
A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL NA PERCEPÇÃO
DE RISCO EM RELAÇÃO A SEGURANÇA ENERGÉTICA E SEUS IMPACTOS
AMBIENTAIS
Carolina Brunelli Benatti, Ana Paula Bortoleto

Resumo:
No Senado Brasileiro discute-se o projeto de lei 414/20211 que trata da ampliação do mercado livre de
energia no Brasil, ou seja, altera o marco regulatório do setor elétrico para que se crie operações mais
competitivas entre as empresas que fornecem energia. O objetivo do texto é diversificar a matriz
energética brasileira trazendo poder de escolha aos consumidores. Atualmente, o consumidor comum é
obrigado a pagar pelo consumo residencial de energia a um fornecedor pré-determinado que não
oferece condições nem a garantia de energia limpa. A futura lei se aplicará num prazo de até 42 meses
e, após esse período, todos os consumidores estarão aptos a contratar energia do fornecedor de sua
preferência. Com isso, qualquer cidadão poderá definir inclusive a fonte da energia contratada,
viabilizando a decisão por energia limpa e sustentável, como eólica e solar. Neste cenário, esta
pesquisa visa analisar a influência do comportamento pró-ambiental na percepção de risco dos
indivíduos em relação à segurança energética diante da escolha de possíveis fontes alternativas de
energia. Para compreender o seu comportamento em relação à preservação e conservação do
ambiente natural também serão analisados o contexto físico, social e as características
sociodemográficas da amostra. Para tal, foi aplicado um questionário para uma amostra nacional
brasileira, além de levantamentos das políticas de acesso à energia no Brasil. Espera-se através deste
trabalho identificar como os indivíduos com maior motivação pró-ambiental optam por diferentes formas
de fornecimento de energia considerando fontes energéticas renováveis. Também se presume que os
habitantes com acesso às fontes alternativas de energia elétrica sejam mais avessos ao risco em
relação a segurança energética.
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1 Projeto de Lei PL414/2021 disponível em https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2270036



INTRODUÇÃO
No ano de invenção da lâmpada, em 1879,

D. Pedro II concedeu a Thomas Edison a permissão
de implementar seus equipamentos no país para fins
de iluminação pública, marcando a chegada da
energia elétrica no Brasil. Apenas quatro anos depois
da chegada da eletricidade, em 1883, ocorreu o
primeiro serviço público municipal de iluminação
pública do Brasil e da América do Sul. Foi neste ano
que a primeira central termelétrica foi instalada em
Campos, com uma capacidade total de 52 kW para
abastecer as 39 lâmpadas. Já a primeira usina foi
construída em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do
Sul, e operou entre 1924 e 1956 (JANNUZZI, 2007).

A primeira central hidrelétrica também
começou a operar em 1883 em um afluente do Rio
Jequitinhonha para atender serviços de mineração
em Diamantina, Minas Gerais. Por sua vez, a
primeira usina de grande porte, com 250 kW de
potência, foi a de Marmelos-Zero, inaugurada em
1889 em Juiz de Fora, no mesmo estado.
Atualmente, a energia hidráulica representa mais de
60% do total da eletricidade produzida no Brasil.

Segundo JANNUZZI, outro grande marco foi
a inauguração da Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu,
em 1984. Além de possuir o título de maior barragem
do mundo por mais de duas décadas, o
empreendimento é líder mundial na produção de
energia limpa e renovável, com 2,8 milhões de GWh
gerados desde 1984 (ITAIPU, 2021). Além disso, em
1985 iniciou-se a operação comercial da primeira
usina nuclear brasileira, Angra 1, localizada na
cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; em
1994 entrou em operação a primeira usina de
energia eólica conectada ao Sistema Elétrico
Integrado do país, em Minas Gerais; e em 2011,
inaugurou-se a primeira usina solar do país, no
Ceará.

A primeira lei sobre energia elétrica, que
tratava do aproveitamento da energia hidráulica dos
rios para fins públicos, foi publicada em 1903. No
entanto, as primeiras regulamentações mais amplas
chegaram com a implantação do Código de Águas,
em 1934, que transformou a relação do Estado com
a indústria da energia elétrica.Em 1939, foi criado o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), que tratava desde questões tarifárias até o
plano de conexão das usinas. Segundo GOMES e
VIEIRA, esse foi o principal órgão do governo para o
setor até a criação do Ministério de Minas e Energia,
em 1960, e da Eletrobrás, em 1962.

A Eletrobrás foi criada com o objetivo de
coordenar todas as empresas do setor elétrico
brasileiro. Entre 1963 e 1979, a estatal promoveu um

intenso processo de nacionalização e estatização por
meio de grandes investimentos. Pelas crises do
petróleo da década de 1970, dentre outros fatores,
as empresas de energia começaram a se endividar e
o modelo estatal passou a ser questionado. O
quadro só começou a mudar com a Lei nº 8.631 de
1993, que estabeleceu as condições para a
conciliação dos débitos e créditos entre todos os
agentes do setor. Já em 1995 foi promulgada a
chamada Lei de Concessões, que abriu espaço para
a desnacionalização de vários setores de
infraestrutura, inclusive o elétrico (GOMES e VIEIRA,
2009).

A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) foi criada em 1996 para regular e fiscalizar a
produção, a transmissão, a distribuição e a
comercialização de energia elétrica. Entre suas
atribuições estão incluídas desde o estabelecimento
de tarifas até a mediação de conflitos. A geração e a
transmissão eram majoritariamente de empresas
estatais, enquanto a distribuição era principalmente
privada.

Em 1998, ocorreu a criação do Ambiente de
Contratação Livre (ACL). A principal inovação do
chamado Mercado Livre de Energia foi permitir ao
consumidor negociar diretamente com o gerador ou
comercializador de energia elétrica.

