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RESUMO
A preocupação com o meio-ambiente e a sustentabilidade do planeta tem sido
amplamente debatidas nas últimas décadas por toda a sociedade. Com o aumento
da industrialização e da população mundial, a geração de resíduos tornou-se um
sério problema dos grandes centros urbanos. Neste contexto, o consumidor tende a
ser estimulado a adotar um comportamento ambientalmente consciente. Mas o
conhecimento sobre a influência da consciência ambiental nas atitudes e intenção
de uso de produtos e serviços ecologicamente corretos, ainda é incipiente. Desta
forma, o problema que foi investigado nesta dissertação diz respeito à identificação
do grau de consciência ambiental dos futuros profissionais de arquitetura, e sua
relação com as atitudes e intenção de implementar procedimentos sustentáveis na
elaboração de projetos da construção civil Este setor foi escolhido em função do
grande volume de resíduos gerados nos processos produtivos e também pela
importância da arquitetura sustentável nos tempos atuais. O objetivo foi encontrar
uma relação entre os construtos consciência ambiental, atitude e intenção de
adoção de procedimentos sustentáveis na elaboração de projetos arquitetônicos. A
investigação que foi conduzida pode ser caracterizada como uma pesquisa
descritiva quantitativa, tipo survey, com finalidade de analisar o comportamento
ambientalmente consciente de futuros profissionais do segmento de arquitetura. Foi
utilizado um questionário individual, o qual se emprega a escala Likert, com grau de
concordância de 1 (um) a 5 (cinco) em relação às afirmativas que compõem os
construtos pesquisados. A amostra da pesquisa contou com 127 alunos do curso de
arquitetura de uma escola particular de ensino superior em Belo Horizonte. A análise
da consistência interna aplicada ao instrumento de pesquisa, avaliando a
consciência ambiental, atitude e intenção, apresentou um resultado acima de 0,60
que é o valor mínimo aceitável. A relação entre os construtos consciência ambiental
e a atitude foi significativa. Da mesma forma, a relação entre os construtos atitude e
intenção de adoção de procedimentos sustentáveis foi significativa. Porém a relação
entre consciência ambiental e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis na
elaboração de projetos de arquitetura é não significativa. Isto implica que a intenção
é mais identificada pelo construto atitude do que em relação ao construto
consciência ambiental. Portanto, a dissertação demonstra que a intenção
comportamental dos futuros profissionais do ramo de arquitetura é mais afetada pela
atitude do que pela consciência ambiental, mostrando que existe uma dissociação
entre o pensamento e a ação. Apesar da média da avaliação ter sido superior a 3,0
(numa escala de 3 a 5), o grau de consciência ambiental, da atitude e da intenção de
adoção de procedimentos sustentáveis, entre os alunos de arquitetura, é baixo.
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ABSTRACT

During the recent decades Society has been concerned about the environment and
the sustainability of the planet. The growing of industrialization and the global
population, increased the generation of waste which become a serious problem in
major urban centers. In this context, the consumer tends to be encouraged to adopt
an environmentally conscious behavior. However, is still incipient the knowledge
about the influence of environmental awareness in attitudes and intention to use
environmentally friendly products and services. Thus, the problem that was
investigated in this dissertation concerns the identification of the degree of
environmental awareness among future professionals in architecture, and its
relationship to attitudes and intention to implement sustainable procedures in the
preparation of construction projects. This sector was chosen due to the large volume
of waste generated in manufacturing processes, and also the importance of
sustainable architecture nowadays. The goal was to find a relationship between the
environmental awareness, attitude and intention to adopt sustainable procedures in
the preparation of architectural projects. The research was conducted can be
characterized as a quantitative descriptive research, survey type, with the purpose of
analyzing the behavior of future environmentally conscious professionals in the
architecture industry. Was used an individual questionnaire, which is used in Likert
scale, in which the degree of agreement is one (1 ) to five (5 ) in respect of
statements that make up the constructs surveyed. The study sample included 127
students of architecture from a higher education private school in Belo Horizonte. The
internal consistency analysis applied to the research instrument, assessing
environmental awareness, attitude and intention, the result presented above 0.60
which is the minimum acceptable value. The relationship between the construct of
environmental awareness and attitude was significant. Likewise, the relationship
between the constructs attitude and intention to adopt sustainable procedures was
significant. However, the relationship between environmental awareness and
intention to adopt sustainable procedures in the preparation of architectural projects
is not significant. This implies that the intent is identified more by attitude than
construct in relation to construct environmental awareness. Therefore, the
dissertation demonstrates that the behavioral intention of future professionals in the
field of architecture is affected more by attitude than by environmental awareness,
showing that there is a dissociation between thought and action. Despite the average
rating was above 3.0 (on a scale 3-5), the degree of environmental awareness,
attitude and intention to adopt sustainable procedures, among students of
architecture, is low.
Keywords: Consumer behavior, Environmental Awareness, Attitude, Sustainable
Architecture
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1- Introdução
1.1 - Delimitação do Tema
A questão ambiental, no que se refere à preservação e sustentabilidade do
meio-ambiente, é um tema relativamente novo nas grandes discussões mundiais,
porém não menos importante para o futuro da sociedade. A preocupação com a
sustentabilidade ambiental iniciou-se há aproximadamente 50 anos, na década de
1960, quando intensificou-se a discussão sobre novos modelos de desenvolvimento
sócio-econômicos. A grande questão era alinhar o crescimento econômico com a
preservação dos ecossistemas e um maior equilíbrio social.
A partir deste período, percebeu-se o crescimento da consciência ecológica nas
pessoas, contribuindo com o desenvolvimento do comportamento ambientalmente
correto.
Paradoxalmente, a economia nos últimos anos tem se caracterizado pela
produção de bens cada vez mais “descartáveis”, com ciclo de vida muito curtos. Este
fator acarreta num aumento substancial de resíduos descartados, contribuindo com a
degradação ambiental, com o aumento do consumo de energia e geração de lixo.
Neste cenário, o setor da construção civil tem uma participação relevante, e por
isso é o foco deste estudo.
A grande questão é identicar se os consumidores conscientes ecologicamente
estão efetivamente envolvidos com a preservação ambiental. Para isto, devem adotar
atitudes e intenções de consumo que contribuem com a sustentabilidade do planeta.

1.2 - Contextualização do Problema
A preocupação com o meio-ambiente e a sustentabilidade do planeta tem sido
amplamente debatidas nas últimas quatro décadas por toda a sociedade. Com o
aumento da industrialização e da população mundial, a geração de resíduos tornouse um sério problema dos grandes centros urbanos. Este fato tem estimulado a
elaboração de novas políticas públicas em relação à sustentabilidade e preservação
ambiental, além de provocar a iniciativa privada a desenvolver novas tecnologias
14

que agridem menos o ambiente e que consomem menos recursos naturais. Nesse
contexto, destaca-se a indústria da construção civil, que historicamente é um setor
que gera um volume considerável de resíduos sólidos, mas por outro lado, pode ter
um papel fundamental na conservação do meio-ambiente.
Antes de focar o processo de mudança do setor da construção civil, vale
destacar o histórico da evolução da consciência ambiental mundial. Os debates
mundiais sobre meio ambiente e sustentabilidade iniciaram na década de 1960,
principalmente através da ONG – Organização não Governamental - Clube de
Roma, que elaborou o relatório Limites do Crescimento em 1968, quando alertou a
comunidade mundial sobre a necessidade de rever os modelos e projetos
desenvolvimentistas da época, para evitar sérios riscos no futuro do planeta. Em
1972, a Declaração de Estocolmo divulgou 26 princípios que inspiraram o homem a
preservar e melhorar o meio ambiente. Desde então, os debates sobre
desenvolvimento sustentável tornaram-se cada vez mais presentes na sociedade.
Nesta sequência de

