Avaliando o conhecimento sobre as
Fontes de Energia Eólica e Solar
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Com o objetivo de mapear e avaliar o conhecimento construído sobre as fontes
renováveis de energia, especificamente as formas solar e eólica, e dessa observação extrair
informações úteis para a construção de itens de uma medida de atitudes frente às Fontes de
Energia eólica e Solar, o primeiro estudo da tese se configurou como um estudo
exploratório. Tal característica salva, portanto, a ausência de hipóteses específicas (Lakatos
& Marconi, 1991; Selltiz, Jahoda, Deutsch & Cook, 1974). Ademais, buscou-se, partindo
dessas informações, extrair informações úteis para a construção de uma medida de Atitudes
Frente às Fontes de Energia Solar e Eólica.

4.1. Método
4.1.1. Participantes

Participaram deste estudo 74 pessoas (27 homens e 47 mulheres) da cidade de João
Pessoa (PB), com idades variando de 18 a 61 anos, com a maior concentração (20% dos
casos) em 21 anos (m= 28,9; dp = 11), sendo a maioria (63,5%) estudantes universitários de
uma Instituição de Ensino Superior Pública. A amostra classifica-se como sendo de
conveniência (subtipo não-probabilística), ou seja, participaram os indivíduos que, sendo
solicitados a colaborar, concordaram em fazer parte da pesquisa.
Os participantes indicaram os estudos como principal atividade (61,3%) em
comparação ao emprego (35,5%) e às atividades domésticas (3,2%); também indicaram a
religião como um componente muito importante na sua vida (47,3%), se identificaram
como sendo da classe média (25%) e a maioria deles (91,9%) sabe o quanto paga
mensalmente por energia na sua moradia. Entre os que informaram ter conhecimento sobre
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o valor pago pela energia, houve uma concentração de respostas (12,7%) para o valor de
100,00 reais/mês.
Além disso, 30% das pessoas afirmaram se sentirem integradas ao meio ambiente e
21,6% estariam dispostas a pagar até 5% a mais em sua conta mensal para ter energia
produzida de uma fonte renovável. Não obstante, a maioria (95,9%) não participa de
nenhuma organização ambiental, não se mostra interessada em participar de eventuais
projetos para a promoção das fontes renováveis de energia (62,5%), não pratica, no dia-adia, atividades de cuidado ambiental (62,5%) e afirma que apenas às vezes (35,2%) apanha
lixo encontrado na praia e/ou rio. Apesar da maioria dos participantes conhecer as energias
nuclear (76,1%), termoelétrica (70,4%), eólica (91,5%), hidroelétrica (100%) e solar
(97,2%), o conhecimento maior se concentra nestes últimos tipos de energia; as pessoas
sabem como elas funcionam e afirmam já terem usado as fontes eólicas, hidroelétricas e
solares, conforme detalhado na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3. Distribuição do conhecimento sobre os diferentes tipos de fontes de energia em
percentuais.

%

Energia
Nuclear
Sim Não

Energia
Termoelétrica
Sim
Não

Energia
Eólica
Sim Não

Energia
Hidroelétrica
Sim
Não

Energia
Solar
Sim Não

Você conhece?

76,1

23,9

70,4

29,6

91,5

8,5

100

-

97,2

2,8

Você sabe
como funciona?

31,3

68,7

42,6

57,4

69,1

30,9

87,1

12,9

76,5

23,5

Você já usou?

1,5

98,5

20,9

79,1

16,2

83,8

88,4

11,6

26,9

73,1
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4.1.2. Instrumento

Os participantes responderam a um questionário, em forma de livreto, contendo
diferentes instrumentos como:
1 – Redes Semânticas Naturais (RSN - Figueroa, Gonzáles & Solís, 1981). Para
avaliar as características do conhecimento dos participantes sobre FRE, especificamente
sobre energia eólica e energia solar, foi utilizado um instrumento baseado na técnica das
RSN (Milfont, Cortez & Belo, 2003; Pessoa, 2008; Reyes-Lagunes, 1993). Este
instrumento foi apresentado, na primeira folha, contendo três blocos, cada um deles com
sete linhas em branco, para serem preenchidas por palavras (exceto preposições,
conjunções e artigos) produzidas através de associações livres. O primeiro bloco serviu
como exemplo para apresentar a forma de respostas esperadas, e foi composto pela palavraestímulo “clonagem”. No segundo bloco, foi escrita a lista de palavras definidoras e a
hierarquia da palavra-estímulo “energia eólica”. No terceiro bloco foi escrita a lista de
definidoras e a hierarquia da palavra-estímulo “energia solar”. As respostas às RSN foram
dadas com base em um tempo médio estipulado pelo aplicador de 2 minutos para cada
bloco apresentado. (Apêndice B).
2 – Escala de Inclusão Ambiental (Inclusion of Nature in Self – INS; Schultz, 2002).
Esta medida é composta por um item gráfico que avalia o grau de aproximação percebida
pela pessoa em relação à natureza, por meio de sete conjuntos de elipses sobrepostas
nomeadas de Eu e Natureza. A elipse com o mínimo de sobreposição representa um
indivíduo que vê a si mesmo como completamente separado ou desconectado da natureza;
por outro lado, a figura que representa uma total sobreposição das elipses representa a
pessoa que vê a si mesma como a própria natureza, ou seja, apresenta uma conexão total
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com o meio ambiente. Estudos anteriores (Schultz, 2002; Schultz, Shriver, Tabanico &
Khazia, 2004) mostram que esta medida apresenta boas correlações com preocupação
ambiental (r = 0,31), valores biosféricos (r = 0,40) e com comportamento pró-ambiental
auto-informado (r = 0,41). Para realizar a pontuação da escala, atribui-se um valor para
cada elipse, variando de 1 (sem conexão com a natureza) a 7 (completamente conectado
com a natureza). (Apêndice C)
3 – Perguntas fechadas. A segunda parte do questionário foi composta por
perguntas fechadas de conhecimentos sobre as fontes renováveis de energia (energia
nuclear, energia termoelétrica, energia eólica, energia hidroelétrica, energia solar): “Você
conhece?”, “Você sabe como funciona?”, “Você já usou?”, todas essas respondidas em uma
escala dicotômica, com as opções sim ou não (Apêndice D).
4 – Perguntas abertas. Quatro perguntas abertas também foram construídas para
avaliar o conhecimento, especificamente, sobre energia eólica “O que você sabe sobre
ela?”, “O que você gostaria de saber sobre ela?”, “Qual é a importância dessa Fonte
Renovável de Energia para você?”, “Você concordaria, ou não, com a instalação de parques
de energia eólica no seu Estado?”. Estas mesmas quatro perguntas foram adaptadas e
direcionadas para a energia solar, ficando um total de oito perguntas abertas (Apêndice E).
5 – Questões demográficas. Ao final, os participantes foram solicitados a responder
perguntas de natureza demográfica (idade, sexo, ocupação etc) e avaliar a intenção de
participação em projetos futuros de preservação ambiental (Apêndice F).
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4.1.3. Procedimento

A aplicação do questionário foi realizada em dois contextos diferentes, no intuito de
abarcar participantes com pontos de vista diversos, o que possibilita a ampliação da
variabilidade de respostas. Assim, para os universitários, o questionário foi aplicado em
sala de aula; e para não-universitários, o questionário foi aplicado em um ambiente
adequado, de modo que não atrapalhasse suas atividades nem enviesasse as suas respostas
ao estudo. Foi utilizado um procedimento padrão de apresentação do questionário, no qual
os colaboradores, devidamente treinados, informaram o caráter voluntário da participação e
o princípio de anonimato e sigilo de respostas dadas. Uma vez tendo concordado com a
participação no estudo, os respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice A), baseado nos preceitos éticos vigentes para a realização de
pesquisas com seres humanos, defendidos pela Resolução n. 196/96 do CNS/MS e pela
American Psychological Association (2002). Após o esclarecimento de eventuais dúvidas,
os colaboradores agradeciam a participação dos estudantes e informavam sobre a
disponibilidade dos resultados para os interessados.
Para responder às RSN, os colaboradores solicitaram aos participantes que, em um
dado tempo e usando o princípio da associação livre de palavras, escrevessem uma lista de
palavras definidoras de um termo (palavra estímulo); em seguida, os mesmos deveriam
enumerá-las, atribuindo número 1 (um) àquela que melhor definisse a palavra estímulo,
número dois para a segunda que melhor definisse, e assim por diante, até a ordenação da
sétima palavra. Dessa forma, para o bloco de exemplos das RSN foi estipulado dois
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minutos para as associações de palavras e suas ordenações. A partir do exemplo, foi
verificada a necessidade de alterar o tempo para respostas das RSN, em função dos grupos.
Para o grupo dos universitários, passou-se a delimitar o tempo de resposta em um
minuto e 30 segundos para as associações e ordenações das palavras, já que os participantes
deste grupo relataram que dois minutos era um tempo amplo para a atividade. A diminuição
do tempo foi necessária já que tempo amplo indica possibilidade de reflexão sobre a
resposta, o que deve ser evitado nesse tipo de procedimento (Vera-Noriega, Pimentel &
Albuquerque, 2005). Para o grupo de não-universitários foi estabelecido uma ampliação do
tempo de resposta para dois minutos e 30 segundos para a associação de palavras e sua
ordenação.
Esse tipo de ajuste é necessário para que se tenha acesso às palavras mais associadas
com os termos de interesse sem que seja preciso refletir sobre o tema. Tal procedimento
justifica a necessidade do exemplo durante as instruções, já que assim é possível verificar e
controlar o tempo de resposta esperado do participante, além de evitar eventuais detalhes
que possam interferir no processo de emissão e hierarquização das palavras definidoras. Na
sequência do questionário, as respostas foram dadas sem estipulação de tempo de resposta e
com a mínima interferência do pesquisador, no intuito de que a resposta do participante não
sofresse nenhum tipo de interferência. Em média, 15 minutos foram suficientes para que os
participantes respondessem todo o questionário.

4.1.4. Análise dos dados

Os conteúdos das associações livres das palavras, assim como as respostas abertas
fornecidas pelos respondentes, foram analisados de forma qualitativa, a partir da técnica das
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RSN. A técnica das RSN é uma alternativa de análise capaz de acessar, de forma empírica e
por meio das palavras emitidas pelos respondentes, a organização cognitiva do
conhecimento (Vera-Noriega et al., 2005). Tendo como base a noção de que a memória
semântica é organizada em forma de rede e que os termos e conceitos, constituintes dessas
redes e distribuídos hierarquicamente, podem variar inter e transculturalmente, a técnica da
RSN avalia o conhecimento a partir de cinco parâmetros básicos:
1) Tamanho da Rede (TR): indicador de variabilidade da rede que corresponde ao
número total de palavras emitidas para definir o termo de interesse. É um indicador sensível
ao tamanho da amostra. Para calcular o valor do TR esperado, multiplica-se a quantidade de
palavras solicitadas pelo número de entrevistados, considerando a possibilidade de todos
apresentarem palavras diferentes (Milfont, Cortez & Belo, 2003);
TResperado = Npalavrassolicitadas x Npessoas
2) Peso Semântico (PS): representa a importância que cada palavra emitida tem para
o conceito em análise. Seu valor é resultado da soma das freqüências multiplicadas pelas
ponderações da hierarquização (Reyes-Lagunes, 1993);
3) Núcleo da Rede (NR): conjunto das palavras com peso semânticos mais altos, ou
seja, das definidoras que melhor representam a palavra-estímulo. Observando um gráfico
de Scree Test, as palavras selecionadas são aquelas que aparecem antes que a curva assuma
um padrão assintótico;
4) Distância Semântica Quantitativa (DSQ): indica o quanto as palavras do NR
estão distantes da palavra-estímulo e localiza aquelas que são imprescindíveis para definir
um conceito (percentuais mais altos e próximos entre si) e quais são complementares para
uma eventual definição. Seus valores são resultantes do cálculo de uma regra de três, na
qual é atribuído 100% à palavra com o maior valor de PS e os percentuais seguintes são
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derivados dessa relação. Um segundo ponto de corte utilizado, além da curva do Scree Test,
é o valor de DSQ de 10%. Palavras com um percentual menor que este não contribuem de
forma diferencial, por isso não são consideradas para o NR;
5) Carga afetiva (CA): indicador subjetivo que identifica os sentidos positivo (+),
negativo (-) ou descritivo (0) de cada palavra que compõe o núcleo da rede, tomando como
referência os significados denotativos das palavras-estímulo (no caso, Energia eólica e
Energia solar). A classificação das CAs é feita através de uma análise conceitual realizada
por juízes especializados na temática (Reyes-Lagunes, 1993).
As respostas às RSN foram organizadas e os seus critérios analisados em uma
versão adaptada da folha de cálculo MEGARED, feita em planilha do Excel.

4.2. Resultados
Esta seção apresenta os resultados das associações livres de palavras coletadas pelo
instrumento das RSN e das respostas dadas às questões abertas. Juntas, elas oferecem
suporte para a análise qualitativa do conhecimento sobre as Fontes de Energia Eólica e
Solar.
Partindo da técnica das RSN, inicialmente, foi observado que algumas definidoras
se assemelhavam quanto ao gênero, número e grau, a exemplo de: limpa, limpeza e limpo.
Foi utilizada, portanto, uma norma de aglutinação para evitar repetições, deixando como
representantes aquelas palavras com pesos semânticos mais altos. Deste modo, palavras
como: limpa, ambiente, natural, sustentável, economia e consumo aglutinaram definidoras
semelhantes (Bauer & Gaskell, 2002; Cortez et al., 2001). Após o agrupamento das
definidoras, foram realizadas as análises subsequentes.
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4.2.1. Resultados relativos à palavra-estímulo energia solar
O valor do TR da rede semântica construída com o termo energia solar foi de 66
palavras; ou seja, se mostrou abaixo do teoricamente esperado (TR = Npalavrassolicitadas
x Npessoas = 518), o que configura um indicativo de repertório que precisa ser
desenvolvido, ampliado e amadurecido.
A frequência e a importância destas palavras foram calculadas e, através da análise
do Scree Test, que indica o ponto de corte no momento em que a curva assume um caráter
assintótico, foi possível selecionar as palavras componentes do NR para o termo em
questão. A distribuição das palavras no Scree Plot pode ser vista na Figura 11.

Figura 11. Indica o ponto de corte para o NR do termo energia solar
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De acordo com a Figura 11, é possível observar que a partir da palavra prevenção
(PS= 8) a curva assume uma característica assintótica. Mesmo que antes dessa descritora
algumas palavras tenham aparecido com os mesmos pesos semânticos (limpa/luz;
saudável/transformador), o ponto de corte para a seleção e organização das palavras
formadoras do NR se deu com base no critério do Scree Test e no percentual limítrofe de
10% apresentado pelo critério de DSQ. As palavras componentes desse NR são
apresentadas junto com os respectivos PS, DSQ e CA, na Tabela 4.

Tabela 4. Núcleo da rede para termo energia solar (N=65)
NR
Sol
Calor
Natureza
Ambiente
Renovável
Sustentável
Tecnologia
Limpa
Luz
Quente
Saudável
Transformador
Criativo
Futuro
Prevenção

OS
80
41
34
27
24
17
16
14
14
13
12
12
11
10
8

DSQ
100,0%
51,0%
42,0%
33,0%
30,0%
21,0%
20,0%
17,0%
17,5%
16,2%
15,0%
15,0%
13,7%
12,5%
10,0%

CA
0
0
+
+
+
+
0
+
+
0
+
0
+
+
+

Nota: NR= Núcleo da Rede; PS= Peso Semântico; DSQ= Distância Semântica Quantitativa;
CA=Carga Afetiva.

Através do que é apresentado na Tabela 4, a palavras de significância conceitual mais
próxima do termo energia solar é sol. É natural que nesta análise elas sejam entendidas
como sinônimos e, portanto, sua neutralização é aceita, sendo consideradas como dados
válidos para as análises, as palavras na sequência. A partir desta consideração, verifica-se
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que o repertório acessado é formado por palavras que indicam um conhecimento adequado
acerca da energia solar.
A análise conceitual das CAs, realizada por cinco juízes familiarizados com a
temática, mostrou que a maior parte das palavras desse núcleo indica uma compreensão
positiva do termo, em função da palavra-estímulo (energia solar). Além disso, os juízes
agruparam a maior parte dessas palavras em uma categoria identificada como ambiental.
Ou seja, as palavras que as pessoas associaram ao termo energia solar, embora estejam
presentes em repertórios vinculados ao caráter tecnológico e econômico, são palavras que
representam bons conteúdos e um discurso mais atento à natureza. A Figura 12 ilustra o
modelo deste tipo de conhecimento.

Figura 12:
Semântica
Natural
do termo
energia
solar solar
Figura
12.Rede
Rede
Semântica
Natural
do termo
energia

O traçado em destaque dentro da rede, junto com o valor percentual da DSQ, mostra
o quanto a descritora sol (DSQ = 100%) representa a palavra-estímulo em termos de
significado. A ilustração ratifica a condição de sinônimos, indicando sua importância
apenas em termos de identificação da tecnologia.
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Deste modo, é observado que as três palavras mais próximas da palavra-estímulo
são associadas ao caráter ambiental (calor, natureza e ambiente). Mesmo que a distância
entre elas seja maior que a distância das demais componentes do NR (DSQ ≥ 9%), o que
diminui a força da representatividade da palavra, elas indicam que os participantes deste
estudo usam este tipo de palavras para definir Energia solar. Percentuais iguais indicam
que as palavras não se diferenciam em termos de relevância para a caracterização do termo
analisado (como limpa / luz; saudável / transformador). Intervalos muito aproximados
entre as definidoras (ambiente / renovável; sustentável / tecnologia; limpa / luz / quente /
saudável) refletem as intricadas implicações econômicas, tecnológicas e ambientais da
proposta em questão, sob um ponto de vista positivo.
Mesmo que entre as palavras mais relevantes para o termo analisado, umas recebam
mais destaques que outras, e que a relação entre as mais destacadas não seja tão próxima, a
organização cognitiva das mesmas indica categorias de palavras que coincidem com os
aspectos básicos presentes nas discussões sobre fontes renováveis de energia em geral
(natureza, tecnologia e economia). A partir desta análise é visto que o conhecimento dos
participantes sobre energia solar, apesar de apresentar uma amplitude menor que a
teoricamente esperada, é orientado para um padrão que valoriza o caráter socioeconômico e
ambiental da proposta das FRE. Avaliado o conhecimento sobre a energia solar, segue-se
para a análise do conhecimento da energia eólica.
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4.2.2. Resultados relativos à palavra-estímulo energia eólica

As palavras associadas ao termo energia eólica produziram uma rede semântica
com um TR de 112 palavras. Embora o valor do TR para este termo tenha se mostrado mais
amplo que o TR do termo anteriormente analisado (energia solar), ainda assim foi abaixo
do teoricamente esperado (TR = Npalavrassolicitadas x Npessoas = 784), o que indica uma
necessidade de enriquecimento do repertório não só da energia eólica, como das FRE de
forma geral. Depois de observada a diversidade de palavras em torno do termo energia
eólica, foi verificada quais as palavras mais destacadas das associações.
O gráfico do Scree Test indicou o ponto a partir do qual as palavras não se
diferenciam; nem em termos de força, nem em termos de importância para a definição da
palavra-estímulo. Assim, foi verificado que o NR, ou seja, o conjunto de palavras que
traduzem o significado da energia eólica está representado por dezesseis palavras. A
distribuição das palavras no Scree Plot pode ser visto na Figura 13.
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Figura 13. Indica o ponto de corte para o NR do termo energia eólica

A Figura 13 permite visualizar o tipo de destaque que a palavra vento (PS= 190) tem
em relação às demais. Além disso, embora o padrão assintótico seja assumido a partir da
palavra ecologia (PS=26), o poder de contribuição da palavra definidora do termo vai
perdendo força a partir da palavra Brasil (PS=20); esta última tem um percentual de
aproximação com o termo em análise de apenas 10%, valor considerado limítrofe para se
considerar a palavra constituinte do NR. De acordo com os pontos de corte dados pela
análise do Scree Test e do valor limítrofe da DSQ (10%), chega-se a um conjunto de
palavras que representa a estrutura do conhecimento desses participantes frente à energia
eólica. As propriedades de PS, DSQ e CA que caracterizam tais palavras estão expostas na
Tabela 5.
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Tabela 5. Núcleo da rede para o termo energia eólica (N=112)
NR
Vento
Natureza
Economia
Ambiente
Cata-vento
Limpa
Sustentável
Renovável
Energia
Tecnologia
Força
Luz
Ciência
Ecologia
Produção
Brasil

OS
190
118
89
69
65
51
46
46
44
40
38
36
26
26
22
28

DSQ
100%
62,1%
44,8%
36,3%
34,2%
26,8%
24,2%
24,2%
23,2%
21,1%
20%
18,9%
13,7%
13,7%
11,6%
10,5%

CA
0
+
+
+
0
+
+
+
+
0
+
+
0
+
0
0

Nota: NR= Núcleo da Rede; PS= Peso Semântico; DSQ= Distância Semântica Quantitativa; CA=Carga
Afetiva

De acordo com os critérios de importância, proximidade e significância conceitual
da palavra vento, é verificada, mais uma vez, a característica de sinônimo que a primeira
palavra da rede adquire em função da palavra-estímulo (energia eólica). Por tal motivo, ela
é neutralizada em função dos valores das definidoras que aparecem na sequência. Neste
sentido, é observado que as palavras que fazem parte do repertório cognitivos dos
participantes em relação à energia eólica atendem a um apelo pró-ambiental (natureza,
ambiente, limpa e ecologia), ao mesmo tempo em que valorizam aspectos tecnológicos e
econômicos (economia, sustentável, renovável, tecnologia, força, ciência e produção);
como já foi dito anteriormente, estas são vertentes também importantes para o termo
analisado.
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As palavras selecionadas como as mais características do termo, além de
representarem os eixos principais da proposta das FRE, também são consideradas
socialmente aceitas, ou seja, valorizadas pela sociedade. Isso é comprovado através do
parâmetro das CAs majoritariamente positivas. Assim como foi verificado para o termo
energia solar, as palavras evocadas com mais força e importância quando se fala em
energia eólica fazem parte de uma estrutura de conhecimento que se mostrou coerente com
um discurso de cuidado ambiental e de promoção das tecnologias renováveis para a
produção de energia. Uma melhor visualização dessa estrutura cognitiva pode ser dada pela
Figura 14.