Diante da escolha de possíveis fontes
alternativas de energia, analisa-se a influência do
comportamento pró ambiental na percepção de risco
dos indivíduos em relação à segurança energética.
Os comportamentos pró-ambientais podem ser
analisados unidimensionalmente, utilizando a
representação Comportamento Ecológico Geral (do
inglês general ecological behavior - GEB) (KAISER &
WILSON, 2004).

METODOLOGIA
Os dados foram coletados a partir de um

questionário online. A pesquisa foi realizada em um
período de 6 meses, com amostra final de 79
respondentes. Apenas indivíduos maiores de 18
anos puderam responder ao questionário.. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob
CAAE número 53257521.4.0000.8142.

O questionário inicia-se com um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e foi dividido em
quatro seções. A primeira parte trata do
comportamento dos indivíduos em relação à energia,
água e consumo; onde se procurou entender como
eles lidam com o uso da energia e da água na sua
moradia e como o consumo afeta ambos. Na
segunda parte, foram apresentadas diferentes
opções de fornecimento de energia para que o
respondente avaliasse cada uma delas. Já na
terceira parte, procurou-se entender as perspectivas
e percepções do candidato sobre a questão
energética no Brasil. E a quarta e última parte

https://esferaenergia.com.br/blog/o-que-e-mercado-livre-de-energia/


envolvia perguntas sobre dados sociodemográficos
para poder comparar as respostas baseadas nas
diferenças entre a população brasileira.

O GEB é uma medida unidimensional do
comportamento de conservação ambiental. Ações
aparentemente diversas (uso de água e energia,
descarte de resíduos sólidos, consumo etc.) formam
um conjunto uniforme de comportamentos.
Diferentes ações ligadas a um objetivo subjacente
(ou seja, segurança energética) podem ser
mapeadas em uma dimensão única. Os indivíduos
com comportamento ecológico podem ser
percebidos em meio de outros através de suas
próprias medidas comportamentais e das
dificuldades que teve de superar para alcançar os
objetivos de conservação. É possível realizar tal
distinção, pois uma medida de comportamento de
conservação orientada por objetivos assume
essencialmente o formato de um teste de
desempenho (KAISER, 1998).

No trabalho de Kaiser e Wilson, 2004, esse
teste de desempenho compreende 50 (cinquenta)
comportamentos que podem ser divididos em seis
dimensões, sendo elas: conservação de energia,
mobilidade e transporte, prevenção de resíduos,
consumismo, reciclagem e comportamentos sociais
para a conservação.

A escala do GEB, dividida nessas seis
dimensões, funciona como um instrumento para
avaliar o auto-relato do comportamento
pró-ambiental. Estudos recentes (Bortoleto, 2016)
demonstraram que não há modificações significantes
no modelo comportamental ao se utilizar uma escala
menor do GEB. Portanto, para diminuir efeitos de
fadiga e perda de atenção do respondente devido à
extensão das perguntas, foram exibidos apenas 35
(trinta e cinco) comportamentos envolvendo as seis
dimensões mencionadas.

O comportamento é caracterizado pelo
esforço pessoal e pelos custos comportamentais
envolvidos em alcançá-los. As pessoas são
distinguíveis umas das outras em relação aos níveis
globais de motivação ambiental.

Para a análise estatística dos dados, se
utilizou o software Microsoft Excel®. Testes de
Tabelas Cruzadas foram aplicados com testes de
correlação para verificar a ligação entre as diferentes
categorias de fatores sociodemográficos e entre as
diferentes perguntas da escala GEB aplicadas no
questionário. Além disso, os testes também foram
aplicados para compreender as semelhanças nos
padrões de resposta entre os respondentes.

RESULTADOS  E DISCUSSÕES

A pesquisa abrangeu domicílios do Brasil
sem restrições pois não havia necessidade de
representatividade neste estudo. O questionário foi
disponibilizado por meio da plataforma online
Google Formulários®, um website e uma página no

Facebook®. Foi divulgado nas capitais brasileiras
utilizando-se as redes sociais: Facebook®, Instagram®
e WhatsApp®. Universidades também foram
contactadas através do Gmail®. Dentre as cidades
alcançadas estão: Jundiaí, Campinas, São Paulo,
Araraquara, Sorocaba, Salto, Santo André,
Indaiatuba, Jaguariúna, Brasília, Natal, Campo
Grande, Planaltina, Porto Alegre e Joinville.

O questionário foi distribuído de forma online
entre janeiro de 2022 e junho de 2022. Houve
variabilidade suficiente dos dados sociodemográficos
nas questões dos comportamentos pró-ambientais,
atendendo aos objetivos deste estudo.Observa-se na
Figura 1, que dentre as respostas coletadas, nenhum
respondente apresentou alta e nem baixa motivação,
todos se encontraram na média.

Figura 1 - Tabela cruzada de gênero e motivação
ambiental.

Houve uma predominância de respostas
femininas em 19%, entretanto as respostas
apresentaram variabilidade significativa entre os
diferentes níveis de motivação, como observado na
Figura 2. Mulheres representaram a maioria tanto no
médio quanto no alto-médio níveis de motivação.



Figura 2 - Tabela cruzada de gênero e motivação
ambiental.

Na figura 3, é apresentada uma tabela cruzada
de idade, escolaridade e motivação ambiental. Através
dela é possível perceber que pessoas com maior idade
apresentaram motivações mais elevadas do que pessoas
mais jovens com o mesmo grau de instrução formal. Tal
fato é corroborado com estudos anteriores sobre a
influência predominante da experiência de vida em relação
ao nível educacional  (Otto e Kaiser, 2014)



Figura 3 – Tabela cruzada de idade, escolaridade e motivação ambiental.
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