acontecimentos, que marcaram a evolução da

conscietização ambiental, dois eventos foram fundamentais: o Relatório Brundtland
(1987) e a Conferência das Nações Unidas sobre meio-ambiente e desenvolvimento
- ECO-92
Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU, 10 anos após a Conferência de Estocolmo. Em 1987, a
Comissão elaborou o Relatório Brundtland, na época presidida pela primeiraministra da Noruega, Sra. Gro Harlem Brundtland. O documento definiu o
desenvolvimento sutentável como um processo que “satisfaz as necessidades
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades”. O novo modelo proposto destacou o antagonismo entre os
padrões de produção e consumo vigentes na época com a necessidade do
desenvolvimento sustentável e com a capacidade dos ecossistemas se renovarem.
É importante frisar que a comissão não estava contra o crescimento econômico,
mas destacou a importância de alinhá-lo com os aspectos sociais e ambientais.
Foram destacados novos conceitos e problemas ambientais, como aquecimento
15

global e diminuição da camada de ozônio, que cresciam num ritmo muito acelerado,
dificultando a implantação de soluções com a mesma velocidade. Neste contexto, o
documento apontou algumas medidas para melhorar a sustentabilidade, entre as
quais destacam-se: necessidade de limitação do crescimento populacional;
utilização de fontes de energia renováveis; diminuição do consumo de energia;
controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores;
aumento da produção industrial nos países emergentes com uso de tecnologias
ecologicamente corretas (Relatório BRUNDTLAND, disponível em pt.wikipedia.org).
Outro momento importante neste processo de aprimoramento e preocupação
com o desenvolvimento sustentável foi a Conferência das Nações Unidas sobre
meio ambiente e desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como ECO-92, realizada
no Rio de Janeiro em junho de 1992. Considerado o evento mais importante do
século XX, a Conferência reuniu mais de cem chefes de Estado e representantes de
cento e oitenta países, indicando a importância e preocupação das nações com o
desenvolvimento sustentável. Uma das principais contribuições da Conferência foi a
constatação que os países desenvolvidos eram os principais responsáveis pela
degradação do meio ambiente. Destacou-se também a importância de um novo
modelo econômico menos consumista e mais sustentável ecologicamente. Dentre
os documentos oficiais elaborados na Conferência, destacam-se:

 Convenção da Biodiversidade - aprovado por 156 países, tendo como principais
objetivos o uso sustentável da biodiversidade e a utilização justa dos recursos
genéticos pelos países (Protocolo de Biossegurança).

 Agenda 21 – principal documento gerado na Conferência. Além de ser
participativo e consensual, representa um importante instrumento para auxiliar
as políticas de desenvolvimento sustentável. A principal característica é o
planejamento integrado e de longo prazo dos aspectos sociais, econômicos,
ambientais

e

culturais,

considerando

as

prioridades

definidas

pelas

comunidades. A Agenda 21 contribuiu para definição de um novo paradigma nos
planejamentos empresariais, principalmente nas indústrias, pois estimulou uma
nova forma de pensar as relações com o ambiente e com as próprias
16

comunidades locais. Ou seja, a Agenda 21 transformou em ações os conceitos
de desenvolvimento sustentável. Dentre estas ações destacam-se as políticas
internacionais que auxiliam o desenvolvimento sustentável nos países em
desenvolvimento, as mudanças nos padrões de consumo, as relações entre
sustentabilidade e dinâmica demográfica e estratégias para diminuir a miséria e
a pobreza.

 Agenda 21 Local – elaborado a partir das diretrizes da Agenda 21. No Brasil é
composta pelo governo e sociedade civil, que implantam um Fórum com objetivo
de definir um plano municipal de desenvolvimento sustentável. São priorizadas
ações de curto, médio e longo prazos, sempre buscando integrar os aspectos
sociais, ambientais, econômicos e culturais.

Em 1997 foi realizada a19ª Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU, visando
avaliar os cinco primeiros anos de implementação da Agenda 21. Chefes das
delegações de diversos países reiteraram os compromissos com a implantação dos
programas da Agenda 21. No mesmo ano foi elaborado o Protoclo de Kyoto, que
definiu metas de combate ao “efeito estufa”, visando diminuir a emissão de CO2,
principalmente pelos países desenvolvidos. Houve resistência destes países em
ratificar o protocolo.
A Figura 1 ilustra a sequência e evolução dos eventos mundiais relacionados ao
desenvolvimento sustentável a partir da Conferência de Estocolmo (1972), não
destacando a ONG Clube de Roma em 1968.
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FIGURA 1 - Evolução dos Eventos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável
Fonte: Coracini ( 2011)

1.2.1 - Sustentabilidade na Construção Civil
A indústria da construção civil representa um importante segmento da economia
brasileira. Segundo estudo do IPEA me 2005, o setor da construção civil apresentava
uma participação de 7,3% do PIB nacional, com aproximadamente 1,5 milhões de
empregos diretos no mesmo período, consequentemente gerando riquezas e
desenvolvimento para o País.
Vários estudos destacam que as perspectivas de crescimento do setor da
construção no Brasil são muito positivas para os próximos 05 anos, aumentando as
expectativas de desenvolvimento sustentável de toda cadeia produtiva.
18

Por outro lado, a produtividade e a consciência ambiental dos trabalhadores do
setor da construção civil são muita baixas, devido às tecnologias aplicadas e aos
baixos salários. Estes aspectos dificultam o desenvolvime nto de uma cultura
sustentável no setor, gerando um grande passivo ambiental, seja na extração de
recursos naturais, no consumo elevado de energia ou na geração de resíduos sólidos.
Nas tabelas 1 e 2, percebe-se o volume de resíduos sólidos urbanos gerados
pelo setor da construção civil. O percentual é muito elevado do total gerado nos
municípios. No estado de São Paulo a média é mais representativa do que em Belo
Horizonte, mas em ambos os casos o volume é relevante.

TABELA 1 – Participação dos Resíduos da Construção Civil nos Resíduos Sólidos
Urbanos em Belo Horizonte
Tipo de resíduos
2000
2001
2002
2003
Média
Resíduos sólidos urbanos
4.554
4.009
4.337
4.119
4.255
(ton.)
Resíduos construção civil –
2.325
1.676
1.829
1.352
1.795
ton. - (RCC)
Participação dos RCC (%)
51.0
41.8
42.2
33.0
42.2
Fonte: SLU/NEPES/2005 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil

TABELA 2 – Participação de resíduos sólidos urbanos no estado de São Paulo
Municípios

Fonte (*)

Geração diária
(ton.)