Figura 14. Rede Semântica Natural do termo energia eólica

A partir da é possível observar o modo como as palavras se organizam e a
aproximação destas com o eixo principal, que representa o termo analisado. Pelos valores
da DSQ, tem-se uma noção de quão ligadas estas palavras estão ao termo energia eólica e
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entre si. A palavra considerada, a partir dessa análise, como sinônimo de energia eólica, foi
vento (DSQ = 100); apesar do termo “eólica” fazer parte de uma linguagem técnica, pouco
familiar e capaz de causar estranhamento até mesmo entre grupos de universitários, ainda
assim ela está bem associada ao recurso natural correspondente.
É interessante observar a distribuição das definidoras para este termo. Não há uma
aglomeração entre palavras com características ambientais, por exemplo. Palavras com
diferentes características foram mescladas, principalmente aquelas que se mostram mais
próximas do eixo principal. A rede semântica produzida mostra um tipo de organização
cognitiva na qual os aspectos ambientais, econômicos e tecnológicos estão ainda mais
indissociáveis. Ou seja, para o conhecimento sobre a energia eólica as implicações sobre o
meio-ambiente, a economia e a tecnologia são ainda mais evidentes.
Quanto à apresentação dos intervalos entre essas palavras, observa-se, na Figura 14,
que as distâncias entre natureza (DSQ = 62,1%), economia (DSQ = 46,8%) e ambiente
(DSQ = 36,3%) são maiores que as distâncias entre as demais palavras (DSQ ≥ 10%).
Mesmo que não seja apresentada uma boa relação entre si, estas três palavras são
fundamentais para a definição de energia eólica. As demais complementam a estrutura do
conhecimento destes participantes. Os baixos índices das DSQ entre as palavras
complementares ratificam a tripla implicação (ambiental, econômica e tecnológica) atrelada
à energia eólica e as FRE de forma geral.
Apesar do conhecimento sobre a energia eólica apresentar uma rede de significados
mais ampliada que a produzida com o termo energia solar e uma organização de palavras
diferenciada, a estrutura cognitiva também está atendendo à proposta das FRE. Tais
achados permitem observar um padrão de conhecimento sobre a energia eólica produzido a
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partir de significados coerentes positivos e úteis, assim como já foi observado em pesquisas
anteriores (Pessoa, 2008).
No entanto, uma pergunta foi gerada a partir dos resultados encontrados até aqui:
quais são as palavras que foram evocadas apenas para um termo específico e quais foram
evocadas tanto para energia solar como para energia eólica? Para atender a tal pergunta, as
palavras encontradas foram organizadas em função de sua especificidade e comunalidade
para os termos específicos. Esta organização é apresentada na Tabela 6.
Tabela 6. Distribuição das palavras por especificações e comunalidade aos termos energia
solar e energia eólica.
ENERGIA SOLAR ENERGIA EÓLICA PALAVRAS COMUNS
Sol

Vento

Natureza

Calor

Economia

Ambiente

Quente

Cata-vento

Limpa

Saudável

Energia

Sustentável

Transformador

Força

Renovável

Criativo

Ciência

Tecnologia

Futuro

Ecologia

Luz

Prevenção

Produção
Brasil

Das vinte e quatro palavras, dezoito delas foram consideradas palavras com um
sentido mais ecológico, a exemplo das palavras: saudável, natureza, ambiente, limpa e
quente; seguidas por palavras de cunho mais tecnológico (ex.: força) e econômico (ex.:
produção, sustentável). Estes termos são considerados aqui como categorias, sendo vistos
como elementos “chave” no discurso sobre as FRE (Albadó, 2002; Guilherme, 2007;
Moreno & Pol, 1999; Pessoa, 2008; Reis et al., 2005).
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4.2.3. Construção da Escala de Atitudes frente às Fontes Renováveis de Energia
(EAFRE)

Os resultados ora apresentados também atenderam aos objetivos propostos para o
Estudo 1, que foi fornecer informações úteis para a construção de instrumentos de medidas
psicológicas, de forma criativa, contextualizada e familiar para o consumidor. Desta forma,
foi construída uma escala tipo diferencial semântico (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957),
contendo oito itens caracterizados como pares de adjetivos. Os pares de adjetivos que
formam os itens foram elaborados a partir das palavras encontradas pela técnica das RSN e
da literatura sobre F.R.E, e outros integrados por serem considerados pares de itens que
medem atitudes em geral. A seguir, é apresentado o quadro com os itens elaborados para a
escala de diferencial semântico.
Tabela 7. Apresentação dos pares de adjetivos que formam os itens para a escala de
diferencial semântico.
Negativo

     Positivo

Econômico

     Caro

Desagradável      Agradável
Indesejável

     Desejável

Prejudicial

     Saudável

Limpo

     Sujo

Inútil

     Útil

Inadequado

     Adequado

Além de verificar a estrutura cognitiva referente aos termos de interesse, esta análise
extrai descritoras úteis tanto para programas de intervenção quanto para a montagem de
instrumentos de avaliação. Nesse sentido, a técnica das RSN sugeriu, de modo indireto, um
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método de análise direcionada ao agrupamento de palavras em categorias representativas de
descritores relacionados às fontes de energia renováveis em estudo, especificamente,
energia eólica e solar, contribuindo para a elaboração da escala de diferencial semântico
que originará a Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE).

4.3. Discussão Parcial

Os conhecimentos acerca do meio ambiente, derivados das informações sobre o
mesmo, são capazes de influenciar ações de cuidado, agindo, assim, como um motivador de
comportamentos ecologicamente sustentáveis (Coral-Verdugo, 2001; Hobson, 2003).
Assim, conhecer os problemas ambientais e suas possíveis soluções é fundamental para
solução da crise ambiental, visto que sem o conhecimento não há preocupação ambiental e
nem tomada de consciência, a qual incita os comportamentos em prol do ambiente (Coelho,
2009; Pessoa, 2008). Neste sentido, o objetivo deste primeiro estudo foi mapear e avaliar o
conhecimento das pessoas sobre as fontes renováveis de energia (FRE), em especial, as
energias solar e eólica. Ademais, buscou-se, partindo dessas informações, extrair
informações úteis para a construção de uma medida de Atitudes Frente às Fontes de
Energia Solar e Eólica.
Análises descritivas demonstraram que a maioria das pessoas da amostra (91,9%; n
= 74) tem conhecimento acerca da energia gasta em sua moradia, bem como dos tipos de
fontes renováveis de interesse (energia solar, 97,2%, e eólica, 91,5%), sabendo como
funcionam e já tendo utilizado algumas delas. Não obstante, boa parte (62,5%) das pessoas
afirmou não praticar atividades de cuidado ambiental e apenas 21,6% estão dispostas a
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pagar até 5% a mais em sua conta mensal para ter energia produzida de uma fonte
renovável. Esta primeira análise, ainda superficial, indica que as pessoas dispõem de
informação sobre as FRE, mas ainda não demonstram interesse em comportamentos de
cuidado ambiental; isto pode decorrer de informações não efetivas sobre os impactos
ambientais e sociais que estas implicam, o que gera significados controversos (Ellen, 1994;
Silva, 2005; Trigueiro, 2005). Isto vai na direção do dito por Pessoa (2008), que, embora a
sociedade aparente ter percepção dos problemas ambientais, as pessoas ainda carecem de
conhecimento quanto às suas verdadeiras causas e possíveis soluções práticas.
A partir das análises relativas às Redes Semânticas Naturais, pôde-se esclarecer
mais estas questões. As pessoas demonstraram que, mesmo tendo um conhecimento básico
a respeito da energia nuclear e da energia termoelétrica, conhece-se mais as fonte de
energia hidroelétrica, solar e eólica; as duas últimas representando o real interesse da
pesquisa. Assim, observou-se, novamente, que as pessoas detém do conhecimento,
sinalizando uma compreensão das fontes renováveis não convencionais (solar e eólica)
como algo positivo.
Quanto à energia solar, apesar dos bons conteúdos apresentados e de um discurso
atento à natureza (como calor, natureza e limpa), esta compreensão foi restrita. Tal
restrição pode ser observada por meio do pequeno tamanho da rede (TR = 66), o que indica
que o repertório precisa ser desenvolvido, ampliado e amadurecido. Mesmo este repertório
sendo menor que o esperado, as palavras associadas livremente pelos sujeitos
demonstraram intricadas relações econômicas (como sustentável e renovável), tecnológicas
(como tecnologia e futuro) e ambientais (como limpa e saudável) da proposta em questão.
No que concerne a energia eólica, mesmo que em menor grau, também se observou
uma necessidade de enriquecimento do repertório (TR = 112). Teoricamente, isto era
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esperado, visto que o termo “eólica” é pouco familiar e capaz de causar estranhamento,
mesmo em universitários. Entretanto, as palavras associadas, em sua maioria, atendem ao
apelo pró-ambiental (como limpa e ecologia), ao mesmo tempo em que valorizam aspectos
tecnológicos (como tecnologia e ciência) e econômicos (como economia e sustentável).
Como dito por Spada e Ernst (1992, citado por Kaiser & Fuhrer, 2003), os
comportamentos adequados às questões pró-ambientais não acontecerão sem que haja
conhecimentos apropriados acerca delas. Neste sentido, a variável conhecimento deve agir
como preditora do comportamento ecologicamente correto. Não obstante, de acordo com os
comportamentos relatados pela maioria das pessoas (não praticar atividades de cuidado
ambiental; não apanhar o lixo nas praias), bem como pelo baixo número de pessoas que se
engajam em atividades em prol do ambiente, é necessário estudar os fatores que, além do
conhecimento, influenciam neste comportamento, como será demonstrado nos estudos
subseqüentes. Também é importante ampliar mais o conhecimento das pessoas acerca das
FRE, levando as pessoas a conhecerem os problemas decorrentes da falta de cuidado
ambiental e do mau uso dos recursos energéticos.
Ao conhecer o que as pessoas sabem acerca dos problemas ambientais e de suas
possíveis soluções é possível traçar propostas de intervenção e estratégias para um trabalho
mais eficaz na área da avaliação do conhecimento, de divulgação e de enriquecimento da
informação sobre estes tipos de recursos tecnológicos. Neste sentido, pode-se utilizar o
marketing (por meio de propagandas, filmes e jornais, por exemplo) como forma de
transmitir o conhecimento adequado, fortalecer atitudes pró-ambientais e contribuir para
comportamentos ecologicamente sustentáveis, ou seja, o objetivo final de qualquer ação
ligada à questão ambiental.
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Além da avaliação do conhecimento das pessoas acerca das FRE solar e eólica, este
estudo também forneceu informações úteis para formação de categorias de palavras e
posterior desenvolvimento de itens, os quais foram empregados na construção de Escalas
de Atitudes Frente às Fontes de Energia solar e eólica; desta forma, cria-se uma medida
criativa, contextualizada e familiar ao consumidor.
Assim, o Estudo 1 foi concluído fazendo uma avaliação qualitativa positiva do
conhecimento das pessoas frente às FRE, mesmo que ainda restrita. Ademais, mostrou-se
que esse conhecimento indica uma estrutura organizada em categorias de palavras que
facilita o processo de comunicação e de divulgação da tecnologia. A partir daí, tendo em
consideração as categorias de palavras formuladas por meio das RSN, concentrou-se na
fundamentação e elaboração de uma medida relacionada à atitude das pessoas diante das
FRE solar e eólica. Neste sentido, a tese segue para o Estudo 2, tendo como propósito
apresentar as evidências psicométricas de uma medida que avalia as atitudes frente a estas
fontes renováveis de energia e de outras medidas de interesse para a temática em discussão.
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5. Estudo 2. Parâmetros Psicométricos das Medidas
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Neste estudo objetiva-se, tomando como base os resultados apresentados no Estudo
1, apresentar evidências de validade de construto e consistência interna da Escala de
Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE), em suas versões para energia
eólica, solar e convencional. Ademais, faz-se necessário também checar os parâmetros
psicométricos de outras medidas que serão usadas no Estudo 3, são elas: Inventário de
Atitudes Ambientais (Milfont, 2007), Escala de Parentesco com a Natureza (Nisbet,
Zelenski & Murphy, 2009), e Escala de Conexão Ambiental (Mayer & Frantz, 2004). A
adequação destas medidas se faz necessário, visto que as mesmas serão posteriormente
utilizadas na composição do modelo explicativo do comportamento de aceitação das fontes
renováveis de energia (estudo 3).

5.1. Método
5.1.1. Participantes

Contou-se com a participação de 204 pessoas da cidade de João Pessoa (PB), com
idades variando de 16 a 71 anos (m = 33,1; dp = 13,83), sendo a maioria mulheres (60,3%),
solteiras (57,4%), de classe média (59,6%) e pagantes de energia elétrica (55,5%). Tratouse de uma amostra de conveniência (não-probabilística), fazendo parte aquelas pessoas que,
sendo solicitadas a colaborar, concordaram em responder ao questionário.
5.1.2. Instrumentos

Os participantes responderam a um questionário, em forma de livreto, composto
pelos seguintes instrumentos:
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1)

Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE).

Construída a partir do Estudo 1 para atender ao objetivo da tese, este instrumento é
composto por oito itens caracterizados como pares de adjetivos polarizados (Econômico /
Caro; Saudável / Prejudicial; Limpo / Sujo; Útil / Inútil; Adequado / Inadequado;
Agradável / Desagradável; Desejável / Indesejável; Positivo / Negativo). Esse conjunto de
itens compõem uma escala tipo diferencial semântico (Osgood et al., 1957), sendo as
respostas expressadas em uma escala de 5 (cinco) pontos. Para testar a aplicabilidade da
escala para diferentes fontes renováveis, a exemplo das fontes eólica e solar, foram
apresentadas versões usando as seguintes frases-estímulo: “Considero usar Energia Eólica
...”, “Considero usar Energia Solar ...”, além de contar com a frase estímulo “Considero
usar Energia Convencional ...” . (Apêndice I)
2) Inventário de Atitudes Ambientais (Environmental Attitudes Inventory – EAI). O
instrumento original, elaborado por Milfont (2007), é composto por 72 itens distribuídos
equitativamente em 12 escalas. Para este estudo será usada a versão em português reduzida
para 48 itens (Coelho, 2009), sendo quatro itens para cada uma das escalas, a saber: Escala
01. Satisfação com a natureza (“Eu gosto muito de viajar para áreas afastadas das grandes
cidades, como, por exemplo, para florestas ou campos”; “Eu acho que passar o tempo em
contato com a natureza é muito cansativo”); Escala 02. Base para política
intervencionista de conservação (“Os governos deveriam controlar a quantidade de
matérias primas utilizadas, para garantir que possam durar o maior tempo possível”; “Sou
contra os governos controlando e regulamentando a forma como as matérias primas são
utilizadas no intuito de fazê-las durar mais”); Escala 03. Movimento ativista ambiental
(“Gostaria de ser membro e participar ativamente de um grupo ambientalista”; “Não me
envolveria em uma organização ambientalista”); Escala 04. Conservação motivada por
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interesse antropocêntrico (“A natureza é importante porque contribui para o prazer e o
bem-estar dos seres humanos”; “A preservação é importante mesmo que diminua o padrão
de vida das pessoas”). Escala 05. Confiança na ciência e na tecnologia (“A ciência
moderna irá resolver nossos problemas ambientais”; “A ciência moderna não será capaz de
resolver nossos problemas ambientais”); Escala 06. Ameaça ambiental (“Os seres
humanos estão maltratando severamente o meio ambiente”; “Não acredito que o meio
ambiente venha sendo severamente maltratado pelos seres humanos”); Escala 07.
Alteração da natureza (“Quando a natureza é desconfortável e inconveniente para os seres
humanos, nós temos todo o direito de mudá-la da forma mais adequada para nós”; “Os
seres humanos não deveriam modificar a natureza, mesmo quando a natureza é
desconfortável e inconveniente para nós”); Escala 08. Comportamento pessoal de
conservação (“Em minha vida diária, tento encontrar formas para reduzir o consumo de
água e energia”; “Em minha vida diária, eu simplesmente não estou interessado em tentar
conservar água e/ou energia”); Escala 09. Domínio humano sobre a natureza (“Eu não
acredito que os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar a natureza”; “Os
seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar a natureza”); Escala 10.
Utilização humana da natureza (“Proteger os empregos das pessoas é mais importante do
que proteger o meio ambiente”; “Proteger o meio ambiente é mais importante do que
proteger o emprego das pessoas”); Escala 11. Preocupação ecocêntrica (“Entristece-me
ver florestas desmatadas para a agricultura”; “Não fico triste ao ver ambientes naturais
destruídos”); e Escala 12. Políticas de suporte para o crescimento da população (“Um
casal deve ter tantos filhos quanto quiser, contanto que possam mantê-los adequadamente”;
“As famílias deveriam ser incentivadas a terem no máximo dois filhos”). Os respondentes
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devem indicar suas respostas numa escala de sete pontos, variando de 1 = Discordo
totalmente a 7 = Concordo totalmente. (Apêndice G)
3) Escala de Conexão Ambiental (Connectedness to Nature Scale – CNS). A escala
foi originalmente elaborada por Mayer e Frantz, (2004), tendo como objetivo verificar o
aspecto afetivo da relação pessoa-ambiente. Ela é composta por 14 itens que se distribuem
em uma escala de cinco pontos (1= Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente),
referente ao grau de aproximação que o respondente possui com a natureza e seus
elementos (Ex.: Penso na natureza como uma comunidade da qual faço parte). (Apêndice
H)
4) Escala de Parentesco com a Natureza (Nature Relatedness Questionnaire –
NRQ; Nisbet, Zelenski & Murphy, 2009). Medida composta por 21 itens que avaliam o
quanto as pessoas se sentem familiarizadas com a natureza (Ex: Penso muito sobre o
sofrimento dos animais). As respostas são dadas com base em uma escala tipo Likert de
cinco pontos, com os seguintes extremos: 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo
totalmente. (Apêndice J)
5) Escala de Inclusão Ambiental (Inclusion of Nature in Self – INS; Schultz, 2002).
Esta medida é composta por um item gráfico que avalia o grau de aproximação percebida
pela pessoa em relação à natureza, por meio de sete conjuntos de elipses sobrepostas
nomeadas de Eu e Natureza. A elipse com o mínimo de sobreposição representa um
indivíduo que vê a si mesmo como completamente separado ou desconectado da natureza.
Enquanto que a figura que representa uma total sobreposição das elipses representa a
pessoa que vê a si mesma como a própria natureza, ou seja, apresenta uma conexão total
com a natureza. Estudos anteriores (Schultz, 2002; Schultz, Shriver, Tabanico & Khazia,
2004) mostram que esta medida apresenta boas correlações com preocupação ambiental (r
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= 0,31), valores biosféricos (r = 0,40) e com comportamento pró-ambiental autoinformado
(r = 0,41). Para realizar a pontuação da escala, atribui-se um valor para cada elipse,
variando de 1 (sem conexão com a natureza) a

7 (completamente conectado com a

natureza).
6) Questionários dos Valores Básicos (QVB - Gouveia, 1998, 2003). Este
instrumento está composto por 18 itens ou valores específicos, avaliando, como antes
descritas, seis subfunções valorativas (Gouveia et al., 2008): existência, realização,
normativa, suprapessoal, interativa e experimentação. Com o fim de respondê-lo, o
participante deve indicar o grau de importância que cada um dos valores tem como um
princípio-guia na sua vida, utilizando uma escala de resposta de sete pontos, com os
seguintes extremos: 1 = Pouco importante e 7 = Muito importante. (Apêndice K)
7) Questionário de Desejabilidade Social Marlowe-Crowner (Gouveia, Guerra,
Sousa, Santos & Costa, 2009). Esta escala foi originalmente desenvolvida em língua
inglesa por Crowne e Marlowe (1960) e adaptada para o contexto brasileiro por Gouveia e
seus colaboradores (2009). Esta versão é constituída por 20 itens referentes à expressão de
condutas que podem indicar uma necessidade de aprovação por parte dos outros (por
exemplo: Entraria em um cinema sem pagar, se soubesse que não seria visto; Já fingi estar
doente para fugir de alguma responsabilidade). Para respondê-los os participantes devem
assinalar Verdadeiro (1) ou Falso (2), de acordo com o comportamento realizado no seu dia
a dia. (Apêndice L)
8) Questões demográficas. O final do questionário foi composto por questões que
visavam caracterizar o perfil sócio demográfico do participante (idade, sexo, ocupação
etc.). Ademais, buscou-se avaliar a intenção de participação em projetos futuros de
preservação ambiental. Para tal, utilizou-se o seguinte item: Estamos organizando um
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grupo de voluntários para realizar atividades para a divulgação e promoção das Fontes
Renováveis de Energia. Caso você esteja interessado (a) em participar deste grupo, por
favor, deixe seu e-mail/telefone e um nome ou apelido para contato. Manteremos essas
informações em sigilo: E-mail/Telefone e Nome/Apelido. (Apêndice M)
Além disso, utilizou-se o Inventário de bens de consumo duráveis (IBGE, 2009),
criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este instrumento avalia a
quantidade de bens de consumo duráveis que as pessoas possuem em seus domicílios, por
meio de respostas dadas a uma versão adaptada desta medida composta por 24 itens (por
exemplo, televisão, aparelho de som, geladeira, aparelho de DVD). As respostas aos itens
são dadas em uma escala que varia de 0 = não possuo nenhum a 4 = possuo quatro ou mais.
Esta medida tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico dos respondentes.