Participação sobre
resíduos sólidos
urbanos

São Paulo

I&T - 2003

17.240

55%

Guarulhos

I&T - 2001

1.308

50%

Diadema

I&T - 2001

458

57%

Campinas

PMC - 1996

1.800

64%

Piracicaba

I&T - 2001

620

67%

São José dos Campos I&T - 1995

733

67%
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Ribeirão Preto

I&T - 1995

1.043

70%

Jundiaí

I&T - 1997

712

62%

São José do Rio Preto I&T - 1997

687

58%

1.013

54%

Santo André

I&T – 1997

Fonte: Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil. A experiência do
Sinduscon-SP ( 2005 )
* I&T – Informações e Técnicas em Construção Civil S/C Ltda.
Neste mesmo estudo do Sinduscon-SP, identificou-se que cerca de 75% dos
resíduos gerados pela construção nos municípios provêm de eventos informais,
normalmente reformas prediais, sendo o restante gerado pelas construtoras.
A construção sustentável deve promover intervenções no meio ambiente
preocupando com a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. O
projeto deve considerar o espaço no qual será implantado, aproveitando ao máximo os
materiais do local, além de avaliar quem irá utilizar o ambiente, qual a vida útil e se
poderá servir para outra finalidade. De acordo com vários profissionais do setor da
construção civil, a sociedade como um todo, incluindo clientes e investidores, está mais
sensível

com

as

questões

ambientais,

exigindo

das

construtoras

maior

responsabilidade nesse sentido.
Neste

contexto

as

certificações

ambientais

tornam-se

instrumentos

fundamentais na sustentabilidade do setor, pois buscam implementar várias ações e
processos sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida das construções. Na
elaboração do projeto consideram desde a definição do local até a entrega das
edificações, passando pela economia de materiais e destinação correta dos resíduos
gerados.
Os benefícios dos projetos certificados são no longo prazo, principalmente em
relação à diminuição dos custos de manutenção e consumo, além da valorização dos
empreendimentos. Existem dois modelos mais utilizados no Brasil:

o modelo

americano LEED® ( Leadership in Energy and Environmental Design) - Green Building
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e o modelo francês AQUA (Alta Qualidade Ambiental). Estes modelos visam definir as
diretrizes de desenvolvimento, projeto e construção dos empreendimentos.
O modelo LEED® utiliza critérios mais quantitativos, como a redução percentual
dos parâmetros determinados no projeto a ser certificado. Já o modelo AQUA utiliza
critérios mais qualitativos, como o acompanhamento e avaliação das etapas do projeto,
antes de continuar sua implantação.
1.2.2 - Certificação LEED®
O

sistema

LEED®

visa

avaliar

o

desempenho

ambiental

de

um

empreendimento, considerando seu ciclo de vida. Foi desenvolvido pelo USGBC (U.S.
Green Building Council), instituição americana. Em 2007 foi criado no Brasil o GBCB
(Green Building Council Brasil), entidade não governamental vinculada ao USGBC. É
considerada a principal certificação do setor no Brasil. Em 2012, o Brasil ocupava a
quarta colocação no ranking mundial dos países envolvidos com projetos de
construção sustentável.
Específico para construção de edifícios, a certificação Green Building (Edifício
Verde) considera cinco aspectos na construção sustentável: local, eficiência da água,
eficiência de energia, conservação dos materiais e recursos e qualidade ambiental
interna. O planejamento considera a utilização de tecnologias e gestão ambientais.

1.2.3 - Certificado AQUA
O Sistema AQUA é uma adaptação brasileira ao modelo Francês HQE (Hign
environmental Quality). Busca organizar e controlar todas operações ao longo do
processo. É estruturada por dois sistemas de avaliação: SGE (Sistema de Gestão do
Empreendimento) e QAE (Qualidade Ambiental do Edificio). São considerados quatro
aspectos:

comprometimento

empreendimento;

do

empreendedor

com

o

perfil

ambiental

do

implementação e funcionamento; gestão do empreendimento:

acompanhamento e avaliação dos processos; aprendizagem e análise dos resultados.
Diversas pesquisas americanas – sobre o nível de investimento adicional e os
retornos na locação e venda de edifícios comerciais e residenciais certificados pelo
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LEED® – têm comprovado que a certificação é interessante do ponto de vista do
negócio, ou seja, o valor agregado é superior aos investimentos.
Segundo consultor David Douek, diretor da OTEC, empresa especilaizada em
consultoria para a construção civil, em entrevista a Revista Digital AECweb – Portal da
Arquitetura e Construção , a concepção inicial do projeto será um fator determinante no
impacto dos custos relativos às questões de sustentabilidade. Na prática, isto significa
que, se o projeto for concebido já com os conceitos de sustentabilidade pelas equipes
envolvidas, a tendência é de solucionar as questões a um custo mais baixo do que,
eventualmente, incorporar uma solução numa fase já avançada de trabalho.
De acordo com a experiência do CTE, empresa de consultoria que atua no mercado
da construção civil desde 1992, há um aumento no custo de construção entre 1% e 6%,
dependendo dos processos sustentáveis incorporados ao projeto.
A partir desta contextualização sobre os eventos que contribuíram com o aumento
da conscientização ambiental e a importância da construção civil neste processo,
percebe-se que o projeto das construções deve vislumbrar, em todas as etapas, a
sustentabilidade como um dos resultados relevantes dos empreendimentos.
Desta forma, a arquitetura sustentável tornou-se um modelo a ser seguido no
segmento de obras e construções. A arquitetura sustentável previne o impacto
ambiental das construções a partir do uso racional de recursos, de preferência de
origem natural, minimizando o impacto sócio-ambiental no local em que está inserido o
empreendimento. É importante destacar que a arquitetura sustentável vislumbra
também à viabilidade econômica dos projetos.
Uma contribuição importante é a utilização de materiais com certificação ambiental,
envolvendo toda a cadeia produtiva, incluindo os produtos reciclados, com o
desenvolvimento sustentável e a inserção social. O tratamento e destinação dos
resíduos sólidos gerados, também são fatores primordiais no conceito de arquitetura
sustentável.
Normalmente, os projetos visam uma eficiência energética e o uso racional da água,
que proporcionam uma economia relevante ao longo dos anos, apesar de, em alguns
casos, o investimento inicial ser maior na construção do projeto. Estas características
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podem gerar um diferencial às edificações, agregando valor e aumentando a
atratividade por parte de clientes e investidores, que procuram constantemente maior
visibilidade aos seus negócios e suas marcas.
Complementando este cenário de maior conscientização sobre o desenvolvimento
sustentável dos atores envolvidos nos processos da construção civil, desta-se também
a participação do governo. O destaque aqui é a legislação ambiental de Belo Horizonte,
que será o município a ser estudado neste trabalho.
A partir de agosto de 2013 entrou em vigor a nova legislação ambiental do
município de Belo Horizonte, que institui o “ Sistema de Gestão sustentável de
Resíduos da Construção Civil e resíduos volumosos – SGRCC e o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil – PMRCC e resíduos
volumosos”.
Esta lei vem após o fechamento do aterro sanitário público de Belo Horizonte em
2009. De lá para cá, houve um aumento considerável de destinação e armazenamento
irregular de resíduos sólidos gerados pela construção civil. A partir da promulgação da
lei, os responsáveis pelo planejamento e implantação de edificações deverão elaborar
o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. O plano deve
conter informações como: características das obras e a geração de resíduos e os
respectivos procedimentos para minimizá-los ou reutilizá-los, de preferência nos
próprios canteiros de obras.
Este estudo visa avaliar a consciência ambiental de futuros arquitetos, e suas
respectivas atitudes em relação ao desenvolvimento sustentável e à intenção de uso de
materiais reciclados e outros procedimentos ambientalmente corretos nos projetos a
serem elaborados. A pesquisa foi aplicada a alunos ddiversos períodos do curso de
arquitetura da FUMEC em Belo Horizonte.

1.2.4 – Problema da Pesquisa
Portanto, a questão orientadora da pesquisa é: Qual é o grau de consciência
ambiental dos futuros profissionais de arquitetura, e sua relação com

a atitude e
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intenção de implementar procedimentos sustentáveis na elaboração de projetos da
construção civil?
1.3 - Objetivos
Em função da contextualização apresentada, são destacados os objetivos que
são atingidos com esta dissertação.
1.3.1 - Objetivo Geral
Identificar o grau de consciência ambiental dos alunos dos cursos de arquitetura,
e sua relação com a atitude e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis na
elaboração de projetos da construção civil.
1.3.2 – Objetivos Especificos
1. Identificar o grau de consciência ambiental dos alunos de curso de
arquitetura.
2. Analisar a atitude dos alunos de curso de arquitetura em relação à arquitetura
sustentável.
3. Avaliar a intenção de adoção de procedimentos sustentáveis.
4. Verificar como a consciência ambiental, a atitude e a intenção de adoção de
procedimentos sustentáveis estão relacionados.
1.4 - Justificativa
Ao longo dos anos a relação dos seres humanos com o meio ambiente vem
evoluindo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Se considerarmos os
últimos 50 anos, quando iniciou um processo de conscientização ambiental através da
ONG Clube de Roma, os modelos de desenvolvimento sofreram mudanças drásticas,
principalmente em relação às questões sociais e ambientais.
Anteriormente, a sociedade não preocupava muito com a preservação
ambiental, porque não sentia diretamente os impactos que a depredação do meio
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ambiente proporcionava. Os padrões de consumo absorviam, num ritmo muito
acelerado, os recursos naturais. Segundo Giglio (2002), consumismo é a compra sem
necessidade, e este padrão de consumo tem mudado nos últimos anos, em função da
percepção das pessoas na importância da preservação ambiental para a melhoria da
qualidade de vida atual e das gerações futuras. O desafio é desenvolver modelos de
desenvolvimento e crescimento econômico aliados às questões sociais e ambientais.
Este estudo está focando especificamente o setor da construção civil. Conforme
destacado nos capítulos anteriores, este setor, considerando toda a cadeia produtiva, é
o maior gerador de resíduos sólidos dentre todos que compõem as atividades
econômicas. Ao mesmo tempo, apresenta várias oportunidades para diminuir a
geração de resíduos e entulhos. Seja através da utilização de materiais reciclados ou
de energias renováveis, aproveitamento das águas de chuva. Pode ser destacada
ainda a importância do segmento no PIB (Produto Interno Bruto) dos diversos países.
Percebe-se que uma parcela dos consumidores, está cada vez mais
sensibilizada com a sustentabilidade do planeta, valorizando as residências
sustentáveis. Este aspecto influencia toda a cadeia da construção civil, incluindo
fornecedores e investidores, que estão atentos ao aumento desta demanda.
A pesquisa foi direcionada a estudantes universitários do curso de arquitetura.
Definimos este público em função da importância dos arquitetos na elaboração de
projetos residenciais, tendo um poder de influência relevante na concepção das
moradias. A pesquisa irá identificar o grau de consciência ambiental e a relação com as
atitudes e intenções de implantação de procedimentos sustentáveis nos projetos
desenvolvidos pelos arquitetos.
Por estas questões, este estudo torna-se relevante tanto para o meio acadêmico
quanto para o meio empresarial, principalmente do setor da construção civil.
Do

ponto

de

vista

pessoal,

este

estudo

é

importante porque

atuo

profissionalmente no ramo de reciclagem de resíduos e entulhos gerados pela
construção civil.
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2. Referencial Teórico

Nesta etapa da dissertação será feita uma revisão dos conceitos sobre os temas
abordados, reforçando e ampliando os conhecimentos que deram suporte ao
desenvolvimento deste trabalho. O referencial teórico foi dividido em três partes. A
primeira refere-se ao desenvolvimento sustentável na construção civil. Já na segunda
foram trabalhadas a consciência ambiental, atitude e intenção de adoção de práticas
sustentáveis pelos estudantes de arquitetura. Na terceira e última foi abordado o
modelo teórico aplicado.

2.1 – Sustentabilidade

Ecologia é definida como “o estudo das interações entre os organismos e seus
ambientes físicos e biológicos. Os organismos têm a capacidade de controlar o
movimento da energia e dos materiais entre seus ambientes externos e internos”
(ROAF, 2009, pág. 23). De acordo com Savitz (2007), as ações desenvolvidas para
alcançar a sustentabilidade são utilizadas há muito tempo, porém de forma
desarticulada.
A economia atual foi estruturada por forças mercadológicas e não ecológicas,
criando

uma

economia desconectada com

os ecossistemas do

planeta e,

consequentemente destruindo os sistemas naturais que dão suporte à própria
economia (BROWN, 2003).
Segundo John Elkington (1988), a sustentabilidade é estruturada por três pilares
que se complementam: ambiental, social e econômico-financeiro.

Reforçando este

conceito, Curi (2010) destaca que o sucesso do desenvolvimento sustentável depende
das empresas, do governo e da sociedade.
Em pesquisa realizada pelos Institutos AKATU e ETHOS (2010), concluiu que
49% da população pesquisada está “desconectada” com os debates sobre os temas
relacionados à sustentabilidade. Por outro lado, a pesquisa detectou o aumento da
preocupação dos jovens com as questões climáticas e os impactos gerados pelo lixo.
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Destacou também que este grupo apresenta uma baixa rejeição aos cenários
ecologicamente corretos. Estes fatores são importantes porque os jovens serão os
empreendedores e grandes consumidores do futuro, além de importante formadores de
opinião.

2.1.1 - Desenvolvimento Sustentável

Segundo a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CMMAD,1988), e o Relatório Brundtland (1987), desenvolvimento sustentável é aquele
que “atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das
gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”.
O Relatório Brundtland em 1987, sugeriu várias medidas para contribuir com o
desenvolvimento sustentável, entre as quais destacam-se: crescimento populacional
limitado e sustentável; controle e organização dos processos de urbanização;
diminuição do consumo de energia; desenvolvimento de novas tecnologias para
utilização de fontes energéticas renováveis; implantação de um programa de
desenvolvimento sustentável pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Segundo a Declaração do Rio e a Agenda 21, documentos aprovados na
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED)
em 1992, o desenvolvimento sustentável deve aliar a evolução econômica com o
aumento da conscientização ecológica.
O quarto princípio da Declaração do Rio (1992) diz: “para se alcançar o
desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente
em relação a ele”.
Ainda, de acordo com a Agenda 21 (1992), o desenvolvimento deve ser
ambientalmente racional, proporcionando o equilíbrio da preservação ambiental, com a
justiça social e a eficiência econômica.

O quadro 1 destaca algumas definições do termo desenvolvimento sustentável:
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QUADRO 1 - Conceitos de Desenvolvimento Sustentável

 “unificação da economia e da ecologia nos níveis de tomada de decisão”
(Relatório Brundtland, 1987).

 “Padrão de transformações econômicas estruturais e sociais que otimizam os
benefícios sociais e econômicos disponíveis no presente, sem destruir o
potencial de benefícios similares no futuro” ( GOODLAND, LEDOC, 1987);



“situação na qual o vetor de desenvolvimento aumenta monoticamente sobre o
tempo – “constância do estoque do capital natural”” (PEARCE, MARKANDYA,
BARBIER, 1989);

 “a administração ótima de recursos e do ambiente requer maximizar os
benefícios líquidos do desenvolvimento econômico, mantendo os serviços e a
qualidade dos recursos naturais” (BARBIER, 1989);
Fonte: Adaptado de Pearce, Markandya, Barbier (1989):

O empresariado brasileiro mais esclarecido está sensibilizado com o novo
paradigma sócio-ambiental, que requer uma mudança de atitude em relação ao meio
ambiente, baseado na premissa de que o desenvolvimento sustentável é um sistema
de mercado competitivo, em que os preços não devem ser subsidiados por políticas
econômicas, visando estimular a criação de novas tecnologias de produção mais
eficiente que impactarão nos resultados econômicos e ambientais.