5.1.3. Procedimento

O processo de coleta de dados seguiu as normas de um procedimento padrão,
procurando explicar o objetivo da pesquisa. Desta forma, os participantes foram abordados
em salas de aula, mas, embora, em ambiente coletivo a participação foi individual e em
contextos adequados para a aplicação do livreto. No momento da aplicação, o colaborador,
devidamente treinado, apresentava o modo de responder às escalas, enfatizando o caráter
voluntário, anônimo e confidencial da participação no estudo, seguindo os preceitos éticos
estabelecidos para pesquisas com participação de seres humanos. Uma vez tendo
concordado com a participação no estudo, os respondentes assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (Processo nº: CAAE 0028.0.126.000-11), baseado nos
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preceitos éticos vigentes para a realização de pesquisas com seres humanos defendidos pela
Resolução n. 196/96 do CNS/MS e pela American Psychological Association (2002). Após
o esclarecimento de eventuais dúvidas, os colaboradores agradeciam aos participantes e
informavam sobre a disponibilidade dos resultados para os interessados. Em média, 30
minutos foram suficientes para que os participantes respondessem todo o questionário.
5.1.4. Análise dos dados

As análises foram realizadas em diferentes programas estatísticos. Inicialmente, foi
usado o SPSS (versão 18) para a tabulação, cálculo dos indicadores descritivos (frequência,
média, desvio-padrão) e para análises como: testes t de Student, para verificar o poder
discriminativo dos itens da medida; Análise Fatorial Exploratória, para verificar a estrutura
fatorial da medida; e cálculo do indicador Alfa de Cronbach (α), para verificar a
consistência interna dos fatores encontrados.
O pacote Mokken do programa estatístico R de código aberto (R Development Core
Team, 2011; Van Der Ark, 2007) foi usado para testar a validade da característica
unidimensional de algumas das medidas trabalhadas. Através da Análise Mokken (Mokken
Scale Analisys – MSA), uma análise não paramétrica, baseada na Teoria de Resposta ao
Item (TRI), é possível verificar os pressupostos de homogeneidade monotônica e de
monotonicidade dupla (Mokken & Lewis, 1982), por meio dos índices de escalabilidade H
de Löevinger (H para a escala total e Hs para cada item), considerando-se aceitáveis valores
acima de 0,30, e Rho de Mokken, com valores ideais acima de 0,80.
Em seguida, foi usado o programa AMOS (Analysis of Moment Structures, versão
18) para realização de análises fatoriais confirmatórias (AFCs), com o objetivo de verificar
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a melhor estrutura fatorial para os construtos em discussão. A confirmação dos modelos
fatoriais mais adequados para as medidas usadas foi feita a partir de análises dos índices da
qualidade do ajuste indicados por Byrne (2001), Tabachnick & Fidell (2001) e Hair e
colaboradores (2009). Com isso, foram considerados os seguintes indicadores:
• Qui-quadrado (χ²). Medida com caráter estatístico que comprova a probabilidade de
o modelo ser representativo dos dados, através da indicação da semelhança entre
matrizes de covariância observada e estimada. Um valor do χ² estatisticamente
significativo indica discrepância entre os dados e o modelo teórico que está sendo
testado; por isso, o valor p para o teste χ² deve ser alto para sugerir a não existência
de diferença entre as matrizes. Este é sensível ao tamanho da amostra a ao número
de variáveis observadas.
• Razão qui-quadrado pelo grau de liberdade (χ²/gl). Indica a adequação do modelo
para a descrição dos dados a partir de resultados inferiores a 3. Há autores que
admitem adequabilidade inferiores a 5 (Byrne, 1989), no entando, os valores entre 2
e 3 são considerados os mais favoráveis.
• Índice de Qualidade do Ajuste (Goodness-of-Fit Index, GFI) e o Índice de
Qualidade do Ajuste Ponderado (Adjusted Goodness-of-Fit Index, AGFI). Estes
indicadores levam em conta os graus de liberdade do modelo com respeito ao
número de variáveis consideradas. Seus valores variam de 0 a 1, com aqueles
maiores a 0,80 considerados aceitáveis e os próximos a 0,95 e 0,90,
respectivamente, indicando um bom ajuste (Garson, 2003; Hu & Bentler, 1999).
• Raiz Quadrada Média do Erro de Aproximação (Root Mean Square Error of
Approximation, RMSEA). Busca equilibrar a fragilidade da estatística do qui164

quadrado em relação ao tamanho da amostra, levando em consideração o erro de
aproximação na população. Assim, é conhecido como um índice de má qualidade de
ajuste. Recomenda-se aceitar os valores inferiores a 0,08 (Hu & Bentler, 1999), com
seu intervalo de confiança de 90% (IC90%) variando entre 0,00 e 0,08; sendo o
valor 0,05 ideal para a indicação de um bom ajuste. A contribuição do índice para a
decisão sobre o modelo é complementada pelo PCLOSE que testa a hipótese de
RMSEA ≥ 0,05, com nível de significância (p) maior do que 0,05 sugerindo a falta
de um bom ajuste.
• Índice de Ajuste Comparativo (Comparative Fit Index, CFI). É um índice
apropriado para se avaliar quão bem o modelo original se ajusta a algum modelo
alternativo de referência. É útil em amostras pequenas e pela insensibilidade relativa
em relação a complexidade do modelo. Indica adequabilidade do modelo quando
apresenta valores próximos a 1,00, sendo o valor 0,90 a referência para aceitar o
modelo.
• Índice de validação cruzada esperado (Expected Cross Validation Index, ECVI) e o
Critério de informação da consistência Akaike (Consistent Akaike Information
Criterion, CAIC) têm a finalidade de comparar os modelos alternativos; os valores
de ECVI e CAIC mais baixos indicam o melhor ajuste do modelo analisado. Além
destes índices, o cálculo da diferença entre os qui-quadrados dos modelos
alternativos (Δχ²) também é útil na decisão acerca do melhor ajuste. Neste caso, um
valor Δχ² (g.l.) com um p < 0,05 ratifica melhor ajuste daquele modelo com menor
qui-quadrado.
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5.2. Resultados

Os resultados estão organizados em subseções, a fim de facilitar a apresentação dos
resultados de validação das medidas. Antes, porém, é importante apresentar os dados
referentes às questões sociodemográficas respondidas neste estudo.
Foi verificado que a maioria dos participantes deste estudo tem o emprego como
principal atividade (49%), em comparação à atividade de estudo (40,7%) e às atividades
domésticas (5,9%). Além disso, a religião foi indicada como um componente totalmente
importante para a vida (48%). Entre os que afirmaram ter conhecimento sobre o valor pago
pela energia na residência em que mora (74%), foi informado que a conta de energia
doméstica custa, em média, 100,00 reais/mês. Quando perguntados sobre a disponibilidade
dos respondentes em pagar a mais para ter energia de uma fonte eólica e/ou solar nas suas
residências, 49% afirmaram que pagariam até 10% a mais em sua conta de energia elétrica
mensal para este fim.
Embora a maioria (58,7%) não desenvolva nenhuma atividade diária que julgue ser
de cuidado ambiental, nem se mostre interessada em participar de eventuais projetos para a
promoção das F.R.E (66,2%) e afirme que apenas às vezes (32%) apanham lixo que
encontram na praia e/ou rio. Foi verificado que em torno de 28% das pessoas se sentem
bem integradas ao meio ambiente. Entre os que afirmaram desenvolver comportamentos
pró-ambientais, houve um destaque para ações como: separação de lixo para reciclagem
(46,8%), evitar jogar lixo no chão em locais públicos e privados (15,2%) e economizar
água e energia elétrica (11,4%).
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5.2.1 Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia: validade fatorial e
consistência interna da medida

Poder discriminativo dos itens
Para verificar se os itens (pares de adjetivos polarizados) da escala, nas suas
diferentes versões, conseguem distinguir participantes que apresentem respostas com
magnitudes próximas, foi realizada uma análise do poder discriminativo dos itens. Nessa
oportunidade, partiu-se do critério de mediana empírica para definir os grupos-critério.
Portanto, somando-se todos os itens, foi possível obter a pontuação total da escala. Com
base nela, foram criados os grupos critérios interno superior e inferior, conforme as
pontuações totais dos participantes fossem abaixo ou acima da mediana, respectivamente,
para as versões energia eólica, energia solar e energia convencional. Após a organização
dos grupos, foram realizados testes t de Student para amostras independentes. Os resultados
são apresentados nas Tabelas 8, 9, e 10, a seguir:
Tabela 8. Poder Discriminativo dos Itens da EAFRE versão energia eólica
Grupos-Critério
Item

dp

t (174)

2,01

1,12

-8,21

0,001

0,59

2,73

1,30

-9,83

0,001

0,18
0,28
0,28
0,29
0,18
0,31

2,40
2,17
2,06
2,06
2,23
2,38

1,02
1,17
1,18
1,12
1,21
1,14

-12,31
-8,71
-7,75
-8,02
-9,14
-10,30

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

M

Dp

m

Positivo / Negativo

1,02

0,15

Econômico / Caro

1,24
1,03
1,06
1,06
1,07
1,03
1,08

Agradável / Desagradável
Desejável / Indesejável
Saudável / Prejudicial
Limpo / Sujo
Útil / Inútil
Adequado / Inadequado

Contraste

Superior

Inferior

P

Nota. m = média; dp = desvio padrão.
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Observou-se, por meio do teste t, que todos os itens da versão para energia eólica da
EAFRE apresentaram poder discriminativo satisfatório. Portanto, são capazes de
diferenciar os participantes dos grupos-critério inferior e superior, de modo significativo (p
< 0,001).

Tabela 9. Poder Discriminativo dos Itens da EAFRE versão energia solar.
Grupos-Critério
Item
Positivo / Negativo
Econômico / Caro
Agradável / Desagradável
Desejável / Indesejável
Saudável / Prejudicial
Adequado / Inadequado
Nota. m = média; dp = desvio padrão.

Inferior
m
Dp

Superior
m
dp

Contraste
t (159)

1,01

0,11

2,35

1,21

-9,49

1,33
1,05
1,08
1,01
1,13

0,79
0,21
0,27
0,11
0,40

2,96
2,68
2,61
2,53
2,61

1,26
1,03
0,96
1,12
1,04

-9,65
-13,50
-13,38
-11,73
-11,66

P
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

A análise do poder discriminativo dos itens da versão de energia solar da EAFRE
mostrou-se satisfatória, indicando que os itens deste instrumento permitem diferenciar as
respostas das pessoas mesmo que estas tenham magnitudes próximas (p < 0,001).

168

Tabela 10. Poder Discriminativo dos Itens da EAFRE versão energia convencional
Grupos-Critério
Item

Inferior

Superior

m

dp

m

Positivo / Negativo

1,73

0,85

3,32

0,95

-11,12

0,001

Econômico / Caro

2,73

1,39

3,97

0,97

-6,56

0,001

Agradável / Desagradável

1,78

0,87

3,29

0,91

-10,58

0,001

Desejável / Indesejável

1,80

0,84

3,44

0,87

-12,09

0,001

Saudável / Prejudicial

2,32

1,14

3,77

0,98

-8,58

0,001

Limpo / Sujo

2,28

1,17

3,42

0,86

-6,99

0,001

Útil / Inútil

1,40

0,66

1,04

-9,80

0,001

Adequado / Inadequado

2,06

0,92

0,89

-10,88

0,001

2,77
3,62

dp

Contraste
t (157)

p

Nota. m = média; dp = desvio padrão.
Os resultados do teste t para cada item da versão sobre energia convencional
indicam que todos os itens apresentam poder discriminativo satisfatório, ou seja,
diferenciaram os participantes nos grupos critério interno inferior e superior de modo
significativo (p < 0,001). Os itens apresentados têm a capacidade métrica para diferenciar
as respostas das pessoas, mesmo que estas tenham magnitudes próximas. Deste modo, os
itens foram considerados adequados para as análises posteriores.
Análise Fatorial exploratória
Depois de ter sido observada a qualidade dos itens da medida em análise, partiu-se
para a avaliação de sua estrutura fatorial. Inicialmente, foi verificada a possibilidade de
fatorabilidade da matriz de correlação destes itens através dos índices de Kaiser-Meyer169

Olkin (KMO), que trabalha com as correlações parciais das variáveis, devendo ser aceitos
índices iguais ou superiores a 0,60 (Tabachnick & Fidell, 1996), e o teste de Esfericidade
de Bartlett, que verifica se as correlações entre as variáveis da matriz são significativas,
permitindo rejeitar a hipótese de se ter uma matriz de identidade (ver Hair et al., 2009).
Ressaltando o fato de que uma mesma estrutura foi utilizada para atender a três
objetos atitudinais específicos (energia solar, energia eólica e energia convencional), faz-se
necessário apresentar os valores referentes a cada uma das três escalas de modo detalhado.
Desta forma, a apresentação das versões da medida com seus respectivos parâmetros
psicométricos é iniciada com as respostas dadas à EAFRE, versão energia solar, seguida da
apresentação das respostas da versão energia eólica, finalizando com a apresentação dos
dados referentes a energia convencional.
Na versão energia solar foi verificada a adequação dos dados para a análise fatorial
exploratória, indicada pelo KMO =0,93 e o teste de Esfericidade de Bartlett significativos
[χ² (28) = 1256,92; p < 0,001. Empregou-se o método Principal Axis Factoring (PAF), que
analisa a variância comum das variáveis, sem fixar o tipo de rotação ou o número de fatores
a extrair. Com isso, foi gerada uma organização na qual os itens foram agrupados em uma
estrutura unidimensional. Esta unidimensionalidade foi identificada através de três critérios:
1) Critério de Kaiser ou Eigenvalue (valor próprio), que foi de 5,80, explicando 68,9% da
variância total; 2) Critério de Horn (Análise paralela), que ratificou a presença de um fator,
executando 1.000 simulações; e 3) Critério de Cattell (Scree test), que apresentou o
destaque desse valor próprio em função dos demais em um espaço gráfico, como pode ser
observado na Figura 15, a seguir:
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Figura 15. Representação Gráfica dos Valores Próprios da Escala de Atitudes Frente às
Fontes Renováveis de Energia – EAFRE versão Solar

De fato, as análises responsáveis pela indicação do número de fatores apresentaram
uma dimensionalidade fatorial clara para a medida, porém, como se comportam os itens
desta medida em termos de covariância com o fator? Após a decisão sobre a estrutura
fatorial, a análise fatorial exploratória método PAF apresentou as cargas fatoriais de cada
item. Os resultados são apresentados na Tabela 11.
Tabela 11. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia
– EAFRE versão Solar.
Itens
Conteúdo dos itens
02
Limpo / Sujo
06
Saudável / Prejudicial
03
Positivo / Negativo
05
Agradável / Desagradável
04
Desejável / Indesejável
08
Adequado / Inadequado
07
Útil / Inútil
01
Econômico / Dispendioso
Número de itens
Valor Próprio
% da variância
Alfa de Cronbach (α)

Carga Fatorial
0,89
0,87
0,86
0,86
0,86
0,84
0,83
0,56
08
5,80
68,9
0,94

Nota. Análise fatorial método PAF.
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Como se pode observar na Tabela 11, todas as cargas fatoriais dos itens desta escala
saturaram acima de 0,40, explicando 68,9% da variância total do instrumento. Os valores
do alfa de Cronbach desta medida também foram satisfatórios (α = 0,94). E, finalmente,
pela escalabilidade de Mokken foi revelado que os oito itens, apresentando Hs entre 0,48
(item 02) e 0,73 (item 06), demonstram a adequabilidade da estrutura unidimensional (H =
0,66 e Rho = 0,93). Esses indicadores mostram que a escala proposta é adequada para uso.
Já na versão energia eólica foi verificada a adequação dos dados para a análise
fatorial exploratória indicada pelos KMO = 0,92 e os testes de Esfericidade de Bartlett
significativos [χ² (28) = 1098,05; p < 0,001]. Por meio da PAF, sem fixar o tipo de rotação
ou o número de fatores a extrair, mais uma vez os itens foram organizados em uma
estrutura unidimensional. Para esta versão da medida a condição unidimensional foi dada
pelo critério de Kaiser ou Eigenvalue (valor próprio) de 5,50, explicando 64,8% da
variância total; o critério de Horn (Análise paralela) ratificando a presença de um fator em
1.000 simulações; e o critério de Cattell (Scree test) ilustrando o destaque deste fator como
pode ser observado na Figura 16, a seguir:
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Figura 16. Representação Gráfica dos Valores Próprios da Escala de Atitudes Frente às
Fontes Renováveis de Energia – EAFRE versão Eólica

Com a estrutura fatorial identificada, seguiu-se para a análise das cargas fatoriais
dos seus itens. As saturações de cada carga fatorial estão apresentadas na Tabela 12.
Tabela 12. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia
– EAFRE versão Eólica
Itens
Conteúdo dos itens
02
Positivo / Negativo
07
Útil / Inútil
06
Limpo / Sujo
03
Agradável / Desagradável
08
Adequado / Inadequado
05
Saudável / Prejudicial
01
Desejável / Indesejável
04
Econômico / Dispendioso
Número de itens
Valor Próprio
% da variância
Alfa de Cronbach (α)

Carga Fatorial
0,86
0,86
0,84
0,83
0,83
0,82
0,79
0,51
08
5,50
64,8
0,93

Nota. Análise fatorial método PAF.
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De acordo com a Tabela 12, na versão energia eólica, os itens continuaram
apresentando cargas fatoriais com saturações acima de 0,40. A variância desta solução
fatorial (64, 8%) também permite uma boa compreensão do fenômeno por meio deste
conjunto de itens. Essa análise é complementada pelo índice Alfa de Cronbach que
apresentou a evidência de precisão da medida na versão proposta (α = 0,93) e; pelo índice
de escalabilidade de Mokken que ratifica a consistência da estrutura unidimensional (H =
0,62 e Rho = 0,92), com Hs entre 0,46 (item 04) a 0,68 (item 03).
Finalmente, na versão energia convencional, foi verificada a adequação dos dados
para a análise fatorial exploratória, indicada pelo KMO = 0,87 e o teste de Esfericidade de
Bartlett significativo [χ² (28) = 553,82; p < 0,001]. Nesta versão, o critério de Kaiser sugere
uma estrutura bidimensional com os valores próprios de 4,14 e 1,03. No entanto, o critério
de Cattell (Scree test) apresenta no espaço gráfico (Figura 17), mais claramente, a estrutura
unidimensional.