2.1.2 - Sustentabilidade na Construção Civil

Segundo Silva e Guimarães (2007), a construção civil pode ser analisada sobre
dois aspectos. Primeiro, como uma atividade que visa atender as necessidades do
homem: proteção e, posteriormente poder, ostentação, domínio e prestígio. O segundo
aspecto refere-se ao desenvolvimento das técnicas e ao aumento da população.
Ao longo dos anos a construção civil foi evoluindo e modificando as técnicas
aplicadas, conforme figura abaixo 2:
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Idade da pedra

idade da argila

600.000 aC 14.600 aC

idade do cobre

4.500 aC

idade do bronze

3.800 aC

idade do ferro

1.200 aC

idade do aço

586 aC

idade silício

1.918 dC

FIGURA 2 – Linha do Tempo
FONTE: Silva e Guimarães (2007)

Percebe-se que, nas primeiras etapas, os materiais eram naturais e absorvidos
pela própria natureza, quando não eram mais utilizados. A partir da descoberta das
técnicas de manuseio de metais, os resíduos gerados começaram a devastar a
natureza.
Aliada à utilização destes materiais metálicos, surgiram por volta de 1.750,
novas técnicas que contribuíram com o aumento de resíduos gerados, entre os quais
destacam-se: paredes revestidas com reboco e tinta, materiais impermeáveis, como
verniz e esmalte, ruas pavimentadas (SILVA e GUIMARÃES, 2007).
Iniciou-se neste período a construção de edificações em série, com a destruição
e reconstrução de vários prédios. O desperdício tornou-se recorrente e elevado. Em
média, 50% dos resíduos são transformados em rejeitos. (SCHENINI, BAGNATI,
CARDOSO, 2004).
Toda indústria produz lixo ou resíduo. Isto é inerente aos processos. A questão
destacada é o volume gerado pela indústria da construção civil. O volume de entulho
gerado nas construções e demolições pode chegar a até duas vezes o volume de
resíduos sólidos urbanos de outros processos. O setor é o maior gerador de resíduos
da sociedade (SILVA e GUIMARÃES, 2007).
Na média global, a construção civil é responsável por 40% do uso da energia
consumida pela sociedade, devido, principalmente, à queima de combustível fóssil na
cadeia produtiva, além de gerar 30 a 40% dos resíduos depositados nos aterros e
contribuir com 20% do consumo de água potável (BARBUT, 2006).
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Ainda, segundo Barbut (2006), a estimativa é que esses números aumentem
aproximadamente 30% em 20 anos. A indústria da construção civil mundial é a maior
consumidora de recursos naturais, ficando a frente da indústria alimentícia (NETO,
2005).
No Brasil houve um grande processo de migração do campo para as cidades a
partir da segunda metade do século passado, gerando um considerável aumento de
novas construções (SCHENINI et al., 2004).

Na tabela 3 apresentamos a relação de resíduos gerados por habitante.

TABELA 3 – Produção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) x

Habitante x

Localidade

Localidade

População Produção

Produção

Produção

RCD (hab./dia)

(hab/ano)

Fonte

Estimada

de

IBGE 2007

(t/dia)

2.412.937

1.046,51

0,434

158,41

SLU – PBH

Brasília

1.797.408

2.300

1,279

466,84

SEMARH

Curitiba

2.455.903

4.000,00

1,629

594,59

PM/SINDUSCON

Belo
Horizonte

PR
Goiânia

1.244.645

1.451,61

1,166

425,59

PM Goiânia

João

674.971

70

0,108

39,42

PM João Pessoa

2.000

0,328

119,72

COMLURB

1,561

569,77

LIMPURB

Pessoa
Rio

de 6.093.472

Janeiro
São Paulo

10.886.518 17.000

FONTE: Silva e Guimarães , 2007
Analisando os valores da tabela, principalmente a produção habitante / dia,
percebe-se claramente a grande variação dos resultados gerados nos municípios
apresentados. Esses números podem ser utilizados tanto para a política de coleta de
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resíduos, quanto para aprimorar a consciência ambiental na população e nas empresas
do segmento da construção civil.
A partir da Resolução n° 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA em 2002, a indústria da construção civil inicia as discussões sobre o controle
e responsabilidade da destinação de resíduos sólidos. Esta resolução define
responsabilidades e deveres dos municípios em relação ao licenciamento de áreas
para receptação de resíduos, bem como aprimorar a fiscalização de toda cadeia do
setor.
TABELA 4 – Classificação dos Resíduos da Construção Civil
CLASSE

TIPOLOGIA

CLASSE A

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados,
tais como:
de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação
e de obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplenagem;
de construção, demolição, reforma e reparos de edificações:
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
de processo de fabricação e/ou demolição de peças prémoldadas

em

concreto

(blocos,

tubos,

meios-fios

etc.)

produzidos nos canteiros de obras.
CLASSE B

São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel / papelão, metais, vidros, madeiras e outros.

CLASSE C

São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias

ou

aplicações

economicamente

viáveis

que

permitam a sua reciclagem / recuperação, tais como os produtos
oriundos do gesso.
TABELA 4 – Classificação dos Resíduos da Construção Civil (Continuação)
CLASSE D

São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção,
tais como: tintas, solventes, óleos, produtos químicos, amianto e
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outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros.
CLASSE E

Resíduos comuns de característica doméstica, considerados
como rejeitos.

FONTE: Silva e Guimarães, 2007

A reciclagem de alguns materiais utilizados nos empreendimentos de construção
civil, pode reduzir consideravelmente os impactos no meio ambiente, conforme tabela 5
abaixo:

TABELA 5 – Redução do impacto Ambiental (%)
IMPACTO AMBIENTAL

Aço

Vidro

Cimento

Consumo de energia

74

6

40

Consumo de matéria-prima

90

54

50

Consumo de água

40

50

-

Poluentes atmosféricos

86

22

-

Poluição aquática

76

Resíduos minerais

97

79

FONTE: Schenini et al., 2004

De acordo com Silva e Guimarães (2007), o planejamento da reciclagem deve
seguir as etapas: diminuir o fluxo de resíduos, a partir do uso de tecnologias para
fabricação de produtos recuperáveis; aumentar os processos de recuperação e
utilização dos resíduos; eliminar os resíduos, agredindo menos o meio ambiente;
aumentar a durabilidade ou ciclo de vida dos produtos.
Chahud, Alcântara e Lahr ( 2007) destacam alguns dados importantes do setor
da construção civil que influenciam diretamente o meio ambiente:
1) representa 40% da formação bruta de capital internacional.
2) consome entre 14 a 50% dos recursos naturais extraídos no planeta.
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3) em 2005 cresceu 1,3% e participou com 7,3% do PIB nacional.
4) existem 118.993 empresas de construção civil no país, responsáveis pela ocupação
formal de 1.462.589 trabalhadores.
5) os resíduos que ela gera correspondem de 41 a 70% da massa de resíduos urbanos
coletados no Brasil, sendo em média de 230 a 760 kg/hab.ano.
6) cada m2 construído no país equivale à geração de 50 kg de resíduos.