Figura 17. Representação Gráfica dos Valores Próprios da Escala de
Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia – EAFRE versão
Convencional
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Já os valores próprios gerados pelo critério de Horn (análise paralela) indicaram a
existência de apenas um fator, já que o segundo valor próprio da análise paralela foi
superior (1,18) ao valor próprio encontrado pelo critério de Kaiser (1,03). Com base na
indicação deste último critério, uma nova PAF foi realizada, desta vez com o número de
fatores fixados em um fator. Foi verificado, portanto, um conjunto de cargas fatoriais que
saturaram entre 0,54 (Econômico / Dispendioso) e 0,79 (Desejável / Indesejável) e estão
apresentadas na Tabela 13.
Tabela 13. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia
– EAFRE versão Convencional
Itens
Conteúdo dos itens
01
Desejável / Indesejável
07
Adequado / Inadequado
06
Positivo / Negativo
03
Saudável / Prejudicial
08
Agradável / Desagradável
05
Útil / Inútil
04
Limpo / Sujo
02
Econômico / Dispendioso
Número de itens
Valor Próprio
% da variância
Alfa de Cronbach (α)

Carga Fatorial
0,79
0,76
0,74
0,68
0,66
0,61
0,55
0,54
08
4,15
45,3
0,86

Nota: Análise fatorial método PAF.

Pela observação da Tabela 13 é possível perceber que os itens, nesta versão,
apresentam cargas fatoriais um pouco mais baixas que nas versões anteriores, apesar de que
todos apresentaram valores acima de 0,40. Os itens explicam conjuntamente 45,3% da
variância total, com um Alfa de Cronbach de 0,86. A escalabilidade de (Mokken) foi de H
= 0,44 e Rho = 0,85, com Hs entre 0,37 (item 02) e 0,50 (item 08).
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Assim, verifica-se que os itens da EAFRE, em três versões diferentes, são
organizados em uma estrutura unidimensional, medindo o que se propõe a medir. Para que
as evidências de validade e de precisão deste instrumento possam ser confirmadas, esta
medida foi utilizada no estudo subsequente (Estudo 3).

5.2.2 Inventário de Atitudes Ambientais: confirmação da medida de segunda ordem

Para testar a bondade de ajuste do modelo fatorial proposto por Milfont (2007),
optou-se pela modelagem de equações estruturais, considerando a matriz de covariâncias e
adotando o método de estimação ML (Maximum Likelihood). Tendo assegurado o
procedimento de limpeza do banco de dados e a eliminação dos dados faltosos (missings
cases), as análises foram realizadas levando em conta a estrutura de 12 fatores da IAA.
É preciso ressaltar que, embora a versão original do IAA contenha 72 itens e exista
uma versão reduzida desta medida contendo 24 itens (Milfont, 2007), o tratamento
estatístico deste estudo foi empregado na versão de 48 itens defendida por Coelho (2009).
A escolha por esta versão intermediária se deu por esta atender aos critérios de ajuste
esperados para o modelo fatorial, sem precisar demandar demasiado tempo de aplicação,
nem restringir muito as opções de itens por fator; características pertencentes,
respectivamente, as versões original e reduzida da medida.
Conforme sugerido em Coelho (2009), os 48 itens foram submetidos a uma análise
de parcelas de itens (Hair et al., 2009). A análise de parcelas simplifica a estrutura do
modelo fatorial quando permite que os itens sejam agrupados por fator, somados entre si e
o seu somatório dividido pelo número de itens daquele fator. Neste sentido, foram criadas
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12 parcelas, ou seja, 12 fatores, que foram observados em uma estrutura bifatorial. O
Modelo 1 (bifatorial), contou com 12 escalas divididas em dois fatores, a saber:
Preservação, composto por sete fatores (1, 2, 3, 6, 8, 11, e 12) e Utilização, composto por
5 fatores (4, 5, 7, 9 e 10). Já o Modelo 2 (unifatorial), que representa a opção alternativa,
contou com os mesmos 12 fatores reunidos em um único fator, identificado como fator
geral. A estrutura fatorial defendida por Coelho (2009) também foi considerada na
observação como o Modelo de Contraste, como pode ser observado na Tabela 14.
Tabela 14. Qualidade de ajuste de modelos para o IAA.
Modelos

χ2

(gl)

85,54
Modelo 1
(53)
(bifatorial)
85,97
Modelo 2
(unifatorial) (54)
Modelo de 62,22
(53)
Contraste

RMSEA
ECVI
CAIC ∆χ2(gl)
(IC 90%)
0,92
0,05
0,67
243,50 23, 75
(0,03- 0,08) (0,56-0, 81)
(1)*
0,92
0,05
0,66
237,61 23,32
(0,03– 0,07) (0,55-0,80)
(1)*
0,95
0,03
221,25
(0,00 – 0,05)

χ2 /gl GFI AGFI CFI
1,61

0,93

0,90

1,59

0,93

0,90

1,17

0,95

0,92

Nota. Modelo 1 = bifatorial com parcelas; Modelo 2 = unifatorial com parcelas; Modelo de Contraste =
Modelo bifatorial com parcelas defendido por Coelho (2009). N = 204. χ² = chi-quadrado, gl = graus de
liberdade, GFI = goodness-of-fit index, AGFI = adjusted goodness-of-Fit Index, CFI = comparative fit index,
RMSEA = root-mean-square error of approximation, CI90% = intervalos de confiança de 90%, ECVI =
expected cross-valid index; p < 0,514. * p < 0,001.

De acordo com a Tabela 14, são apresentados indicadores de ajuste aceitáveis para
ambos os modelos. Quando observados os indicadores de comparação de modelos ECVI e
CAIC, verifica-se uma melhora de ajuste para o Modelo 2 (ECVI = 0,660; CAIC = 237,61),
sinalizando evidência empírica para o modelo unifatorial, em detrimento do modelo
bifatorial, tal como defendido na literatura (Coelho, 2009; Milfont & Duckitt, 2009). Pelo
cálculo do ∆χ2, usado na análise como meio de comprovar a diferença entre os modelos,
não foi comprovada a existência de uma diferença significativa entre as opções unifatorial e
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bifatorial para a medida de atitudes ambientais [∆χ2(1)= 0,426, p < 0,514]. Esses dados
sugerem a existência de uma equivalência entre os modelos (Hair et al., 2009; McDonald &
Ro, 2002).
A variação entre os valores dos lambdas (0,05 – 0,72) indicaram uma discrepância
da escala 12 (Políticas de suporte para o crescimento da população). Além disso, seu
estimador também não foi significativo (p = 0, 52). A fraqueza desta escala não contribui
para a definição do construto. Este resultado corrobora os achados de Milfont (2007) e
Coelho (2009) e dá suporte para a exclusão da escala 12 no posterior uso deste inventário.

Figura 18. Estrutura Fatorial da IAA
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Quanto aos resultados referentes à consistência interna da medida, foi verificado um
alfa de Cronbach de 0,77 para o fator Preservação e de 0,57 para o fator Utilização. Já para
o fator das Atitudes Ambientais Gerais o Alfa de Cronbach foi de 0,49 e a Confiabilidade
Composta (CC) foi de 0,45.
5.2.3. Escala de Conexão Ambiental: validade fatorial e consistência interna da medida

Inicialmente, comprovou-se a adequação de se realizar uma análise fatorial com a
matriz de correlação da medida em estudo. Os indicadores observados confirmam a
possibilidade de realização da análise, visto o valor satisfatório de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO), 0,84, e do Teste de Esfericidade de Bartlett χ² (91) = 664, 03; p < 0,001. Neste
sentido, decidiu-se proceder uma análise dos Componentes Principais (CP), sem fixar tipo
de rotação ou número de fatores a extrair. No total, observaram-se quatro componentes com
valores próprios iguais ou superiores a 1 (4,38; 1,22; 1,17 e 1,00), explicando
conjuntamente 55,54% da variância total. Para análise dos dados, os itens que
apresentavam semântica contrária a maioria dos itens da escala precisaram ter seus valores
invertidos (04. Meu bem-estar pessoal independe do bem-estar da natureza; 07.
Frequentemente me sinto desconectado(a) da natureza; 14. Quando penso sobre meu lugar
na Terra, me considero no topo da hierarquia que existe na natureza). Não obstante, em
consonância com a literatura, decidiu-se fixar a extração de um único componente.
Assim, o fator resultante da extração (valor próprio = 4,38) explicou 31,6% da
variância total. As saturações variaram entre 0,17 a 0,75, em geral, situando-se acima de
|0,30|, com exceção do item 14 (Quando penso sobre meu lugar na Terra, me considero no
topo da hierarquia que existe na natureza), cuja saturação foi de 0,17, o que levou a sua
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exclusão. Como pode ser observado na figura abaixo, o critério da distribuição gráfica dos
valores próprios apresenta evidências consistentes da natureza unidimensional da medida
estudada, visto que a distribuição gráfica dos valores próprios demonstra que os mesmos
não se diferenciam a partir do segundo componente.

Figura 19. Representação Gráfica dos valores próprios

Tendo em conta o critério de Horn, assumiram-se os parâmetros do banco de dados
original (204 participantes e 14 variáveis), realizando 1.000 simulações. O segundo valor
próprio gerado pela análise paralela foi 1,35, superando o valor próprio obtido na análise
de componentes principais (1,22), corroborando o proposto pela literatura e confirmando a
existência de uma estrutura unidimensional. A consistência interna (alfa de Cronbach) desta
solução fatorial foi de 0,82.
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Tabela 15. Estrutura Fatorial da Escala Conexão Ambiental.
Itens
12
11
10
06
02
08
05
09
13
03
07
01

04
14

Conteúdo dos itens
Com freqüência, me sinto parte da teia da vida.
Sinto, com freqüência, uma identificação com
animais e plantas.
Sinto que todos os habitantes da terra,
humanos e não humanos, compartilham uma
força vital comum
Da mesma forma que uma árvore pode fazer
parte da floresta, me sinto parte da natureza
como um todo
Penso na natureza como uma comunidade da
qual faço parte
Muitas vezes sinto uma sensação de união com
a natureza ao meu redor
Quando penso em minha vida, me vejo como
parte de um amplo processo cíclico de
existência.
Reconheço e aprecio a inteligência de outros
seres vivos
Tenho um entendimento claro de como minhas
ações afetam a natureza
Tenho a sensação de que pertenço à Terra da
mesma forma que ela me pertence
Frequentemente me sinto desconectado(a) da
natureza
Muitas vezes sinto que sou apenas uma
pequena parte da natureza ao meu redor, e que
não sou mais importante que a grama no chão
ou os pássaros
Meu bem-estar pessoal independe do bemestar da natureza
Quando penso sobre meu lugar na Terra, me
considero no topo da hierarquia que existe na
natureza
Número de itens
Valor Próprio
% da variância
Alfa de Cronbach (α)

Carga Fatorial
0,75
0,69
0,66
0,65
0,63
0,62
0,58
0,54
0,50
0,50
0,45
0,42

0,39
0,17

14
4,38
31,6
0,81

Nota. Análise fatorial método PAF.
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Finalmente, com o fim de verificar a estrutura da medida, testou-se o modelo
original, proposto por Mayer e Frantz (2004), por meio da Análise Fatorial Confirmatória
(AFC), sendo este unifatorial e composto por 13 itens. Para tanto, contou-se com outra
amostra composta por 220 estudantes universitários, com idade média de 23 anos (dp =
5,82, amplitude de 17 e 48 anos), sendo a maioria do sexo feminino (60,6%). Sendo uma
amostra de conveniência e não probabilística.
Para a realização da AFC, considerou-se como entrada a matriz de covariância,
adotando-se o estimador ML Maximum Likelihood (ML), para verificar sua qualidade de
ajuste. O modelo inicial constitui-se de 13 itens com um fator de primeira ordem. Os
índices de qualidade de ajustes para este modelo não foram satisfatórios [χ2 = 165,85, g.l. =
65; χ2 /gl = 2,55; GFI = 0,89; AGFI = 0,85; RMSEA (90%CI) = 0,08 (0,06 – 0,10)]. Neste
contexto, observou-se os Índices de Modificações - IM Modification Indices), e verificouse valores elevados entre os seguintes pares de parâmetros de erros e seus respectivos IM:
e7-e8 = 25,33. Encontrou-se os seguintes índices de ajuste para este modelo: χ²/g.l. = 1,87;
GFI = 0,91; AGFI = 0,88; CFI = 0,89; RMSEA = 0,066 (0,049-0,082).
Como pode ser observado na Figura 9, os pesos fatoriais (Lambdas – λ) são todos
positivos e estatisticamente diferentes de zero (0; t > 1,96, p < 0,05). Portanto, os índices de
bondade de ajuste admitem apoio para a estrutura unidimensional da medida de conexão
ambiental. Estes são valores que, embora inferiores àqueles relatados para o modelo de
referência, têm sido considerados, na literatura, como expressando um modelo ajustado
(Byrne, 2001; Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick & Fidell, 2006). Portanto, poderá ser
adequadamente utilizado em estudos futuros, tendo-se em conta a pontuação total de
conexão ambiental, definida pelo somatório dos treze itens que definem esta medida.
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Figura 20. Estrutura Fatorial da Escala de Conexão Ambiental.
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5.2.4 Escala de Parentesco com a Natureza: validade fatorial e consistência interna da
medida

Dando continuidade ao estudo para análise das evidências de validade e precisão
das medidas aqui empregadas, seguiram-se os procedimentos utilizados nos estudos
anteriores, para a Escala de Parentesco com a Natureza. Assim, optou-se por comprovar a
estrutura da escala por meio da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), testando três
modelos: o modelo original, proposto por Nisbet, Zelenski e Murphy (2009), sendo este
trifatorial e composto por 21 itens; um modelo unifatorial, propondo um fator geral de
parentesco com o ambiente; e, um modelo bifatorial, sendo um fator composto pelos
fatores “self” e “experiência”, de acordo com a matriz de correlação, e outro
correspondendo ao fator “perspectiva”. Estes modelos foram testados considerando-se
como entrada a matriz de covariância inter-itens e adotando o estimador ML (Máxima
Verossimilhança). Os resultados são mostrados na Tabela a seguir.

Tabela 16. Índices de ajuste dos modelos uni, bi e trifatoriais da Escala de Parentesco com
o Ambiente.
Modelo

χ2

(gl)

χ2/g.l. GFI AGFI CFI

RMSEA
(IC90%)

ECVI CAIC

∆χ2(gl)

360
Unifatorial (184) 2,78

0,78 0,72

0,68

0,094 (0,0843,006
0,103)

610,13

1
(2)*

Bifatorial

329
(186) 2,00

0,85 0,82

0,82

0,070 (0,0602,277
0,080)

647,81

30
(1)*

Trifatorial

359
(186) 1,93

0,86 0,82

0,84

0,068 (0,0572,212
0,078)

643,27

-
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Como pode ser observado, os índices de ajuste do modelo apresentaram melhora a
medida em que aumenta-se o número de fatores. Não obstante, em todos os modelos os
índices GFI, AGFI e CFI foram abaixo do recomendado na literatura. Na comparação entre
os modelos, o unifatorial foi o que apresentou ajuste menos adequado. Apesar do modelo
bifatorial apresentar melhora em relação ao unifatorial, o modelo trifatorial, apresentado na
Figura 21, como proposto pelos autores da escala, foi o que apresentou melhores índices de
ajuste.

Figura 21. Modelo de Parentesco com o ambiente com 21 itens

185

Em virtude de verificar a consistência interna apresentada pelos fatores da medida,
encontramos valores adequados em apenas um deles. O fator Self obteve uma pontuação de
α = 0.77 e os fatores Experiência e Perspectiva apresentaram α = 0.44 e α = 0.57,
respectivamente.

5.3. Discussão parcial

Este estudo atendeu ao objetivo de apresentar as evidências de validade de construto e
consistência interna da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia
(EAFRE), em suas versões para energia eólica, solar e convencional. Além disso, checou os
parâmetros psicométricos das seguintes medidas: Inventário de Atitudes Ambientais
(Milfont, 2007), Escala de Conexão Ambiental (Mayer & Frantz, 2004) e Escala de
Parentesco com a Natureza (Nisbet, Zelenski & Murphy, 2009). Na sequência, os
resultados serão discutidos separadamente por instrumento.

Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE)
Este instrumento foi construído a partir do Estudo 1, sendo composto por pares de
adjetivos polarizados, numa escala de diferencial semântico. Foram testadas três versões,
diferindo na frase estímulo, a fonte de energia, podendo ser eólica, solar ou convencional.
Por esta razão, testou-se separadamente os parâmetros psicométricos de cada versão.
Primeiramente, procurou-se checar o poder discriminativo das três versões, partindo do
critério da mediana empírica, definindo os grupos-critério inferior e superior; verificou-se
que nas três versões os itens apresentaram poder discriminativo satisfatório (p < 0,001), isto
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é, eles têm a capacidade métrica para diferenciar as respostas das pessoas, mesmo que estas
tenham magnitudes próximas no traço latente que está sendo medido. Posterior a esta
análise, foram realizadas análises fatoriais exploratórias (AFEs) para cada versão.
A AFE da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE),
versão para energia solar, forneceu indícios claros da unidimensionalidade da medida, pelos
três critérios adotados (Critério de Kaiser, Cattel e Horn), com este fator explicando 68,9%
da variância total do instrumento, percentual bem maior que o referente ao erro (31,1%).
Além disso, todas as cargas fatoriais foram superiores a 0,55; isto é, estes itens são bons
representantes comportamentais do fator, aja vista a convenção de se adotar o valor 0,30
como carga mínima adotada para o reconhecimento da contribuição do item (Pasquali,
2010). Por meio do valor do alfa de Cronbach (α = 0,94), foi possível comprovar a
consistência da medida, apreendendo, assim, as respostas de forma fidedigna. Por fim, pela
escalabilidade de Mokken, confirmou-se a estrutura unidimensional consistente (H = 0,66 e
Rho = 0,93).
A Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE), versão
para energia eólica, também apresentou evidências de unidimensionalidade em todos os
critérios utilizados (Kaiser, Cattel, Horn e Mokken), com o fator explicando 64,8% da
variância, o que indica uma boa compreensão do fenômeno por meio deste conjunto de
itens; e todos os itens obtiveram saturações que os caracterizam como bons representantes
comportamentais do fator (acima de 0,50). O alfa de Cronbach (α = 0,94) indiciou também
que, além de válida, como foi demonstrado pela AFE, esta é uma medida precisa.
Finalmente, na versão energia convencional, o critério de Kaiser sugeriu uma
solução bidimensional, enquanto o critério de Cattell sugeriu unidimensionalidade. Assim,
tendo-se em conta que o critério de Kaiser tende a maximizar o número de fatores a extrair
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e que tanto a análise paralela quanto a escalabilidade de Mokken são critérios mais
robustos, e que estes assumiram um fator, esta estrutura foi adotada, explicando 45,3% da
variância total. Mesmo as cargas fatoriais sendo um pouco mais baixas que nas versões
anteriores, suas saturações ainda permitem que estes sejam bons representantes
comportamentais do fator em análise (Pasquali, 2010). Esta medida também demonstrou
bons indicadores de consistência interna (α = 0,86).
Com base nestes resultados, confia-se que a EAFRE possui evidências de validade e
precisão nas três versões propostas: energia solar, eólica e convencional; todas estas,
inclusive, apresentando uma estrutura unidimensional, com níveis de precisão bastante
aceitáveis para o construto. Também é possível afirmar que a EAFRE é uma medida
parcimoniosa, e sua estrutura básica possibilita seu uso para o conhecimento das atitudes
das pessoas frente às diferentes fontes renováveis de energia. Deste modo, o conjunto de 8
itens, em forma de pares de adjetivos, pode ser usado em estudos futuros que tenham como
objetivo avaliar as atitudes frente a tais tipos de fontes renováveis de energia.

Inventário de atitudes ambientais
Este inventário foi inicialmente proposto por Milfont (2007), composto por 72 itens
distribuídos equitativamente em 12 escalas. Neste momento, será utilizada a versão
reduzida da escala, proposta por Coelho (2009), visto que atende aos critérios de ajuste
esperados para o modelo fatorial, sem precisar demandar demasiado tempo de aplicação,
nem restringir muito as opções de itens por fator.
Para este inventário, decidiu-se comparar dois modelos alternativos: unifatorial e
bifatorial (modelo original), por meio de análises fatoriais confirmatórias. Antes, no
entanto, o modelo foi dividido em parcelas de itens, a qual permite simplificar a estrutura
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do modelo fatorial ao agrupar os itens por fator, somando-os e dividindo o somatório pelo
número de itens daquele fator. O Modelo 1 (bifatorial), contou com 12 escalas divididas em
dois fatores, a saber: Preservação, composto por sete fatores (1, 2, 3, 6, 8, 11, e 12) e
Utilização, composto por 5 fatores (4, 5, 7, 9 e 10). Já o Modelo 2 (unifatorial), que
representa a opção alternativa, contou com os mesmos 12 fatores reunidos em um único
fator, identificado como fator geral.
Os índices de ajuste dos modelos sinalizaram para um melhor ajuste do modelo
unifatorial (ECVI = 0,660; CAIC = 237,61), em detrimento do modelo bifatorial, tal como
defendido na literatura (Coelho, 2009; Milfont & Duckitt, 2009). Não obstante, o valor do
delta qui-quadrado [∆χ2(1)= 0,426, p < 0,514] não indicou diferença estatisticamente
significativa entre os modelos, o que vem a sugerir equivalência dos modelos (Hair et al.,
2009; McDonald & Ro, 2002). Diante deste impasse, optou-se por seguir o proposto pela
literatura, assumindo a estrutura bifatorial (Coelho, 2009; Milfont & Duckitt, 2009), a qual
apresentou um alfa de 0,77 para o fator Preservação e de 0,57 para o fator Utilização.
Enquanto o primeiro valor foi meritório e acima do encontrado em outros estudos (ver
Coelho, 2009), o segundo deixou a desejar, apresentando o quadro oposto; entretanto, em
se tratando de atitudes, alfas baixos são justificáveis, em função da natureza e extensão
deste construto (Hair et al., 2005). Além disso, de acordo com os valores dos lambdas (0,05
– 0,72), observou-se uma discrepância da escala 12, o que corrobora os resultados de
Coelho (2009) e dá suporte para a exclusão da escala 12 no estudo seguinte.

Escala de Conexão Ambiental: validade fatorial e consistência interna da medida
A escala de conexão ambiental, desenvolvida por Mayer e Frantz (2004), visa
representar o aspecto afetivo da relação do homem com a natureza. Esta versão consta de
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14 itens distribuídos em um único fator. No presente estudo, a análise fatorial exploratória
sugeriu, primeiramente, a extração de dois fatores. Contudo, optou-se por forçar a solução
unifatorial, seguindo os critérios de Horn e Cattel, os quais foram corroborados pela
literatura. De maneira geral, os itens apresentaram saturação satisfatória, isto é, cargas
fatoriais superiores a |0,30|, com exceção do item 14 (Quando penso sobre meu lugar na
Terra, me considero no topo da hierarquia que existe na natureza), que obteve saturação
de 0,17, sugerindo que poderia ser excluído posteriormente. O fator resultante da extração
(valor próprio = 4,38) explicou 31,6% da variância total e obteve um A consistência interna
(alfa de Cronbach) desta solução fatorial foi de 0,82, indicando que esta é uma medida
fidedigna.
A Análise Fatorial Confirmatória foi realizada com o intuito de confirmar a
estrutura unifatorial, tendo sido testado o modelo original, com 14 itens, e o modelo com 13
itens, a partir dos resultados da AFE. O modelo com 13 itens mostrou-se superior ao
original, principalmente quando realizada a correlação dos erros de medida entre os itens 2
e 12, conforme os Índices de Modificação [χ²/g.l. = 1,87; GFI = 0,91; AGFI = 0,88; CFI =
0,89; RMSEA = 0,066 (0,049-0,082)]. Estes são valores que, embora inferiores àqueles
relatados para o modelo de referência, têm sido considerados, na literatura, como
expressando um modelo ajustado (Byrne, 2001; Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick &
Fidell, 2006); deste modo, pode ser adequadamente utilizado em estudos futuros, tendo-se
em conta a pontuação total de conexão ambiental, definida pelo somatório dos treze itens
que definem esta medida. Assim, este foi adotado como modelo final, a ser utilizado no
Estudo 3.
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Escala de Parentesco com o Ambiente
Por meio de Análise Fatorial Confirmatória, testaram-se três modelos para a Escala
de Parentesco com o Ambiente: o modelo original, proposto por Nisbet, Zelenski e Murphy
(2009), sendo este trifatorial e composto por 21 itens; um modelo unifatorial, propondo um
fator geral de parentesco com o ambiente; e, um modelo bifatorial, sendo um fator
composto pelos fatores “self” e “experiência”, de acordo com a matriz de correlação, e
outro correspondendo ao fator “perspectiva”. Corroborou-se o modelo original, com três
fatores: Eu, experiência e perspectiva. Apesar de os índices de ajuste terem sido abaixo dos
recomendados pela literatura, confia-se que existem evidências que suportam o modelo
trifatorial, o qual apresentou os seguintes alfas para cada fator: α = 0,77, para o fator self; α
= 0,44, para o fator experiência, e; α = 0,57, para o fator perspectiva.
Destarte, mesmo diante das limitações inerentes a este estudo, como em relação a
amostra, a qual foi não-probabilística, do subtipo por conveniência, conclui-se que o
objetivo deste estudo foi cumprido, qual seja: testar os parâmetros psicométricos das Escala
de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE), em suas versões para
energia eólica, solar e convencional, do Inventário de Atitudes Ambientais (Milfont, 2007),
da Escala de Conexão Ambiental (Mayer & Frantz, 2004) e da Escala de Parentesco com a
Natureza (Nisbet, Zelenski & Murphy, 2009). Deste modo, tais medidas podem ser
utilizadas na realidade brasileira, nas pesquisas que visem estudar variáveis relacionadas a
comportamentos ambientais, em especial, com relação as fontes renováveis de energia,
como estas supracitadas. Neste sentido, estas medidas serão posteriormente utilizadas na
composição do modelo explicativo do comportamento de aceitação das fontes renováveis
de energia, o qual é apresentado a seguir.
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6. Estudo 3. Relacionando e Explicando as Atitudes
Frente às Fontes de Energia Eólica e Solar
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Após terem sido verificadas a estrutura e as evidências psicométricas da Escala de
Atitudes frente às Fontes Renováveis de Energia, o passo seguinte consiste na análise da
relação entre as atitudes frente às FRE com outros aspectos cognitivos (valores) e
emocionais (conexão ambiental). Serão verificadas, portanto, a forma como as atitudes
estão associadas entre si e entre outros construtos, e em que medida pode ser
preditas/explicadas a partir dos valores humanos e da inclusão/identificação ambiental.
O objetivo deste estudo consiste, portanto, em testar um modelo explicativo por
meio de modelagem de equações estruturais (SEM). Levando em consideração o clássico
modelo hierárquico valores-atitudes-comportamento e incluindo neste modelo uma nova
variável explicadora: a inclusão/identificação ambiental, testando assim a pertinência do
modelo explicativo: valores-inclusão/identificação ambiental-atitudes-comportamento.

6.1. Delineamento e Hipóteses
O presente estudo se pauta em um delineamento correlacional, de natureza ex post
facto, considerando dois conjuntos principais de variáveis: critério (atitudes frente às fontes
renováveis de energia e a aceitação de uso das fontes renováveis de energia) e antecedentes
(valores humanos e a inclusão ambiental). Neste sentindo, tomando como referência o
marco teórico e os objetivos descritos anteriormente, foram formuladas as seguintes
hipóteses:
Hipótese 1: Os valores idealistas se correlacionarão positivamente com as atitudes de
preservação.
Hipótese 2: Os valores idealistas explicarão as atitudes de preservação.
Hipótese 3: Os valores materialistas se correlacionarão positivamente com as atitudes de
utilização.
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Hipótese 4: Os valores materialistas explicarão as atitudes de utilização.
Hipótese 5: Os valores sociais se correlacionarão positivamente com as atitudes de
preservação.
Hipótese 6: Os valores sociais explicarão as atitudes de preservação.
Hipótese 7: Os valores pessoais se correlacionarão positivamente com as atitudes de
utilização.
Hipótese 8: Os valores pessoais explicarão as atitudes de utilização.
Hipótese 9: As atitudes de preservação se correlacionarão positivamente com a escolha
social e ambientalmente responsável no momento de adquirir um produto

6.2. Método
6.2.1. Participantes

Participaram desta pesquisa 282 usuários de internet, com idade média de 30 anos
(dp = 11,60, amplitude de 17 a 75 anos), sendo a maioria do sexo feminino (65%). Para a
operacionalização do estudo, as pessoas foram contatadas via correio eletrônico (e-mails) e
redes sociais para participar respondendo a uma versão on-line do instrumento. A coleta
teve início dia 15 de abril de 2011 e terminou em 16 de maio de 2011 por meio do
programa kwiksurvey.
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6.2.2. Instrumento

Os participantes responderam a um questionário, versão on-line, composto pelas
seguintes medidas abaixo descritas.
1 – Inventário de Atitudes Ambientais (EAI - Milfont, 2007; Coelho, 2009). Tal
como já apresentado no estudo anterior, o instrumento original, elaborado por Milfont
(2007), é composto por 72 itens distribuídos equitativamente em 12 escalas. No Estudo 2
foi usada a versão em português reduzida para 48 itens (Coelho, 2009). Os resultados desta
medida indicaram um melhor ajuste no modelo fatorial com a eliminação de 4 itens
pertencentes a escala 12 (Políticas de suporte para o crescimento da população). Com
isso, a versão do Inventário de Atitudes Ambientais usada no Estudo 3 consta de 44 itens
distribuídos nas escalas, a saber: Escala 01. Satisfação com a natureza (“Eu gosto muito
de viajar para áreas afastadas das grandes cidades, como, por exemplo, para florestas ou
campos”; “Eu acho que passar o tempo em contato com a natureza é muito cansativo”);
Escala 02. Base para política intervencionista de conservação (“Os governos deveriam
controlar a quantidade de matérias primas utilizadas, para garantir que possam durar o
maior tempo possível”; “Sou contra os governos controlando e regulamentando a forma
como as matérias primas são utilizadas no intuito de fazê-las durar mais”); Escala 03.
Movimento ativista ambiental (“Gostaria de ser membro e participar ativamente de um
grupo ambientalista”; “Não me envolveria em uma organização ambientalista”); Escala 04.
Conservação motivada por interesse antropocêntrico (“A natureza é importante porque
contribui para o prazer e o bem-estar dos seres humanos”; “A preservação é importante
mesmo que diminua o padrão de vida das pessoas”). Escala 05. Confiança na ciência e na
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tecnologia (“A ciência moderna irá resolver nossos problemas ambientais”; “A ciência
moderna não será capaz de resolver nossos problemas ambientais”); Escala 06. Ameaça
ambiental (“Os seres humanos estão maltratando severamente o meio ambiente”; “Não
acredito que o meio ambiente venha sendo severamente maltratado pelos seres humanos”);
Escala 07. Alteração da natureza (“Quando a natureza é desconfortável e inconveniente
para os seres humanos, nós temos todo o direito de mudá-la da forma mais adequada para
nós”; “Os seres humanos não deveriam modificar a natureza, mesmo quando a natureza é
desconfortável e inconveniente para nós”); Escala 08. Comportamento pessoal de
conservação (“Em minha vida diária, tento encontrar formas para reduzir o consumo de
água e energia”; “Em minha vida diária, eu simplesmente não estou interessado em tentar
conservar água e/ou energia”); Escala 09. Domínio humano sobre a natureza (“Eu não
acredito que os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar a natureza”; “Os
seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar a natureza”); Escala 10.
Utilização humana da natureza (“Proteger os empregos das pessoas é mais importante do
que proteger o meio ambiente”; “Proteger o meio ambiente é mais importante do que
proteger o emprego das pessoas”); e Escala 11. Preocupação ecocêntrica (“Entristece-me
ver florestas desmatadas para a agricultura”; “Não fico triste ao ver ambientes naturais
destruídos”). Não Obstante, este último fator, por não apresentar propriedades
psicométricas adequadas (Coelho, 2009) foi eliminado.
2 – Escala de Comportamentos Socialmente Responsáveis do Consumidor ( Socially
Responsible Consumer Behavior - Roberts, 1996). Escala original com 18 itens distribuídos
em 3 fatores (preocupação social, preocupação ambiental e preocupação com reciclagem)
que visam avaliar com que freqüência a pessoa se comporta de maneira social e
ambientalmente consciente no momento de comprar seus produtos. Os itens são
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respondidos em uma escala de cinco pontos que variam de 1 (Nunca) a 5 (Sempre). Na
versão validada para o contexto brasileiro (Queiroga, Gouveia, Coutinho, Vasconcelos &
Jesus, 2005) foi constatado que os itens 6, 7 e 12 não apresentaram cargas fatoriais
esperadas, sendo estes eliminados e totalizando um conjunto com 15 itens. (Apêndice N)
3 – Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE).
Construído a partir do Estudo 1 e validado no Estudo 2, este instrumento é composto por 08
itens caracterizados como pares de adjetivos polarizados (Econômico / Caro; Saudável /
Prejudicial; Limpo / Sujo; Útil / Inútil; Adequado / Inadequado; Agradável / Desagradável;
Desejável / Indesejável; Positivo / Negativo). Esse conjunto de itens compõem uma escala
tipo diferencial semântico (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957), sendo as respostas
expressadas em uma escala de 5 (cinco) pontos. Os itens negativos (Econômico/Caro e
Limpo/Sujo) foram invertidos, de modo que a maior pontuação total nesta medida indica
atitudes mais positivas diante de fontes de energia. No Estudo 3, foram usadas as versões:
convencional e solar, que foram apresentadas usando as seguintes frases-estímulo:
“Considero usar Energia Convencional”... e “Considero usar Energia Solar”...
4 – Escala de Conexão Ambiental (Connectedness to Nature Scale – CNS).A escala
foi originalmente elaborada por Mayer & Frantz, (2004), tendo como objetivo verificar o
aspecto afetivo da relação pessoa-ambiente. Ela é composta por 14 itens que se distribuem
em uma escala de cinco pontos (1= Discordo Totalmente 5= Concordo Totalmente),
referente ao grau de aproximação que o respondente possui com a natureza e seus
elementos (Ex.: Item 02. Penso na natureza como uma comunidade da qual faço parte).
Com base neste resultado, decidiu-se aplicar no Estudo 3 a versão da Escala de Conexão
Ambiental com 13 itens.
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5 – Questionários dos Valores Básicos (QVB - Gouveia, 2008). Este instrumento é
composto por 18 itens ou valores específicos, avaliando, como antes descritas, seis
subfunções valorativas (Gouveia & cols., 2008): existência, realização, normativa,
suprapessoal, interativa e experimentação. Com o fim de respondê-lo, o participante deve
indicar o grau de importância que cada um dos valores tem como um princípio-guia na sua
vida, utilizando uma escala de resposta de sete pontos, com os seguintes extremos: 1
(Pouco importante) e 7 (Muito importante).
7 – Inventário de bens de consumo duráveis (IBGE, 2008). Criado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, este instrumento avalia a quantidade de bens de
consumo duráveis que as pessoas possuem em seus domicílios através de respostas dadas
aos itens (por exemplo, televisão, aparelho de som, geladeira, aparelho de DVD). Nesta
versão adaptada conta-se com um conjunto de 09 itens. As respostas aos itens são dadas em
uma escala que varia de 0 = não possuo nenhum a 4 = possuo quatro ou mais. Esta medida
tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico dos respondentes.
8 – Questões sóciodemográficas. O final do questionário foi composto por questões
que visavam caracterizar o perfil sócio-demográfico do participante (idade, sexo, ocupação,
etc.) e avaliar a intenção de participação em projetos futuros de preservação ambiental,
implicando na aceitação do uso de fontes renováveis de energia.

6.2.3. Procedimento

O processo de aplicação dos instrumentos procedeu-se por meio de um questionário
online composto pelas medidas utilizadas no presente estudo. Este instrumento ficou a
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disposição dos usuários durante um período de trinta dias, sendo utilizadas diversas redes
sociais (facebook, twitter, messenger) com a finalidade de promover o link que direcionava
os participantes para página da internet que hospeda a pesquisa. Na página inicial do
questionário online foram fornecidas todas as informações referentes ao estudo em questão,
incluindo o modo de responder às escalas, a ênfase no caráter voluntário, anônimo e
confidencial da participação, seguindo todos os preceitos éticos estabelecidos para
pesquisas com seres humanos. Em média, os participantes concluíram sua participação em
30 minutos.
6.2.4. Análise dos dados

Além de estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão), foram
utilizadas correlações r de Pearson e regressão linear com a finalidade de testar as hipóteses
acerca da relação entre os valores humanos, a inclusão ambiental, a escolha social e
ambientalmente responsável de produtos e as atitudes frente as fonte de energia renovável.
Estas análises foram realizadas por meio do PASW (versão 18). Com o fim de estruturar o
modelo explicativo das atitudes ambientais relacionadas aos valores humanos e
comportamento, decidiu-se utilizar o AMOS 18. No caso, considerou-se a matriz de
covariância como entrada, tendo sido empregado o estimador ML (Maximum Likelihood).
6.3. Resultados
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6.3.1. Estatísticas descritivas e consistência interna das medidas utilizadas

Inicialmente, considerando uma amostra de 282 participantes, procurou-se calcular
as estatísticas descritivas e consistência interna (Alfa de Cronbach) das medidas
empregadas no presente estudo. São apresentados os resultados dos seguintes instrumentos
tendo em consideração sua estrutura fatorial, ou seja, as escalas são analisadas segundo os
fatores que compõe a medida. No caso do Inventário de Atitudes Ambientais têm-se dois
fatores: preservação e utilização, a Escala de comportamentos Socialmente Responsáveis
do Consumidor conta com os fatores preocupação social, preocupação ambiental e
preocupação com reciclagem), o Questionário de Valores Humanos (QVB) as subfunções
(interativa, normativa, suprapessoal, existência, experimentação e realização). Tem-se
ainda a Escala de Conexão Ambiental, o Inventário de bens de consumo duráveis e
questões sócio demográficas. Os resultados são apresentados a seguir:

Tabela 17. Estatísticas descritivas para as escalas utilizadas no Estudo 3
Número
de itens

Alfa de
Cronbach

m

dp

Preservação

24

0,85

5,76

0,64

Utilização

20

0,74

3,10

0,65

Escala
de
comportamentos
Socialmente
Responsáveis
do
Consumidor
Preocupação social

6

0,86

3,38

1,05

Preocupação ambiental

5

0,89

3,35

0,92

Preocupação com reciclagem
Questionário de Valores Humanos

4

0,80

3,34

0,91

Interativa

3

0,67

5,70

0,90

Escalas/Fatores
Inventário das Atitudes Ambientais
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Normativa

3

0,60

4,85

1,24

Suprapessoal

3

0,62

5,68

0,88

Existência

3

0,70

5,89

0,90

Experimentação

3

0,58

4,74

1,01

Realização

3

0,69

4,57

1,12

Social

6

0,72

5,27

0,92

Central

6

0,78

5,76

0,80

Pessoal

6

0,73

4,66

0,91

Escala de Conexão Ambiental

13

0,75

3,66

0,48

Escala de Atitudes Frente às Fontes
Renováveis de Energia (EAFRE) –
Solar

8

0,21

2,85

0,31

Notas.m = Média; dp = Desvio Padrão.

Como apresentado na Tabela acima, os valores da consistência interna das medidas
empregadas neste estudo são considerados meritórios, visto que a maioria apresentou
valores aceitáveis na literatura 0,60 (Hair et al., 2009), com exceção da subfunção
experimentação e das escalas de atitudes, sendo estes valores justificáveis em decorrência
construto que está sendo analisado (valores e atitudes) e em razão da sensibilidade do Alfa
de Cronbach com relação ao número de itens que compõem a escala ou o fator, neste caso,
as subfunções valorativas apresentam apenas três itens por fator e a escala de atitudes
apenas oito itens. Quanto as questões demográficas, entre os participantes que afirmaram
ter conhecimento sobre o valor pago pela energia na residência em que mora (16%), foi
informado que a conta de energia doméstica custa em média de 126,00 reais/mês, destes a
maioria indicou ter a intenção de participação em projetos futuros de divulgação e
promoção das fontes renováveis de energia (59%).
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6.3.2. Examinando o relacionamento entre variáveis

Considerando a amostra total de 285 participantes, procurou-se testar as hipóteses
elencadas no início deste estudo, são elas: (1) os valores idealistas se correlacionarão de
maneira positiva com as atitudes de preservação, (2) os valores idealistas explicarão as
atitudes de preservação, (3) os valores materialistas se correlacionarão de maneira positiva
com as atitudes de utilização, (4) os valores materialistas explicarão as atitudes de
utilização, (5) os valores sociais se correlacionarão positivamente com as atitudes de
preservação, (6) os valores sociais explicarão as atitudes de preservação, (7) os valores
pessoais se correlacionarão de maneira positiva com as atitudes de utilização, (8) os valores
pessoais explicarão as atitudes de utilização, (9) atitudes de preservação se correlacionarão
positivamente com a escolha social e ambientalmente responsável no momento de adquirir
um produto. Para finalizar o estudo testou-se o modelo teórico hierárquico cognitivo
valores/inclusão ambiental → atitudes ambientais → aceitação de uso de FRE.
Inicialmente, procurou-se testar as hipóteses 1, 3, 5 e 7 referentes a correlação entre
os valores humanos e as atitudes de preservação e utilização dos recursos naturais. Neste
caso, foram realizadas análises de correlação r de Pearson com o objetivo de elencar as
relações entre as dimensões tipos de orientação e tipos de motivadores dos valores
humanos e os fatores preservação e utilização das atitudes ambientais, fornecendo ao leitor
um quadro completo da relação entre as variáveis em estudo.
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Tabela 18. Correlação entre valores humanos e atitudes ambientais
VALORES
IDEALISTA MATERIALISTA SOCIAL CENTRAL PESSOAL
IAA
PRESERVAÇÃO 0,33**
0,18**
0,32** 0,37**
-0,03
UTILIZAÇÃO
-0,01
0,11
-0,01
-0,08
0,21**
Notas: * p < 0,01, ** p < 0,001. IAA: Inventário das Atitudes Ambientais.