2.1.3 - Construção Sustentável

Até a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –
ECO 92, a indústria da construção civil não se preocupava tanto com a exaustão dos
recursos não renováveis nos processos de produção, nem com os desperdícios de
materiais e destinação correta dos resíduos gerados (CHAHUD et. al., 2007).
Segundo estes mesmos autores, a partir das discussões geradas pela
implantação da Agenda 21, o conceito de construção sustentável começou a ser
debatido e implantado no segmento da construção civil.
A construção sustentável trabalha a estratégia ambiental de forma integrada e
harmônica em todas as etapas da cadeia produtiva, preocupando-se também com a
saúde dos trabalhadores e com a qualidade e o custo final das edificações (SCHENINI
et al., 2004).
Segundo Corrêa (2009), a construção sustentável é uma tendência já
incorporada pelo mercado, pois os principais stakeholders (clientes, investidores e
governo), pressionam o setor da construção civil a implantar os procedimentos
sustentáveis nos projetos.
De acordo com Corrêa (2009), a AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios
de Arquitetura) e o CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável) definiram
uma série de princípios para a construção sustentável: aproveitamento e integração ao
ambiente natural local;

análise do entorno evitando diminuir os impactos; gestão
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sustentável da obra; diminuição do consumo de água e energia; educação e
conscientização ambiental das pessoas envolvidas nos processos.
De acordo com o Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em
Construção - CIB (2002), a construção sustentável deve harmonizar os ambientes
natural e construído, estimulando a dignidade humana e a igualdade econômica.
Os resíduos destinados de forma incorreta ou irregular impactam diretamente
em danos ao meio ambiente, aumentando os custos do governo e da sociedade na
gestão dos RCD – Resíduos de Construção e Demolição (PINTO, 1999).
A utilização de locais adequados para recepção, triagem e processamento dos
resíduos, proporcionam melhor qualidade de vida das pessoas, além de diminuir os
custos operacionais com os depósitos clandestinos, estimados em 10 dólares por
metro cúbico (SCHENINI et al., 2004).
Como exemplo, podes-se citar o município de São Paulo que economiza de R$
70 a 100 milhões, operando com uma central de transbordo e de um aterro de resíduos
de construção (PINTO, 2004).
Outro exemplo interessante refere-se ao município de Salvador, que entre 1996
e 2000, reduziu em 61,66% o número de depósitos clandestinos e aumentou em
aproximadamente 225,3% o volume de recolhimento de RCD (GARDÊNIA et.al., 2006).
Em Belo Horizonte, que será nosso foco de pesquisa, a quantidade de RCD
reciclados passou de 16.363 ton. em 1996 para 70.277 ton. em 1999 (PEREIRA, 1999).
Segundo Júnior (2005), coordenador da Cartilha de gerenciamento de resíduos sólidos
para a construção civil, elaborada pelo SINDUSCON-MG (2005), as duas estações
existentes em 2003 receberam 117.312 ton./ano de entulho, com uma média de 9.776
ton./mês. Almeida (1996), destaca os principais eixos do Modelo de Gestão dos
Resíduos Sólidos Urbanos do município, iniciado em 1993: melhoria e universalização
dos serviços de limpeza urbana; reaproveitamento de materiais e tratamento de
resíduos – reciclagem; ações educativas para reduzir a produção de resíduos.
A reciclagem dos resíduos da construção civil pode ser economicamente viável,
dependendo do tipo de aplicação. Na mesma cartilha citada anteriormente, o
SINDUSCON-MG (2205) realizou um estudo no qual compara a variação percentual
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entre o preço médio do entulho reciclado (R$ 8,00) e de alguns materiais (R$ 39,00),
entre os quais destacam-se: areia, brita e pedra de mão, apresentando aumento de
387,5%.
Esse estudo do SINDUSCON-MG (2005) destaca também a importância da
gestão do processo produtivo considerando a preservação do meio ambiente, desde a
concepção do projeto, passando pela conscientização dos agentes envolvidos e
definindo métodos de trabalho que incorporem esta consciência.
Não pode deixar de destacar a evolução do conceito das ecohouses, que são
desenvolvidas por arquitetos e engenheiros conscientes com a preservação ambiental.
Para tanto, torna-se necessário um novo tipo de projetista, meio engenheiro, meio
arquiteto que agreguem novos conhecimentos tecnológicos e materiais renováveis, que
criem construções renováveis, principalmente em relação à energia (ROAF, 2009).
De acordo com Roaf (2009) o conceito de ecohouse evoluiu a partir da grande
crise do petróleo na década de 1970, que provocou preocupações sobre as mudanças
climáticas e o esgotamento dos combustíveis fósseis. Posteriormente, as catástrofes
climáticas contribuíram com a sensibilização da sociedade para a preservação
ambiental. E, atualmente torna-se necessária a evolução das eco-sociedades, que
implante novas maneiras de exploração das energias renováveis, garantindo melhor
qualidade de vida, principalmente aos cidadãos mais vulneráveis. Este é um dos
principais desafios de arquitetos e engenheiros na concepção de novos projetos.
Após destacar as referências teóricas sobre sustentabilidade, principalmente em
relação ao setor da construção civil, serão destacados os conceitos que embasarão o
foco principal deste trabalho, que investiga a relação entre a consciência ambiental,
atitudes e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis nos projetos
arquitetônicos.

2.2 – Consciência Ambiental

Como destacado anteriormente, a sociedade como um todo, tem preocupado
com as questões ambientais desde a década de 1960. O modelo de desenvolvimento
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econômico, até então, não preocupava muito com o passivo ambiental gerado. A partir
da proliferação dos debates sobre a degradação do meio ambiente, percebe-se um
aumento da consciência ambiental na sociedade mundial.
Neste mesmo período, o conceito de Marketing Verde também começou a ser
debatido, contribuindo com o aumento da consciência ambiental. Marketing Verde é um
moviemento das empresas para criarem e colocarem no mercado produtos
ambientalmente responsáveis em relação ao meio ambiente (KOTLER, 2006).
Segundo Peattie (2001), o Marketing Verde apresentou três etapas na sua
evolução:
1) Marketing ecológico: surgido nos anos 60 e 70, basicamente visava a
diminuição da dependência e do consumo de produtos que afetavam o meio
ambiente.
2) Marketing Ambiental: surgido nos anos 80, apresentava uma visão mais
ampla, no sentido de focar a redução do impacto ambiental como vantagem
competitiva das empresas.
3) Marketing Sustentável: uma evolução em relação à sustentabilidade, pois
apresenta uma visão mais radical em relação aos processos de produção e
de consumo, identificando os custos ambientais e provocando uma postura
mais sustentável, tanto da sociedade como da economia.
Lampe e Gazda (1995), destacam que o Marketing Verde é fundamental nas
estratégias de negócio para empresas envolvidas com o apelo ambiental.
No quadro 2 compara-se-se a evolução com a preocupação ambiental em duas
décadas distintas (1970 e 1990), demosntrando uma maior consciência ambiental:

QUADRO 2 - A evolução da preocupação ambiental
Fator

Ambientalismo na década
de 1970

Ambientalismo na
década de 1990
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Ênfase

Em problemas ambientais

Em problemas subjacentes
dos
nossos
sistemas
sociais,
econômicos,
técnicos e legais.

Foco geográfico

Em problemas locais (por Em questões globais (por
exemplo, poluição)
exemplo,
aquecimento
global).