A primeira hipótese (Hipótese 1) estabelecia que os participantes que pontuassem
alto nos valores idealistas apresentariam pontuações mais altas (correlação positiva) com as
atitudes de preservação. Este foi o resultado observado ( r = 0,33, p < 0,001), corroborando
os estudos realizados por Milfont (2007), em que verificou-se a ligação dos valores
idealistas com as atitudes de preservação ambiental.
Segundo a Hipótese 3 os participantes que pontuassem mais alto nos valores
materialistas obteriam maiores pontuações no fator da escala de atitudes ambientais
denominado utilização. No entanto, como é possível observar na tabela anteriormente
apresentada, não foi isso que ocorreu (r = 0,11, p > 0,05), não sendo identificada correlação
estatisticamente significativa entre as variáveis, embora a correlação esteja na direção
esperada.
De acordo com a Hipótese 5, afirmava-se que os indivíduos com pontuações
elevadas no tipo de orientação social se correlacionaria positivamente com as atitudes de
preservação. Isso pôde ser observado (r = 0,32, p, < 0,001), corroborando a citada hipótese.
Enquanto que na Hipótese 7, o tipo de orientação analisada seria a pessoal, partindo do
pressuposto de que esta se correlacionaria positivamente com o fator utilização, o que é
confirmada por meio dos resultados reportados na tabela acima (r = 0,21, p = 0,001).
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A Hipótese 7, em que esperava-se uma relação positiva entre pessoais e as atitudes
de utilização também foi confirmada ( r = 0,21, p, < 0,001), isto é, verificou-se que na
medida em que os participantes pontuam mais em valores pessoais maior é a pontuação no
fator de atitudes ambientais referente a utilização.
Enquanto as hipóteses anteriores tinham por objetivo relacionar as variáveis valores
e atitudes ambientais, as Hipóteses 2, 4, 6 e 8 verificam em que medida os valores são
capazes de explicar as atitudes de preservação e utilização ambiental. Neste sentido, foram
realizadas análises de regressão tendo como variáveis critério os fatores preservação e
utilização e os valores como variáveis antecedentes. Os resultados são apresentados nas
tabelas a seguir:
Tabela 19. Modelo de regressão do tipo motivador predizendo o fator Preservação
Tipo de motivador
Idealista
Materialista

B
0,30
0,14

Se
0,05
0,05

Β
0,33
0,18

T
5,90
3,03

p
0,001
0,03

Nota. B (Unstandardized Coefficients) = inclinação da reta de regressão; se = erro padrão (Std. error); β
(Standardized Coefficients) = indicador da relação entre VD e VI; r2 = Proporção de variância explicada;
Razão F = Probabilidade associada ao r2.

De acordo com a Hipótese 2, era esperado que os valores idealistas deveriam ser
capazes de explicar as atitudes dos participantes diante da preservação ambiental. Como é
possível observar na Tabela anterior, o tipo de motivador idealista foi explicador para as
atitudes de preservação. Os valores idealistas explicaram positivamente (β = 0,36, p =
0,001; F(1,283) = 34,78; p = 0,001) o fator preservação, ou seja, quanto maior a pontuação
do participante nos valores idealistas maior será a sua pontuação nas atitudes de
preservação. Assim como, o tipo motivador materialista também se apresenta como
preditor das atitudes de preservação (β = 0,14, p = 0,003; F(1,283) = 9,15; p = 0,003).
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Tabela 20. Modelo de regressão do tipo motivador predizendo o fator Utilização
Tipo de motivador
Idealista
Materialista

B
-0,01
0,09

Se
0,05
0,05

β
-0,01
0,11

t

p
0,902
0,073

-0,12
1,80

Nota. B (Unstandardized Coefficients) = inclinação da reta de regressão; se = erro padrão (Std. error); β
(Standardized Coefficients) = indicador da relação entre VD e VI; r2 = Proporção de variância explicada;
Razão F = Probabilidade associada ao r2.

Segundo os resultados apresentados na Tabela 20, observou-se que a Hipótese 4,
que refere-se a suposição de que os valores materialistas explicarão as atitudes de
utilização, não foi corroborada. Os valores do tipo motivador materialista não explicam as
atitudes de utilização ambiental (β = 0,09, p = 0,003; F(1,283) = 9,15; p = 0,003), bem
como os valores idealistas (β = -0,01, p = 0,902; F(1,283) = 0,15; p = 0,902).

Tabela 21. Modelo de regressão por tipo de orientação predizendo o fator Preservação
Critério de orientação
B
Social
0,23
Central
0,30
Pessoal
-0,02

Se
0,04
0,04
0,04

Β
0,32
0,37
-0,03

t
5,76
6,71
-0,57

p
0,001
0,001
0,567

Nota. B (Unstandardized Coefficients) = inclinação da reta de regressão; se = erro padrão (Std. error); β
(Standardized Coefficients) = indicador da relação entre VD e VI; r2 = Proporção de variância explicada;
Razão F = Probabilidade associada ao r2.

A Hipótese 6 sugere que a pontuação dos indivíduos nos valores sociais podem
explicar diretamente as atitudes de preservação (β = 0,23, p = 0,001; F(1,283) = 33,19; p =
0,001), sendo esta hipótese confirmada como se pode verificar na tabela acima.
Corroborando os achados de outros estudos (Milfont, 2007) em que esta relação também foi
observada. Assim como, os valores centrais (β = 0,30, p = 0,001; F(1,283) = 44,98; p =
0,001) explicam as atitudes de preservação. No entanto este padrão não é observado quanto
aos valores pessoais (β = -0,02, p = 0,567; F(1,283) = 0,33; p = 0,567). Ou seja, quanto
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maior a pontuação nos valores sociais e centrais maior é a pontuação do indivíduo nas
atitudes de preservação.

Tabela 22. Modelo de regressão por tipo de orientação predizendo o fator Utilização
Critério de
Orientação
Social
Central
Pessoal

B
-0,01
-0,06
0,15

Se
0,04
0,05
0,04

Β
-0,01
-0,08
0,21

t
-0,14
-1,29
3,57

p
0,888
0,195
0,001

Nota. B (Unstandardized Coefficients) = inclinação da reta de regressão; se = erro padrão (Std. error); β
(Standardized Coefficients) = indicador da relação entre VD e VI; r2 = Proporção de variância explicada;
Razão F = Probabilidade associada ao r2.

Na Hipótese 8 foi esperado que o tipo de orientação pessoal explicasse as atitudes
de utilização. Segundo os resultados apresentados pela análise de regressão, esta hipótese
foi confirmada (β = 0,15, p = 0,001; F(1,283) = 12,78; p = 0,001). Deste modo, contatou-se
um poder de predição positivo em que quanto mais os indivíduos pontuam nos valores
pessoais maior é sua pontuação nas atitudes de utilização. No entanto, o mesmo não foi
observado nos critérios de orientação (central) (β = -0,06, p = 0,195; F(1,283) = 1,68; p =
0,195) e social (β = -0,01, p = 0,888; F(1,283) = 0,02; p = 0,888)
No caso da Hipótese 9, afirmava-se que as atitudes de preservação se correlacionam
positivamente com a escolha social e ambientalmente responsável no momento de adquirir
um produto. Isto é, quanto mais os indivíduos pontuam em atitudes de preservação maior é
a escolha por produtos social e ambientalmente responsável durante a compra de produtos.
Os resultados encontrados indicam que a atitude de preservação se correlaciona positiva e
estatisticamente com os três fatores da Escala de Comportamentos Socialmente
Responsáveis do Consumidor, a saber: preocupação social (r = 0,42, p<0,05), preocupação
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ambiental (r = 0,43, p<0,05) e preocupação com reciclagem (r = 0,44, p<0,05),
corroborando a referida hipótese.

6.3.3. Teste do modelo hierárquico cognitivo emocional: valores/inclusão ambiental –
atitudes ambientais – aceitação/incentivo de uso das fontes renováveis de energia

Os resultados apresentados pelas análises de regressão pareceram consistentes com
o que indica a literatura. Não obstante, estas análises fornecem valores de caráter
exploratório no que diz respeito à formulação de uma hipótese geral relacionando as
atitudes positivas frente às fontes renováveis de energia e o poder de explicação dos valores
humanos e da inclusão ambiental diante destas fontes de energia. Neste sentido, procedeuse a uma análise confirmatória por meio de modelagem por equações estruturais, tomando
como referência o modelo valores/inclusão ambiental – atitudes frente às fontes renováveis
de energia – aceitação/incentivo de uso das fontes renováveis de energia.
De acordo com o modelo, o construto atitudes ambientais é predito a partir do grau
em que os indivíduos estão inseridos no ambiente (inclusão ambiental) e por seus valores
humanos a partir dos critérios de orientação (social e central), teoricamente mais
relacionadas com as atitudes ambientais de preservação. Assim como, estas atitudes são
consideradas preditoras da aceitação/incentivo que os indivíduos podem apresentar em
detrimento da utilização de fontes renováveis de energia. A análise do modelo teórico, bem
como seus indicadores de ajuste, são apresentados a seguir:
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Figura 22. Estrutura do modelo cognitivo/afetivo frente à aceitação das Fontes Renováveis
de Energia

O modelo foi testado por meio de uma Path Analysis. De acordo com os resultados
encontrados na SEM, inicialmente verifica-se que o modelo teórico apresenta os seguintes
índices de ajuste do modelo: χ2 = 70,05, g.l. = 8, χ2 /gl = 8,75, GFI = 0,93, AGFI = 0,82,
CFI = 0,72 e RMSEA (90%CI) = 0,165 (0,13 – 0,20). Os estimadores, pesos de regressão,
mostra que apenas a relação entre atitudes frente à energia solar e atitudes ambientais gerais
não é significativa (0,04; p = 0,54). Com base nesses resultados, optou-se pela análise de
um modelo que 1) considera os tipos motivacionais (materialista e idealista) e não os
critérios de orientação (Social e Central) e 2) não considera a variável atitudes frente à
energia solar isoladamente e sim as atitudes ambientais de forma ampla.
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,18
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Figura 23. Estrutura do modelo cognitivo/afetivo frente à aceitação das Fontes Renováveis
de Energia

De acordo com o modelo, o construto das atitudes em análise é predito a partir do
grau em que os indivíduos estão inseridos no ambiente (inclusão ambiental) e por seus
valores humanos a partir dos tipos motivacionais (idealista e materialista). Nesta versão do
modelo foi verificado uma melhora nos índices de ajuste com os indicadores mais
adequados, a saber: χ2 = 18,38, g.l. = 4, χ2 /gl = 4,60, GFI = 0,97, AGFI = 0,90, CFI =
0,94 e RMSEA (90%CI) = 0,113 (0,064 – 0,167). Além disso, o teste de plausibilidade
teórica, sugerido por Hair e colaboradores (2009), mostra que as relações fazem sentido,
mesmo que os indicadores não sejam tão robustos. Estas análises, portanto, indicam o
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poder explicativo dos valores humanos e da inclusão ambiental nas atitudes frente às fontes
renováveis de energia, a partir das atitudes ambientais mais gerais, e por sua vez, a função
dessas atitudes predizendo a aceitação das fontes renováveis de energia.
Este modelo teórico se constitui como produto final do Estudo 3 da presente tese.
De acordo com os resultados encontrados na análise, inicialmente verifica-se que o modelo
teórico apresenta índices satisfatórios de ajuste do modelo. Deste modo, comprova-se que o
modelo no geral se ajusta satisfatoriamente aos dados.

6.4. Discussão parcial

O presente estudo teve como objetivo testar um modelo explicativo levando em
consideração o clássico modelo hierárquico valores-atitudes-comportamento proposto por
Homer e Kahle (1988) e incluindo neste modelo uma nova variável explicativa: a inclusão
ambiental, testando assim a pertinência do modelo explicativo: valores/inclusão ambiental
– atitudes – comportamento. Confia-se que este objetivo tenha sido alcançado. Não
obstante, é preciso reconhecer que, sendo uma amostra brasileira, esta não permite
generalizar os resultados sobre padrões/intenções comportamentais para além do contexto
em que foram tratados, tendo sido este bastante restrito e específico. Deste modo, discute-se
a seguir os principais resultados.
Foram elaboradas nove hipóteses acerca do tema, a saber: (1) os valores idealistas
se correlacionarão de maneira positiva com as atitudes de preservação, (2) os valores
idealistas explicarão as atitudes de preservação, (3) os valores materialistas se
correlacionarão positivamente com as atitudes de utilização, (4) os valores materialistas

210

explicarão as atitudes de utilização, (5) os valores sociais se correlacionarão positivamente
com as atitudes de preservação, (6) os valores sociais explicarão as atitudes de preservação,
(7) os valores pessoais se correlacionarão de maneira positiva com as atitudes de utilização,
(8) os valores pessoais explicarão as atitudes de utilização e (9) atitudes de preservação se
correlacionarão positivamente com a escolha social e ambientalmente responsável no
momento de adquirir um produto. Por fim se testou adequação dos dados ao modelo teórico
hierárquico cognitivo valores/inclusão ambiental → atitudes → aceitação de uso de FRE se
ajusta aos dados.
Inicialmente, foram calculados os valores de consistência interna das medidas
empregadas neste estudo, observando-se que a maioria dos índices satisfaz as exigências da
literatura, com exceção dos valores obtidos pela subfunção experimentação e da escala de
atitudes. No entanto, apesar destes indicadores de consistência estarem abaixo do
recomendado, justifica-se a pertinência da medida em razão das características próprias
destes construtos, admitindo tais valores.
Apesar de os alfas de Cronbach não terem sido meritórios, vale salientar que uma
característica concreta pode tê-los afetado negativamente: o número de itens de cada fator.
Por exemplo, se fosse aumentado para dez itens o número daqueles que compõem cada
fator, quantidade que é bastante razoável (Pasquali, 2003), de acordo com a fórmula
apresentada por Nunnally (1991, p. 267), poder-se-iam encontrar coeficientes alfas de
Cronbach mais elevados. Como é sabido, o alfa de Cronbach é sensível ao número de itens
que compõem a escala ou fator, no caso, as subfunções assim como a natureza do construto
medido (Lance, Butts & Michels, 2006). No caso do Questionário de Valores cada uma das
subfunções foi definida por apenas três itens (valores específicos). Nesta direção, Sousa
(2011) com o objetivo de sanar tais problemas leva em conta este parâmetro ao apresentar
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uma proposta de elaboração de um instrumento novo de valores, procurando representar a
teoria em questão.
Em relação à Escala de Atitudes Frente a Fontes Renováveis de Energia (EAFRE),
dada a natureza do construto (atitudes), os coeficientes de consistência interna foram
insatisfatórios, o que merece atenção em estudos futuros para refinamento psicométrico da
medida com a utilização de outros coeficientes de consistência interna. Além do mais, o
alfa de Cronbach não é prova de unidimensionalidade; antes a admite como pressuposto
para sua aplicação, assumindo também que os itens tenham iguais cargas fatoriais e
variâncias erros (Cortina, 1993).
Em resumo, considerando o conjunto de achados anteriormente tratados, no geral,
observam-se evidências suficientes de consistência interna das subfunções valorativas. Os
índices não são idealmente os melhores, mas, considerando a natureza do construto medido,
podem ser aceitáveis, atendendo a pontos de corte sugeridos na literatura e sendo coerentes
com achados observados quando outras medidas têm sido empregadas, como utilizadas por
Schwartz (1992, 2005).
Quanto às hipóteses elencadas, conforme esperado, a Hipótese 1, que diz respeito a
relação positiva entre os valores idealistas e as atitudes de preservação foi corroborada, ou
seja, os participantes que pontuam mais em valores idealistas apresentam maior pontuação
nas atitudes de Preservação, corroborando os resultados identificados em estudos
recentemente (Milfont, 2007), em que se identifica uma ligação dos valores idealistas com
as atitudes de preservação ambiental.
A Hipótese 2 sugeriu que os valores idealistas seriam capazes de explicar as atitudes
de preservação ambiental. A corroboração desta hipótese vai de acordo com estudos
desenvolvidos previamente (Milfont, 2007). Considerando que os valores do tipo idealista
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são aqueles que segundo Gouveia et al. (2011) representam uma orientação universal,
direcionada a princípios e ideais mais abstratos, compreende-se sua relação com o fator de
preservação, que é mais direcionado a uma função simbólica, que prioriza o cuidado com a
natureza em seu estado original, defendendo-a da utilização e das alterações desordenadas
do homem, como um comportamento obrigatório dos indivíduos.
De acordo com a Hipótese 3, os valores materialistas deveriam se correlacionar de
maneira positiva com o fator utilização. No entanto, está hipótese não se confirmou no
presente estudo, em oposição aos resultados verificados por Milfont (2007) na Nova
Zelândia. Estes achados podem ser em decorrência de diversos fatores, a exemplo das
diferenças amostrais e contextuais ou ainda, devido às especificidades da pesquisa, pois nos
estudos desenvolvidos no país os resultados são semelhantes (Coelho, 2009), cabendo
salientar que nesses estudos, a atitude ambiental é analisada de maneira mais específica,
detendo-se, por exemplo, nas atitudes frente ao consumo de água e fontes renováveis de
energia, ao contrário de Milfont (2007) que estuda as atitudes ambientais sem maiores
particularizações.
A Hipótese 4 sugeriu que o valores do tipo materialista seriam capazes de explicar
as atitudes dos indivíduo a respeito a utilização, não sendo esta hipótese corroborada.
Especificamente, ela indica as pontuações dos valores materialistas não influenciam as
pontuações no fator utilização. Tais valores evidenciam ideias mais práticas, pensamento
direcionado ao aqui e agora e visam interesses imediatos (Gouveia et al, 2011). Tal
resultado vai de contra o que preconiza Milfont (2007) que afirma que tais valores
caracterizam pessoas que primam pela utilização, que consideram correto, apropriado e
necessário o uso dos recursos ambientais no presente, de acordo com seus objetivos
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No caso da Hipótese 5, considerou-se que os participantes com pontuações elevadas
no tipo de orientação social estariam correlacionados de maneira positiva com as atitudes
de preservação. A corroboração desta hipótese vai ao encontro dos aspectos teóricos
anteriormente citados, pois pessoas guiadas por valores sociais são caracterizadas por
apresentarem um foco interpessoal, valorizando a convivência, o apoio social a vida em
sociedade e, consequentemente, a preservação que está associada à manutenção da vida e
dos ecossistemas incluindo às fontes renováveis de energia. Tal orientação valorativa
apresenta um alto padrão de sintonia com o social, o que faz com que estas pessoas passem
a dar maior importância à utilização e preservação das fontes alternativas e renováveis de
energia evidenciando-as como um bem comum a todos e constituindo-as como um
referencial voltado para a vida em sociedade ecologicamente equilibrada.
Com respeito à Hipótese 6, esta afirmava que os valores sociais explicariam as
atitudes de preservação, e a mesma foi corroborada. Estes resultados, além do que foi
encontrado na hipótese anterior e a associação apresentada entre valores sociais e
utilização, sugerem que um padrão valorativo que tenha como constituinte valores como
apoio social, e convivência pode levar a pessoa a uma postura mais atenta ao que tange a
natureza e seus recursos.
Tal como foi descrito na Hipótese 7, os valores pessoais deveriam estar
correlacionados de maneira positiva com as atitudes de utilização. De fato, observa-se
empiricamente uma correlação positiva deste tipo de orientação com o fator utilização,
corroborando indícios já existentes da associação entre os valores e as atitudes ambientes
(Milfont, 2007), pois confirma as evidências teóricas que vinculam os valores pessoais e a
função instrumental exercida pelas atitudes de utilização, estes construtos teoricamente
fundamentados são prementes a necessidade de uma abordagem funcional que leve em
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conta os valores e as atitudes, pois fortalece a associação entre os dois construtos e,
consequentemente, incrementa a predição das variáveis comportamentais (Coelho, 2009).
Assim como na hipótese anterior, a Hipótese 8 também foi confirmada, ou seja, as
atitudes de utilização podem ser preditas por meio dos valores pessoais. Estas atitudes de
utilização impedem o estabelecimento de conflitos (internos ou externos) e assegurando aos
indivíduos a possibilidade de usufruir dos recursos naturais, especificamente, das fontes de
energia renováveis.
A hipótese (Hipótese 9) indicava que as atitudes de preservação ambiental se
relacionavam positivamente com a escolha de produto social e ambientalmente responsável
por parte do consumidor no momento de realizar a compra. Assim, os resultados
possibilitaram a confirmação da hipótese, indicando que os consumidores pontuavam mais
em atitudes de preservação na medida em que as pontuações dos fatores preocupação
ambiental, preocupação com a reciclagem e com o social aumentavam. Este resultado
encontrado está de acordo com os achados por Inglehart (1995), que indicam uma relação
positiva entre a preocupação ambiental e valores pós-materialistas. Além disso, verificou-se
que os valores sociais (por exemplo, afetividade, convivência, apoio social) explicam as
atitudes de preservação. Neste sentido, observa-se que comportamentos consumistas mais
conscientes e responsáveis têm sido incentivados pela sociedade, evidenciando um
crescimento com a preocupação ambiental e refletindo nas modificações atitudinais dos
consumidores.
Depois de testar todas as hipóteses deste estudo, por fim, testou-se a adequação dos
dados ao modelo teórico hierárquico cognitivo valores/inclusão ambiental → Atitudes →
aceitação de uso de FRE. Os resultados apresentados pelas análises de regressão pareceram
consistentes com o que indica a literatura. Não obstante, estas análises não consideraram
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nenhuma variável mediadora relacionando as atitudes positivas frente às fontes renováveis
de energia e os valores humanos e a conexão/inclusão diante destas fontes de energia. Neste
sentido, procedeu-se a uma path analysis, tomando como referência o modelo
valores/inclusão ambiental – atitudes frente às fontes renováveis de energias –
aceitação/incentivo de uso das fontes renováveis de energia. No entanto, apesar do modelo
apresentar indicadores de ajuste aceitáveis, deve-se destacar a necessidade de estudos
futuros que discutam o alcance de explicação assim como as limitações do modelo.
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7. Discussão geral e Conclusão
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Este estudo teve como objetivo geral conhecer em que medida os valores humanos
e a relação dos indivíduos com a natureza explicam as atitudes frente às fontes renováveis
de energia, que por sua vez, implicam em comportamentos de aceitação e utilização das
mesmas. Procurou-se, especificamente, elaborar uma medida psicológica para mensurar as
atitudes das pessoas frente às fontes renováveis de energia solar, eólica e convencional
(hidrelétrica), avaliando suas evidências de validade e precisão. Ademais, analisou-se a
contribuição dos valores e do quanto os indivíduos se sentem conectados com o ambiente
na explicação destas atitudes e de comportamentos favoráveis ao uso dessa fonte de
energia, identificando, finalmente, um modelo hierárquico valores/inclusão ambiental –
atitudes – aceitação das FRE. Para tanto, foram desenvolvidos três estudos cujos objetivos
específicos foram alcançados, possibilitando a conclusão de que o objetivo principal do
presente estudo foi atingido. Nesta oportunidade, serão apresentadas algumas limitações
potenciais do estudo, bem como estudos futuros e as considerações finais acerca dos
resultados apresentados.