Identidade

Estreitamente ligado a outras Um movimento separado
causas contra os sistemas abraçado
por
muitos
vigentes
elementos
do
sistema
vigente

Base de campanha

Usava
previsões
de
crescimento
exponencial
para
prever
futuros
problemas ambientais (por
exemplo,
limites
do
crescimento)

Usava
evidências
da
degradação
ambiental
corrente (por exemplo, o
buraco na camada de
ozônio)

Atitude em relação A empresa é o problema. Empresas vistas como
às empresas
Geralmente adversária
parte da solução. Mais
parcerias formadas
Atitude em relação Desejava crescimento zero
ao crescimento

Desejava
sustentável

crescimento

Visão da interação Focalizada
nos
efeitos Focalizava
as
interambiente/empresa negativos
da
atividade relações dinâmicas entre
empresarial sobre o meio empresas, sociedade e
ambiente
meio ambiente

Fonte: Dias (2007)
As catástrofes ambientais mais recentes, despertaram uma preocupação na
sociedade, incluindo os arquitetos, em relação à “sobrevivência sustentável” (ROAF,
2007). O mesmo autor destaca os principais eventos que geraram estas catástrofes:
onda de calor européia no verão de 2003, que matou 35 mil pessoas; onda de calor
extremo na costa leste dos EUA, que gerou um apagão atingindo 50 milhões de
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pessoas, devido à incapacidade de refrigeração dos sistemas; inundação de New
Orleans em 2005.
Segundo Schultz (2000), a proliferação dos padrões de consumo dos países
desenvolvidos para os outros países pode comprometer a disponibilidade dos recursos
naturais disponíveis.
O consumo sustentável é aquele que reduz os impactos ambientais adversos
(PAAVOLA, 2001). A compra consciente contribui com o desenvolvimento de novos
produtos e serviços, estimulando outros consumidores a adquirirem estes produtos,
disseminando o aumento da consciência ambiental (HANSEN e SCHRADER, 1997).
Em pesquisa realizada pelo IBOPE para o Ministério do Meio Ambiente do Brasil
em 1992, 1997 e 2001, percebe-se um crescimento do comprometimento das pessoas
com as ações que contribuem com a preservação ambiental. Tem que considerar duas
variáveis que influenciaram este resultado: o apagão energético em 2001, que
encareceu o consumo de energia e a sensibilidade da população com os preços, que
contribuíram para a queda na disposição das pessoas em pagar mais por produtos
menos agressivos ao meio ambiente. Os dados da pesquisa estão destacados na
Tabela 6:

TABELA 6 – Ações para a Proteção do Meio Ambiente
Ações

1992 (%)

1997 (%)

2001 (%)

Separam o lixo para ser reciclado

59

72

68

Eliminam o desperdício de água

*

52

62

Reduzem o consumo de energia e gás

38

41

72
38

Fazerem campanha contra empresas que

*

22

15

14

11

6

*

5

5

poluem
Pagam mais por alimentos sem produtos
químicos
Compram eletrodomésticos que consomem
menos energia
*Itens não avaliados na pesquisa
FONTE: Bedante (2004)

Segundo Donaire (1994, pág. 69 ), “a nova consciência ambiental, surgida no
bojo das transformações culturais que ocorreram nas décadas de 60 e 70, ganhou
dimensão e situou a proteção do meio ambiente como um dos princípios mais
fundamentais do homem moderno”.
Os ambientalistas criticam o modelo ocidental de civilização, pautado no
consumo

industrializado,

propondo

uma

alteração

nos

hábitos,

focando

a

sustentabilidade ambiental e não o esgotamento da natureza (LAYRARGUES, 1998).
A conscientização ambiental é a mudança de comportamento, tanto de
atividades quanto em aspectos da vida, dos indivíduos e da sociedade em relação ao
meio ambiente.
A figura 3 ilustra a evolução da cultura do consumo para a cultura de serviços,
passando pela cultura ambientalista, gerando consequências no perfil e expectaivas
dos novos clientes.
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FIGURA 3 - Mudança na cultura de consumo e suas consequências
Fonte: Leite (2009)
A tabela 7 ilustra um estudo do IBGE em 1996 apresenta um estudo, que
destaca que quanto maior a população, maior a geração de RCD média por habitante.

TABELA 7 – Classificação dos municípios brasileiros de acordo com a geração de RCD
pela população urbana
População (mil) RCD

N° Mun.

(ton/dia útil)

População
%

Média

RCD médio
(ton/dia)

< 120

< 200

4.822

44,2

11.281

120 a 300

200 a 500

103

16

190.873

318

300 a 600

500 a 1000

25

410.865

684

8,3
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TABELA 7 – Classificação dos municípios brasileiros de acordo com a geração de RCD
pela população urbana (Continuação)
600 a 3000

1000 a 5000

> 3000

>5000

22
2

19,3

1.082.086

1803

12,1 7.471.325

12452

FONTE: IBGE (1996)

Segundo Bedante (2004), consciência ambiental mais desenvolvida refere-se à
tendência das pessoas em considerarem o impacto ambiental nas diversas decisões,
incluindo o consumo de bens e serviços. O comportamento ecológico e,
consequentemente o consumo de produtos ecologicamente corretos é influenciado
diretamente pela consciência ambiental.
Na comparação das pesquisas realizadas pelos Institutos AKATU e ETHOS em
2001 e 2009, alguns resultados que influenciam a consciência ambiental chamam
atenção:


a participação de consumidores conscientes manteve em 5% da
população brasileira, acarretando num crescimento de 500 mil pessoas.



a preocupação com as mudanças climáticas dos jovens passaram de
24% para 61%.



a preocupação com o aumento da população e com a redução da
poluição cresceram 15 e 12 pontos percentuais respectivamente.

Portilho (2005), destaca que o consumidor verde consome de forma diferente,
mas não necessariamente com um volume menor. Ressalta a importância da
reciclagem e de tecnologias mais limpas, contribuindo com a diminuição dos
desperdícios e com o crescimento do mercado verde. Calzada (1998), define o
consumidor

conscientizado

e

bem

informado

ambientalmente,

quando

sabe

exatamente o que deseja.
Dias (1995), destaca que a pessoa ecologicamente consciente reconhece o grau de
responsabilidade com os problemas ambientais e se compromete com as soluções,
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como por exemplo, verificando os desperdícios de água e desligando os aparelhos
elétricos quando não são utilizados.
O consumo consciente não significa ter que se privar de uma vida mais
confortável, mas reduzir, reciclar e reaproveitar tudo o que for possível a fim de
contribuir para a preservação do meio ambiente e com o equilíbrio do planeta.
Uma questão fundamental que influencia o consumo ecológico é se as
empresas estão envolvidas e conscientes com a sustentabilidade do planeta. “A idéia
básica que norteia o pensamento ambientalista original incide na proposição da
alteração de paradigmas, deslocando o eixo da racionalidade econômica para a
ecológica” (LAYRARGUES, 2000, pág. 37).
Segundo Brown (2003), a economia atual é dominada pelas forças de mercado
em prol dos princípios ecológicos. Este fato gerou uma distorção na economia, que
está destruindo os sistemas naturais que representam o suporte da própria atividade
econômica.
No quadro 3, Donaire (1994), ressalta que, dependendo da atividade da
empresa, existirá um maior ou menor envolvimento com as questões ecológicas. As
empresas na qual as questões ambientais apresentam uma ligação direta com a
produção (atividade fim), se envolvem mais com os processos que impactam no meio
ambiente, inclusive definindo um setor e um responsável direto.
QUADRO 3 - Níveis de Envolvimento em Relação à Variável Ecológica

EMPRESA

Níveis de Envolvimento em Relação à Variável Ecológica
1. Forte envolvimento
2. Regular
3. Fraco envolvimento (ligação indireta e
envolvimento mais distante da atividade produtiva)
(ligação direta com a
atividade produzida)
(ligação
indireta com
atividade
produtiva)
ARAFÉRTIL
Mineração