Limitações do estudo
Apesar das contribuições alcançadas por meio das evidências empíricas já relatadas
previamente na presente tese, como pode ser evidenciado em qualquer outra pesquisa, esta
também não está isenta de apresentar potenciais limitações. Deste modo, são consideradas,
nos próximos parágrafos, algumas críticas que possam ter contribuído para a existência
destas limitações, valendo-se frisar que estas não invalidam os achados previamente
descritos, mas sim servem de base para posteriores estudos a serem desenvolvidos nesta
área.
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Dentre as limitações que podem ser relatadas, a primeira concerne às amostras. Isso
se deve ao fato de que, apesar de terem sido utilizadas quatro amostras distintas, sendo uma
para o estudo 1 e 3 e duas para o estudo 2, estas foram não probabilísticas, sendo as pessoas
consideradas apenas por conveniência, não dando a possibilidade a todos os sujeitos da
população alvo de participar da presente pesquisa. Ademais, admite-se que haja evidências
de que os resultados apresentados reflitam a realidade de pessoas que ainda não utilizam
recursos domésticos de Fontes Renováveis de Energia, mais especificamente, a energia
solar. Deste modo, deve-se levar em consideração a possibilidade de estas amostras terem
sido enviesadas e, portanto, não se pode considerar que os resultados encontrados sejam
passíveis de generalização para além dos contextos específicos nos quais os estudos foram
realizados.
Para que tais limitações sejam amenizadas, poderia se pensar na possibilidade de
replicação de tais estudos, contando, desta vez, com amostra probabilística, onde poderiam
ser levadas em consideração amostras mais heterogêneas e representativas, coletadas de
forma randômica, o que poderia ser de fundamental importância, permitindo a
generalização geral dos resultados. Além disso, para suprir tais lacunas, certamente contar
com uma amostra de pessoas que já utilizem este tipo de fonte de energia em suas casas
garantiria a validade preditiva do modelo aqui proposto. Entretanto, vale ser reconhecida a
dificuldade de obter uma amostra ideal, já que para tal, seria necessário contar com auxílio
de recursos humanos, administrativos e econômicos extraordinários, os quais não se
dispunham até o momento.
Uma segunda limitação a ser apresentada refere-se aos tipos de instrumentos que
foram utilizados para a realização dos estudos. Todos eles foram do tipo autorrelato, os
quais podem vir a apresentar algumas desvantagens, já que o respondente pode falsear o
219

conteúdo relatado, diferindo do que seriam, realmente, suas atitudes, seus comportamentos
e seus valores (Cozby, 2003). Tal desvantagem, por sua vez, poderia dificultar a avaliação
de determinadas variáveis, como a conexão ambiental, por exemplo, já que é argumentado
que algumas vezes não é possível acessá-la diretamente. Para estes casos em questão,
poderia ser mais adequado o uso de alguma medida implícita, a exemplo do Teste de
Associação Implícita (IAT) (Greenwald, Mcghee & Schwartz, 1998), do Priming (Fazio,
1995) ou mesmo da utilização de técnicas da neuroimagem (Wittenbrink & Schwartz,
2007).
Por fim, no modelo teórico hierárquico cognitivo proposto no Estudo 3, contou-se
com variáveis acerca dos valores humanos/inclusão ambiental, atitudes e aceitação do uso
das Fontes Renováveis de Energia. Porém, pensa-se que a inclusão de uma variável
comportamental poderia ser mais adequada do que a variável de aceitação das Fontes
Renováveis de Energia, pois, deste modo, ações concretas e mais específicas poderiam ser
mensuradas e não apenas a intenção de agir de tal maneira ou aceitação destes
comportamentos frente aos meios de preservação da energia.
Contudo, apesar de tais críticas serem pertinentes e de estas deverem ser levadas em
consideração para a elaboração de estudos próximos, elas não chegam a invalidar os
resultados encontrados na presente tese, pois estes foram consistentes com as informações
já afirmadas pela literatura da área, além das contribuições adicionais que esta pôde
acrescentar.

Estudos Futuros
Os problemas ambientais, a exemplo do esgotamento de recursos naturais fontes
para a geração de energia, preocupação principal na presente tese, são elementos-chave de
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um dos grandes problemas sociais, econômicos e ambientais da atualidade, influenciando a
qualidade de vida de todos. Não obstante, poucos estudos têm sido realizados acerca desta
temática, principalmente no que concerne ao desenvolvimento de práticas discursivas,
campanhas de marketing, políticas públicas e elaboração de métodos de intervenção que
promovam não só a aceitação e incentivo do uso das Fontes Renováveis de Energia, como
também a mudança comportamental das pessoas em relação ao meio ambiente. Do mesmo
modo, também busca-se sugerir estudos futuros que levem à promoção de atitudes próambientais, bem como a aderência concreta aos meios de preservação já existentes.
De maneira semelhante, como supracitado previamente, pensa-se que podem ser
desenvolvidos estudos com grupos de consumidores que já tenham optado pelas Fontes
Renováveis de Energia, comparando-os com aqueles que usam a fonte convencional de
energia. Estudos com o intuito de compreender o que levaria as pessoas a optar por uma
alternativa de energia mais cara, porém menos nociva ao meio ambiente, podendo ser
possível a promoção de intervenções que levassem outras pessoas a seguirem o mesmo
comportamento. Pensa-se que, conseguindo verificar o que de fato viria a diferir tais grupos
no que diz respeito à preocupação com a conservação de energia e posterior preservação do
meio ambiente, poderiam ser promovidos comportamentos pró-ambientais de maneira mais
efetiva. Ademais, trabalhando com grupos de consumidores que já optaram pela tecnologia
de energia solar, por exemplo, torna-se possível conhecer a validade preditiva do modelo
teórico hierárquico cognitivo desenvolvido nesta tese.
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Considerações finais
Os três estudos que compõem esta tese trouxeram diversas contribuições para a
compreensão das atitudes frente as fontes renováveis de energia. O Estudo 1, teve por
objetivo avaliar qual o conhecimento dos indivíduos sobre as fontes renováveis de energia e
a partir destes resultados desenvolver uma medida para mensurar a atitude das pessoas
frente a estas fontes. Para avaliar o conhecimento diante da temática em estudo, empregouse a técnica das Redes Semânticas Naturais (RSN), que é um procedimento capaz de
acessar, empiricamente, a organização cognitiva do conhecimento sobre determinada
temática (Vera-Noriega et al., 2005), utilizando as palavras estímulos: energia solar e
energia eólica. Os resultados indicaram que, apesar das pessoas deterem algumas
informações acerca das fontes renováveis de energia, este conhecimento não implica em
interesse por comportamentos pró ambientais que reforcem a utilização destas fontes
energéticas, mas em sua maioria, ressaltam a valorização de aspectos ambientais,
tecnológicos e econômicos atrelados a essas fontes.
Nesta direção, pode-se considerar que uma das possíveis formas de estudar o
conhecimento das pessoas com relação às fontes renováveis de energia é por meio das
atitudes, e uma maneira empírica de realizar tal objetivo é empregando uma escala
atitudinal. Não obstante, na literatura brasileira não são identificados instrumentos
dedicados a mensuração de atitudes diante de fontes renováveis de energia, justificando
assim a elaboração desta nova medida. Neste sentido, partindo das informações obtidas por
meio das redes semânticas, foram formuladas categorias de palavras relacionadas ao
conhecimento que as pessoas apresentavam acerca do tema, possibilitando o
desenvolvimento de itens utilizados na construção da Escala de Atitudes Frente as Fontes
Renováveis de Energia (EAFRE). Esta é formada por uma escala de resposta do tipo
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diferencial semântico, tendo em conta que a maior parte das medidas atitudinais fazem uso
deste tipo de escala (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957) e apresentando resultados
satisfatórios de validade fatorial e consistência interna.
No Estudo 2 são avaliados os parâmetros psicométricos de algumas medidas
utilizadas na tese; especificamente, buscou-se avaliar a validade fatorial e consistência
interna da Escala de Atitudes Frente às Fontes Renováveis de Energia (EAFRE), da Escala
de Conexão Ambiental (CNS), da Escala de Parentesco com a Natureza (NRQ) e do
Inventário de Atitudes Ambientais (EAI). Os resultados das análises corroboram a
adequação da EAFRE para cada tipo de fonte de energia (convencional, eólica e solar).
Quanto à avaliação dos itens, os mesmos demonstraram-se estatisticamente significativos
nas três medidas, apresentando validade fatorial com uma estrutura unidimensional, com
valor próprio de 4,15 para energia convencional, 5,50 para energia eólica e 5,80 para
energia solar e índices de consistência interna satisfatórios para as três escalas (0,86, 0,93 e
0,94, respectivamente), permitindo verificar a coerência de cada item com os demais itens
do instrumento e sua estrutura fatorial das referidas escalas (Pasquali, 1999). Diante dos
resultados, justifica-se seu emprego em pesquisas futuras.
Considera-se na presente tese o IAA como uma estrutura organizada em dois
fatores de ordem superior de acordo com a literatura (Coelho, 2009; Milfont, 2007). Este
inventário apresentou índices de ajuste aceitáveis para o modelo com estrutura bi e
unifatorial sugerindo a existência de uma equivalência entre modelos. Não obstante, tendo
em consideração o modelo defendido na literatura, para o presente estudo, optou-se por
uma estrutura bifatorial, apesar de considerar importante que esta pesquisa seja replicada e
a possibilidade de considerar a estrutura unifatorial seja testada.
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Na Escala de Conexão Ambiental (ECA) foram testadas as evidências de validade
e precisão da medida. Inicialmente, por meio da Análise dos Componentes Principais,
foram extraídos dois componentes, no entanto, tendo em consideração a proposta teórica,
optou-se por forçar uma solução constituída por um componente, que apresentou valor
próprio de 4,38 e itens com saturações acima de 0,30, com exceção do item 14 (Quando
penso sobre meu lugar na Terra, me considero no topo da hierarquia que existe na
natureza), cuja saturação foi de 0,17. Este fator apresentou índice de consistência interna
(0,81) acima do preconizado na literatura (0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). Ainda,
buscou-se comprovar a estrutura desta escala por meio de uma Análise Fatorial
Confirmatória (AFC), que apresentou índices de ajuste satisfatórios, justificando o emprego
desta medida no presente estudo.
Por fim, testou-se três modelos referentes à Escala de Parentesco com o Ambiente
(EPA): o modelo original (Nisbet, Zelenski & Murphy, 2009) constituído por três fatores
(self, experiência e perspectiva) e dois modelos alternativos, um constituído dois fatores
(self e experiência) e outro por uma estrutura unifatorial. De acordo com as análises
corroborou-se a estrutura original com três fatores e 21 itens.
Após terem sido levados a cabo os dois últimos estudos, anteriormente descritos, o
terceiro estudo da presente tese foi conduzido para conhecer a relação entre as atitudes
frente às FRE, disposições cognitivas (valores) e emocionais (inclusão ambiental). Foi
verificada, portanto, a forma como as atitudes ambientais estão associadas entre si e entre
outros construtos, e o quanto que os valores humanos e a inclusão/identificação ambiental
podem predizer/explicar as atitudes frente às FRE.
Especificamente, o objetivo geral deste estudo foi apresentar a comunidade
científica um modelo explicativo, por meio de path analysis (análise de caminhos),
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considerando o clássico modelo hierárquico valores-atitudes-comportamento e incluindo
neste modelo uma potencial variável explicadora: a inclusão ambiental, testando, por
conseguinte a pertinência do modelo explicativo: valores/inclusão ambiental – atitudes –
comportamento. Antes de adentrar nos aspectos referentes ao modelo explicativo, alguns
resultados preliminares a sua elaboração merecem ser destacados. A saber, (1) o
relacionamento entre os valores humanos e as atitudes de preservação e utilização e (2) a
quanto estas atitudes são preditas/explicadas pelos valores e pela inclusão ambiental. A
seguir são apresentados os principais resultados deste estudo com base na divisão didática
supracitada.
Apesar de o presente estudo ser de natureza correlacional (ex post facto)
impossibilitando o estabelecimento de relações de causalidade entre os construtos
estudados, seus resultados suscitam questões relevantes. Foi encontrada uma correlação
positiva e estatisticamente significativa dos valores idealistas e sociais e as atitudes de
preservação ambiental. Segundo Gouveia et al. (2011), tais valores, respectivamente,
representam uma orientação universal baseada em princípios e ideais abstratos (valores
idealistas) e um foco interpessoal, priorizando a vida em sociedade sem um foco imediato
(valores sociais). Este resultado indica que pessoas guiadas por tais valores podem
apresentar uma tendência a direcionar seu foco para preservação das fontes renováveis de
energia, valorizando uma sociedade ecologicamente equilibrada e endossando condutas e
ações de responsabilidade social.
No entanto no que diz respeito às atitudes de utilização ambiental foi encontrada
uma correlação positiva e estatisticamente significativa com valores pessoais, que segundo
Gouveia et al. (2011), pessoas que se pautam em valores pessoais são egocêntricas,
possuindo um foco intrapessoal. Os resultados encontrados apontam para a existência de
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um foco individualista na utilização de FRE, pois o foco de tais valores condicionam a
utilização destas fontes pela preocupação eminente de escassez dos recursos naturais e das
fontes energéticas tradicionais, configurando-se pelo uso egocêntrico das FRE o que leva a
inferir que em contextos de abundância de recursos naturais existe grande possibilidade do
uso desenfreado de tais recursos prejudicando o meio ambiente e as futuras gerações.
Após observar o padrão relacional das variáveis, o presente estudo também tratou de
avaliar em que medida os valores explicam/predizem as atitudes ambientais que por sua vez
encontram-se correlacionadas com a aceitação de FRE. Os resultados apontam que valores
idealistas, sociais e, principlamente, os centrais, explicam as atitudes de preservação
ambiental, assim como os valores pessoais explicam as atitudes de utilização ambiental.
Estes resultados reforçam os padrões comportamentais anteriormente citados.

Conclusão
O produto final deste estudo foi o desenvolvimento do modelo teórico hierárquico
cognitivo valores/inclusão ambiental → atitudes → aceitação de uso de FRE. Neste
momento, o presente estudo acrescenta disposições afetivas (inclusão ambiental) ao modelo
com a finalidade de torná-lo mais completo e abrangente englobando disposições
cognitivas e afetivas predizendo as atitudes ambientais e o nível de aceitação das fontes
renováveis de energia.
Gerou-se, portanto, uma oportunidade de testar a contribuição do componente da
inclusão ambiental na explicação do comportamento pró-ambiental. Aja vista que o aspecto
emocional é um fator que vem mostrando que pode alterar e solidificar comportamentos,
uma vez que seja colocado em discussão e trabalhado de forma adequada.
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Assim, o construto atitudes frente às fontes renováveis de energia é predito a partir
do grau em que os indivíduos estão inseridos no ambiente (inclusão ambiental) e por seus
valores humanos. Do mesmo modo, estas atitudes são consideradas preditoras da
aceitação/incentivo que os indivíduos podem apresentar em detrimento da utilização de
fontes renováveis de energia.
Finalmente, indica-se um refinamento no modelo explicativo apresentado, já que
este mostra-se útil para compor o quadro de ferramentas usadas para o planejamento e
execução de programas de conscientização de massa e de educação ambiental que visem
uma intervenção psicossocial para a promoção de comportamentos que priorizam a
qualidade de vida. Tal modelo se constitui, portanto, como uma contribuição da Psicologia
Social para minorar os problemas ambientais, entendido nesta tese como problemas
produzidos e intensificados por comportamentos humanos. Comportamentos estes que
também podem amenizar a mesma problemática, desde que os componentes psicológicos
cognitivos e afetivos associados a este, a exemplo dos valores humanos e da inclusão
ambiental, sejam trabalhados em prol de uma melhora na relação pessoa-ambiente.
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLARECIDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
CEP 58.051-900 – João Pessoa – PB
Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064

Prezado(a) colaborador(a),
Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de conhecer
atitudes, valores e comportamentos sobre questões ambientais. Para efetivação do estudo,
gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo este questionário.
Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que mais se
aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões em branco.
Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe
garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Você também pode
abandonar o estudo a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. Contudo, antes de
prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho
Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento.
Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer qualquer
dúvida que necessite.
Desde já, agradecemos sua colaboração.

Termo de Consentimento

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima mencionado,
sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social, estando ciente de que os dados fornecidos poderão ser utilizados
para fins científico-acadêmicos.
João Pessoa, ____de ____________ de ______.
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APÊNDICE B: REDES SEMÂNTICAS NATURAIS (RSN)
EXEMPLO: Estamos interessados em saber os significados de algumas palavras. Para isso
gostaríamos que escrevesse até sete palavras que lhe vêm à mente quando você ouve a
palavra...
_______________________

----------x--------Por favor, escreva até sete palavras que lhe vêm à mente quando você ouve a palavra...
_____________________________

______________________________
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APÊNDICE C: ESCALA DE INCLUSÃO AMBIENTAL
Por favor, circule a opção abaixo que melhor descreve sua relação com o ambiente natural.
Quão interconectado você está com a natureza?
Eu

Natureza

Eu

Natureza

Eu

Natureza

Eu

Natureza

Eu

Natureza

Eu

Natureza

Eu

Natureza

APÊNDICE D: PERGUNTAS FECHADAS
Por favor, a seguir, indique a resposta para cada tipo de fonte de energia:
Energia
Nuclear
Sim

Não

Energia
Termoelétrica
Sim

Não

Você conhece?
Você sabe
como funciona?
Você já usou?
Você sabe de
que fonte vem a
energia que
você usa na sua
casa?

-2-

Energia
Eólica
Sim

Não

Energia
Hidroelétrica
Sim

Não

Energia
Solar
Sim

Não

APÊNDICE E: PERGUNTAS ABERTAS
Por favor, escreva sua opinião sobre cada uma das duas fontes de energia abaixo:
A- Energia Eólica:
1- O que você sabe sobre ela?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2- O que você gostaria de saber sobre ela?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3- Qual é a importância dessa Fonte Renovável de Energia para você?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4- Você concordaria, ou não com a instalação de parques eólicos no seu Estado onde você
mora? Justifique sua opinião.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
B- Energia Solar:
1. O que você sabe sobre ela?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. O que você gostaria de saber sobre ela?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Qual é a importância dessa Fonte Renovável de Energia para você?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-3-

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Você concordaria, ou não com a instalação de parques de energia solar no Estado onde
você mora? Justifique sua opinião.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE F: QUESTÕES DEMOGRÁFICAS
Agora, gostaríamos de saber um pouco a seu respeito:
01. Idade ______ anos

02. Sexo: 1. ( ) Homem

2. ( ) Mulher

03. Qual é a sua principal atividade atual?
1. ( ) Estudos
2. ( ) Emprego
3. ( ) Atividades domésticas
03. Qual é o seu grau de escolaridade?
1. ( ) Até o ensino médio
2. ( ) Ensino superior incompleto
3. ( ) Ensino superior completo
04. Que importância tem a religião na sua vida? (Circule).
Não é importante

1

2

3

4

5

É muito Importante

05. Você sabe o valor médio pago em energia por mês na sua moradia?
1. ( ) Sim, é pago é média_________ reais por mês em energia na minha moradia
2. ( ) Não, não faço idéia do gasto de energia mensal na minha residência

06. Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é da (circule):
1

2

Classe baixa

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe média

Classe alta

07. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo:
Televisão
Banheiro
Automóvel
Aspirador de pó
Máquina de lavar roupa
Aparelho de DVD
Geladeira
Máquina de lavar pratos

0
0
0
0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais

Banheira
Piscina

0
0

1
1

2
2

3
3

4 ou mais
4 ou mais

08. Você é membro de alguma organização ambiental (ex. Greenpeace)? ( ) Sim ( ) Não
09. Você desenvolve alguma atividade diária de cuidado ambiental? ( ) Sim ( ) Não
10. Com que freqüência você costuma apanhar lixo que você encontra na praia e/ou rio?
1
Nunca

2
Raramente

3
Às vezes

4
Quase sempre

5
Sempre

11. Você acha sinceramente que fontes de energia como o petróleo e o carvão poderão
acabar um dia, ou não? Por favor, justifique sua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Considerando que você gaste em média 100,00 reais por mês com energia elétrica, o
quanto você estaria disposto a pagar a mais para ter energia a partir de uma fonte eólica?
Por favor, indique sua resposta em percentuais (ex.: 0%; 5%; 20%).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Caso tenha interesse em participar de projetos voltados para a divulgação e promoção
das Fontes Renováveis de Energia, por favor, deixe seu e-mail/telefone:
E-mail/Telefone: ___________________________________________________________
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APÊNDICE G: INVENTÁRIO DE ATITUDES AMBIENTAIS
INSTRUÇÕES. Você encontrará a seguir uma série de afirmações relativas às questões ambientais. Por favor,
leia cada uma das afirmações e circule a opção que melhor expressa seu nível de acordo ou desacordo,
conforme a escala abaixo.

1

2

3

4

5

6

7

Discordo
totalmente

Discordo

Discordo
um pouco

Nem concordo
nem discordo

Concordo
um pouco

Concordo

Concordo
totalmente

01. As famílias deveriam ser incentivadas a terem no máximo dois filhos.
1
02. A ciência e a tecnologia irão eventualmente resolver nossos problemas de
1
poluição, superpopulação e escassez dos recursos naturais.
03. A natureza é valiosa por ela mesma.
1
04. Questões ambientais são secundárias ao crescimento econômico.
1
05. Proteger o meio ambiente é mais importante do que proteger o crescimento
1
econômico.
06. Sou contra os governos controlando e regulamentando a forma como as matérias
1
primas são utilizadas no intuito de fazê-las durar mais.
07. Eu acho que passar o tempo em contato com a natureza é muito cansativo.
1
08. As plantas e os animais existem principalmente para serem usados pelos seres
1
humanos.
09. A ciência moderna irá resolver nossos problemas ambientais.
1
10. Eu não acredito que os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar
1
a natureza.
11. O governo não tem o direito de exigir que os casais limitem o número de filhos
1
que podem ter.
12. Quando a natureza é desconfortável e inconveniente para os seres humanos, nós
1
temos todo o direito de mudá-la da forma mais adequada para nós.
13. Não acredito que poderia ajudar a arrecadar fundos para a proteção ambiental.
1
14. Não acredito que o meio ambiente venha sendo severamente maltratado pelos
1
seres humanos.
15. Deveria haver um controle das indústrias a fim de proteger o meio ambiente da
1
poluição, mesmo que isso signifique o aumento dos preços.
16. Quando os seres humanos interferem na natureza isso frequentemente produz
1
consequências desastrosas.
17. Gostaria de ser membro e participar ativamente de um grupo ambientalista.
1
18. Nosso governo deveria educar as pessoas com relação à importância de terem no
1
máximo dois filhos.
19. Precisamos manter os rios e os lagos limpos visando a proteção do meio
ambiente, e não pelo fato de que as pessoas poderão ter um lugar para praticar
1
esportes aquáticos.
20. Em minha vida diária, eu simplesmente não estou interessado em tentar
1
conservar água e/ou energia.
21. Os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar a natureza.
1
22. Eu gosto muito de viajar para áreas afastadas das grandes cidades, como, por
1
exemplo, para florestas ou campos.
4
1
2
3
5
6
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2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
7

Discordo
totalmente

Discordo

Discordo
um pouco

Nem concordo
nem discordo

Concordo
um pouco

Concordo

23. Proteger o meio ambiente é mais importante do que proteger o emprego das
pessoas.
24. Sempre que possível, tento preservar os recursos naturais.
25. A crença de que os avanços científicos e tecnológicos podem resolver nossos
problemas ambientais é completamente errada e tola.
26. Entristece-me ver florestas desmatadas para a agricultura.
27. A preservação é importante mesmo que diminua o padrão de vida das pessoas.
28. Eu preferiria um jardim bem cuidado e organizado a um selvagem e natural.
29. Eu acho mais interessante ir a um shopping center do que a uma floresta, para
olhar árvores e pássaros.
30. Os seres humanos não deveriam modificar a natureza, mesmo quando a natureza
é desconfortável e inconveniente para nós.
31. A idéia de que a natureza é valiosa por ela mesma é ingênua e errada.
32. Estar em contato direto com a natureza é para mim um grande redutor de
estresse.
33. A proteção do meio ambiente custa muito dinheiro. Estou disposto a ajudar numa
campanha de arrecadação de fundos.
34. Não sou o tipo de pessoa que faz esforços para conservar os recursos naturais.
35. Os governos deveriam controlar a quantidade de matérias-primas utilizadas para
garantir que possam durar o maior tempo possível.
36. Caso reduza preços e custos, as indústrias deveriam utilizar nova matéria prima
ao invés de materiais reciclados, mesmo que isto signifique o esgotamento da
matéria-prima.
37. Não fico triste ao ver ambientes naturais destruídos.
38. A ciência moderna não será capaz de resolver nossos problemas ambientais.
39. A idéia de que o equilíbrio da natureza é muito delicado e pode ser perturbado
facilmente é muito pessimista.
40. Uma das razões mais importantes para manter os lagos e os rios limpos é o fato
de que as pessoas poderão ter um lugar para praticar esportes aquáticos.
41. Não me envolveria em uma organização ambientalista.
42. A natureza é importante porque contribui para o prazer e o bem-estar dos seres
humanos.
43. As plantas e os animais têm tanto direito de existir quanto os seres humanos.
44. Em minha vida diária, tento encontrar formas para reduzir o consumo de água e
energia.
45. Eu preferiria um jardim selvagem e natural a um bem cuidado e organizado.
46. Os seres humanos estão maltratando severamente o meio ambiente.
47. Um casal deve ter tantos filhos quanto quiser, contanto que possam mantê-los
adequadamente.
48. Proteger os empregos das pessoas é mais importante do que proteger o meio
ambiente.
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Concordo
totalmente

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

APÊNDICE H: ESCALA DE CONEXÃO AMBIENTAL
INSTRUÇÕES. Por favor, agora responda cada questão abaixo indicando como você se sente em geral. Não
há respostas certas ou erradas. Escreva sua resposta no espaço ao lado de cada questão da forma mais honesta
possível, usando a seguinte escala:

1
Discordo Extremamente

2

3
Neutro

4

5
Concordo extremamente

____01. Muitas vezes sinto que sou apenas uma pequena parte da natureza ao meu redor, e que não
sou mais importante que a grama no chão ou os pássaros.
____02. Penso na natureza como uma comunidade da qual faço parte.
____03. Tenho a sensação de que pertenço à Terra da mesma forma que ela me pertence.
____04. Meu bem-estar pessoal independe do bem-estar da natureza.
____05. Quando penso em minha vida, me vejo como parte de um amplo processo cíclico de
existência.
____06. Da mesma forma que uma árvore pode fazer parte da floresta, me sinto parte da natureza
como um todo.
____07. Frequentemente me sinto desconectado(a) da natureza.
____08. Muitas vezes sinto uma sensação de união com a natureza ao meu redor.
____09. Reconheço e aprecio a inteligência de outros seres vivos.
____10. Sinto que todos os habitantes da Terra, humanos e não humanos, compartilham uma força
vital comum.
____11. Sinto, com freqüência, uma identificação com animais e plantas.
____12. Com freqüência, me sinto parte da teia da vida.
____13. Tenho um entendimento claro de como minhas ações afetam a natureza.
____14. Quando penso sobre meu lugar na Terra, me considero no topo da hierarquia que existe na
natureza.
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APÊNDICE I: ESCALA DE ATITUDES FRENTE ÀS FONTES RENOVÁVEIS DE
ENERGIA (EAFRE)
INSTRUÇÕES. Gostaríamos que indicasse sua opinião acerca de “Usar energia produzida pelo vento”.
Você não precisa ser ou ter sido usuário(a) deste tipo de energia para responder. Por favor, indique sua
avaliação global marcando um X no quadro que melhor representar sua resposta em relação a cada par de
adjetivos a seguir. Não existem respostas certas ou erradas; o que conta de fato é sua opinião sincera.

Considero “usar Energia Eólica”...
-2

-1

0

1

2

Desejável











Indesejável

Positivo











Negativo

Agradável











Desagradável

Econômico











Caro

Saudável











Prejudicial

Limpo











Sujo

Produtivo











Improdutivo

Útil











Inútil

Adequado











Inadequado

Oportuno











Inoportuno

Considero “usar Energia Convencional”...
-2

-1

0

1

2

Positivo











Negativo

Econômico











Caro

Agradável











Desagradável

Desejável











Indesejável

Saudável











Prejudicial

Limpo











Sujo

Certo











Errado

Útil











Inútil

Adequado











Inadequado

Oportuno











Inoportuno
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APÊNDICE J: ESCALA DE PARENTESCO COM A NATUREZA (NATURE
RELATEDNESS QUESTIONNAIRE – NRQ)
INSTRUÇÕES. Por favor, leia cada uma das afirmações e circule a opção que melhor expressa seu nível de
acordo ou desacordo frente às questões ambientais como indica a escala abaixo.

1
Discordo
totalmente

2
Discordo

3
Nem concordo nem
discordo

4
Concordo

01. Penso muito sobre o sofrimento dos animais.
02. Gosto de estar ao ar livre, mesmo que o clima esteja desagradável.
03. Me sinto muito ligado(a) a todos os seres vivos e a Terra.
04.
O estado das espécies não-humanas é um indicador do futuro para os
seres humanos.
05. As pessoas têm o direito de usar os recursos naturais da maneira que
quiserem.
06. Procuro me manter informado(a) sobre a fauna onde quer que eu esteja.
07. Algumas espécies existem apenas para morrer ou serem extintas.
08. Mesmo no meio da cidade, percebo a natureza ao meu redor.
09. Meu local ideal para passar as férias é alguma área remota, selvagem.
10. Eu não costumo sair para ambientes naturais.
11. Eu gosto de mexer na terra e ficar com as mãos sujas.
12. Animais e plantas têm menos direitos que os seres humanos.
13. Meus sentimentos sobre a natureza não afetam o meu estilo de vida.
14. Nada que eu faça vai mudar problemas em outros lugares do planeta.
15. Me sinto parte da natureza.
16. A ideia de estar no meio da floresta, longe da civilização, é assustadora.
17. Minha ligação com a natureza e o meio ambiente faz parte da minha
espiritualidade.
18. Minha relação com a natureza é uma parte importante de quem eu sou.
19. Sempre penso em como as minhas ações afetam o meio ambiente.
20. A conservação é desnecessária, pois a natureza é forte o suficiente para se
recuperar de qualquer impacto das ações humanas.
21. Estou muito consciente das questões ambientais.

- 11 -

5
Concordo totalmente

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

APÊNDICE K: QUESTIONÁRIOS DOS VALORES HUMANOS BÁSICOS (QVB)
INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando seu conteúdo.
Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número ao lado de cada valor o grau de importância
que este tem como um princípio que guia sua vida.

1

2

3

4

5

6

7

Totalmente não
importante

Não
importante

Pouco
importante

Mais ou
menos
importante

Importante

Muito
importante

Totalmente
importante

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo.
02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz.
03.____ PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe.
04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir
coisas novas sobre o mundo.
05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras.
06.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter uma vida
organizada e planificada.
07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar seus
êxitos e fracassos.
08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de Deus.
09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar física ou mentalmente enfermo.
10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.
11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma homenagem
por suas contribuições.
12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e aos mais
velhos.
13.____ SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual.
14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, como: social,
esportivo, entre outros.
15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou exposições onde
possa ver coisas belas.
16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade.
17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um lugar com
abundância de alimentos.
18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver todas as suas
capacidades.
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APÊNDICE L: QUESTIONÁRIO DE DESEJABILIDADE SOCIAL MARLOWECROWNER
INSTRUÇÕES. Você encontrará abaixo uma lista de frases sobre características e atitudes pessoais. Por
favor, leia cada frase e indique se ela é verdadeira (V) ou falsa (F) no que diz respeito à sua personalidade e
comportamento.

01. Algumas vezes é difícil continuar com meu trabalho se não sou encorajado.

V

F

02. Nunca tive uma forte antipatia por ninguém.

V

F

03. Em algumas ocasiões eu já duvidei da minha capacidade para vencer na
vida.

V

F

04. Às vezes sinto raiva quando não consigo fazer o que quero.

V

F

05. Meus modos à mesa são tão bons em casa quanto em um restaurante.

V

F

06. Entraria em um cinema sem pagar, se soubesse que não seria visto.

V

F

07. Gosto de fofocar de vez em quando.

V

F

08. Já senti vontade de me rebelar contra pessoas com autoridade, mesmo
sabendo que elas estavam certas.

V

F

09. Já fingi estar doente para fugir de alguma responsabilidade.

V

F

10. Houve ocasiões em que já tirei vantagem de alguém.

V

F

11. Estou sempre disposto(a) a admitir quando cometo um erro.

V

F

12. Às vezes tento me vingar ao invés de perdoar e esquecer.

V

F

13. Sou sempre educado(a), mesmo com pessoas desagradáveis.

V

F

14. Já insisti para as coisas serem feitas do meu jeito.

V

F

15. Em algumas ocasiões senti vontade de quebrar coisas.

V

F

16. Nunca me chateio quando me pedem para retribuir um favor.

V

F

17. Nunca me irrito quando pessoas expressam idéias muito diferentes das
minhas.

V

F

18. Em certas ocasiões eu já senti bastante inveja da boa sorte de outras
pessoas.

V

F

19. Às vezes fico irritado(a) com pessoas que me pedem favores.

V

F

20. Nunca falei algo de propósito que magoasse alguém.

V

F
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APÊNDICE M: QUESTÕES DEMOGRÁFICAS
Agora, gostaríamos de saber um pouco a seu respeito:
01. Idade ______ anos
02. Sexo: 1.  Homem 2.  Mulher
03. Estado civil: 1.  Solteiro 2.  Casado 3.  Separado 4.  Outro
04. Qual é a sua principal atividade atual?
1.  Estudos
2.  Emprego
3.  Atividades domésticas
05. Qual é o seu grau de escolaridade?
1.  Ensino fundamental
2.  Ensino superior
3.  Pós Graduação (Especifique: ____________________________________________)
06. Que importância tem a religião na sua vida? (Circule).
1

Nada importante

2

3

4

5

Totalmente Importante

07. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da (circule):
1

2

3

4

Classe baixa

5

6

7

8

Classe média

9

10

Classe alta

08. Você sabe o valor médio pago em energia por mês na sua moradia?
1.  Não, não faço idéia do gasto de energia mensal na minha residência.
2.  Sim, é pago em média_________ reais por mês em energia na minha moradia.
09. Considerando que você gaste em média 100,00 reais por mês com energia elétrica, o quanto
você estaria disposto a pagar a mais para ter energia a partir de uma fonte eólica e ou solar?
0%

Até 5%

Até 10%

Até 20%

Mais de 20%.

10. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo:
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Televisão
Banheiro
Automóvel
Aspirador de pó
Moto
Máquina de lavar roupa
Aparelho de DVD
Geladeira
Máquina de lavar pratos
Banheira
Piscina
Ar-condicionado
Freezer
Home-Theater
Chuveiro elétrico
Computador
Jogos eletrônicos
Ferro elétrico
Secador de cabelo
Ventilador
Forno microondas
Secadora de roupas
Bomba d`água
Telefone sem fio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais
4 ou mais

11. Por favor, indique a freqüência com que você e / ou as pessoas da sua casa costumam usar cada
um desses aparelhos elétricos abaixo:
0
Nunca

1
Raramente

2
Às vezes

Televisão
Aspirador de pó
Máquina de lavar roupa
Aparelho de DVD
Máquina de lavar pratos
Ar-condicionado
Home-Theater
Chuveiro elétrico
Computador
Torradeira
Jogos eletrônicos

3
Quase sempre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 15 -

4
Sempre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ferro elétrico
Secador de cabelo
Ventilador
Forno microondas
Secadora de roupas
Bomba d`água

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

12. Você desenvolve alguma atividade diária de cuidado ambiental (Ex.: Separar lixo para
reciclagem)?
1.  Não

2.  Sim

Qual(is)?_______________________________________________________________________
13. Com que freqüência você costuma apanhar lixo que você encontra na praia e/ou rio?
1
Nunca

2
Raramente

3
Às vezes

4
Quase sempre

5
Sempre

14. Estamos organizando um grupo de voluntários para realizar atividades para a divulgação e
promoção das Fontes Renováveis de Energia. Caso você esteja interessado(a) em participar deste
grupo, por favor, deixe seu e-mail/telefone e um nome ou apelido para contato. Manteremos essas
informações em sigilo:
E-mail/Telefone:_______________________________________________________________
Nome/Apelido: _________________________________________________________________
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APÊNDICE N: ESCALA DE COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE
RESPONSÁVEIS DO CONSUMIDOR
INSTRUÇÕES. Por favor, agora responda cada questão abaixo indicando a frequência com
que você realiza cada um dos seguintes comportamentos na hora das compras. Marque
sua resposta no espaço ao lado de cada questão da forma mais honesta possível, usando a
seguinte escala:
1
2
3
4
5
Nunca
Raramente
Algumas vezes
Frequentemente
Sempre

01.Utilizo algum meio de reciclagem para meu lixo de casa.
02.Tento ser atencioso(a) para comprar produtos que poluam menos.
03.Não compro produtos onde as propagandas mostram mulheres de
forma negativa.
04.Escolho meus produtos em função da pouca poluição que
eles causam.
05.Não compro produtos de companhias que não aceitam
funcionários negros, gays ou mulheres.
06.Tento comprar produtos que podem ser reciclados.
07.Quando posso escolher, dou preferência a produtos que causam
menor quantidade de poluição.
08.Não compro um produto quando sei que a companhia que o vende
é socialmente irresponsável.
09.Sempre que possível, compro produtos empacotados em
embalagens reutilizáveis.
10.Quando posso escolher entre dois produtos semelhantes, compro o
que é menos prejudicial para as outras pessoas e para o meio
ambiente.
11.Não compro produtos de companhias que utilizam mão de obra
infantil.
12.Tenho escolhido determinados produtos por razões ecológicas.
13.Não compro produtos que utilizam propagandas mostrando grupos
marginalizados (como negros, mulheres, gays) de uma forma
negativa.
14.Faço o possível para comprar produtos feitos de papel reciclado.
15.Não compro um produto quando fico sabendo que os
trabalhadores moram e trabalham em más condições.
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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