Ramo
Atividade
(tipo)
Atuação
Nome da
Atividade

Fim (linha)
Centralizada
Gerente de
meio ambiente

RIPASA
Papel e
Celulose
Fim (linha)
Centralizada
Divisão de
meio
ambiente

RHODIA
Químico
Apoio
(Assessoria)

GM
Automobi
lístico
Linha /
Assessoria

ABC
Petroquímico

NESTLÊ
Alimentação

Apoio
(Assessoria)

Linha e
Assessoria

Descentralizada

Centralizada

Descentralizada

Descentralizada

Assessoria de
Segurança de
Processos e
Meio Ambiente

Engenharia
Ambiental e
Mecânica
Industrial

Assessoria de
Segurança de
Processos e
Meio Ambiente

Área de Meio
Ambiente e
Tratamento de
água

FONTE: Donaire (1994)
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Ainda segundo Donaire (1994), as empresas comprometidas com o meio
ambiente, posicionam melhor sua imagem junto à sociedade, gerando um diferencial
estratégico em relação à concorrência. Já Oliveira (2004) ressalta que o marketing
verde apresenta uma boa perspectiva de gerar renda nas comunidades locais.
De acordo com o quadro 4, na fase de percepção, a cúpula da empresa
considera importante a questão ecológica, mas não dissemina para os demais níveis
hierárquicos, restringindo também a implantação de ações concretas de preservação
ambiental. À medida que vai passando para as fases 02 e 03, o compromisso com as
questões

ecológicas

aumenta

consideravelmente

e,

consequentemente,

são

incorporadas ações aos processos.

QUADRO 4: Fases do Envolvimento Organizacional no Processo de Conscientização
Social das Organizações
NÍVEL
ORGANIZACIONAL
CÚPULA

FASE 1

FASE 2

*
Reconhece *Obtém conhecimento
importância
na
política
* Contrata assessoria
organizacional
especializada
*Escreve
e
comunica
esta
importância
aos
grupos externos
*Desenvolve
projetos especiais
internos

FASE 3
*Obtém
compromissos
organizacionais
*Modifica padrões
de
desempenho
organizacional
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QUADRO 4: Fases do Envolvimento Organizacional no Processo de Conscientização Social
das Organizações (Continuação)
ASSESSORIA
*Soluciona
problemas *Provoca alterações
ESPECIALIZADA
técnicos
nas
unidades
*Desenvolve sistema de operacionais
aprendizado nos níveis *Aplica os dados
técnicos/administrativos
desenvolvidos
na
*Desenvolve sistema de avaliação
do
interpretação
do desempenho
ambiente externo
organizacional
*Representa
a
organização
externamente
UNIDADE
*Incorpora
função
ADMINISTRATIVA
na atividade linha
da
estrutura
organizacional
*Modifica
os
processos e investe
recursos
*Dissemina
a
responsabilidade
por
toda
a
organização
FASE 1: Preocupação social existe, mas não está especificamente ligada com a organização
(PERCEPÇÃO)
FASE 2: Fica clara a implicação da organização, mas a obrigatoriedade da ação é reduzida
(COMPROMISSO)
FASE 3: Exige ações específicas da organização e torna-se possível a ocorrência de sanções (AÇÃO)

FONTE: Donaire (1994)

Empresas como Xerox, IBM e Natura investem regularmente em programas e
produtos ecologicamente corretos, estando, inclusive certificadas com a ISO 14001.
Segundo o INMETRO, a quantidade de empresas certificadas cresceu mais de 400%
de 2001 a 2004.
A partir da ISO 14000, a sociedade aumenta o controle sobre as empresas, pois
o consumidor verde passa a regular o mercado através da lei da oferta e procura. Mas
no Brasil, este movimento ainda é incipiente, pois a política industrial ainda está
desconectada com os problemas ambientais, e o mercado, isoladamente, não tem esse
poder (LAYRARGUES, 2000).
Tendo visto o primeiro construto do modelo (consciência ambiental), agora será
analisado o segundo construto (atitude).
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2.3 - Atitude

Existem vários conceitos e abordagens para o termo atitude. De uma forma
geral pode-se definir comportamento como uma resposta a determinado estímulo, que
pode ser uma pessoa, uma situação, uma idéia. Já, a atitude reflete uma avaliação da
situação observada.
Para Blacwell, Miniard e Engel (2005, pág. 52), o conceito de atitude é diferente
do conceito de crença. A crença é um “julgamento subjetivo sobre o relacionamento
entre duas coisas e a atitude é a principal modeladora do comportamento do
consumidor, relacionando-se com o gostar ou não gostar de algo”.
Segundo Solomon (2002), as atitudes em relação à aquisição ou uso dos
produtos, são influenciadas pelas crenças, afeto e intenção de comportamento.
De acordo com a atitude da pessoa, pode-se prever seu comportamento em
relação aos estímulos gerados (BLUM e NAYLOR, 1976). Segundo Karsaklian (2004),
atitude é uma manifestação de intenção das pessoas; é uma predisposição para avaliar
um produto ou uma marca. “Atitude pode ser conceituada como avaliação resumida de
um objeto” (SHIFFMAN e KANUK, 2000, pág. 46).
Os conceitos e aplicação das atitudes das pessoas são muito estudados e
pesquisados nas literaturas sobre Marketing, principalmente em relação ao
Comportamento do Consumidor. Nesta linha de raciocínio, Mitchell e Olson (1981),
definem atitude como a avaliação interna das pessoas em relação à aquisição de
determinado produto ou marca. Ou seja, qual comportamento as pessoas terão em
relação às decisões de compra.
Complementando este conceito, Shiffman e Kanuk (2000), definem atitude como
uma predisposição de se comportar perante determinada situação, podendo agir de
maneira positiva ou negativa. O objeto analisado pode bloquear ou incentivar o desejo
de consumo.
Segundo Bedante (2004), o componente afetivo das atitudes representa uma
força na hierarquia de valores das pessoas. Por exemplo, se a pessoa é a favor do
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consumo sustentável, provavelmente os valores de consciência ecológica estão
enraizados no indivíduo.
Bedante (2004) destaca as principais características das atitudes: atitudes são
predisposições; existe uma tendência em relação à determinada situação; existe
relação entre atitude e comportamento; atitudes são consistentes, mas não
permanentes, podendo mudar ao longo dos anos.
As atitudes são aprendidas e desenvolvidas, a partir das experiências dos
indivíduos. Portanto, são passíveis de serem mudadas ao longo dos anos. As atitudes
são o resultado da interação das pessoas com o ambiente que as cercam. A Figura 4
ilustra a relação entre estas variáveis.

Experiência do
Indivíduo

Atitudes atuais do
indivíduo

Comportamento
do indivíduo

Situação
Atual

FIGURA 4 – Papel das atitudes na determinação do Comportamento
FONTE: Rodrigues (1977)

2.4 - Intenção de Uso
O comportamento de compra ou de uso de um determinado objeto pode ser uma
consequência de suas crenças e atitudes. Para tanto, torna-se necessário mensurar
este processo decisório.
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De acordo com Dias (1995, pág. 43), a intenção é uma espécie de crença que
pode influenciar diretamente o comportamento das pessoas. Destaca ainda que “o
conhecimento de como surge a necessidade de comprar, como ocorre a procura de
informação, e também dos fatores levados em consideração na decisão de compra, é
fundamental para entender o comportamento do consumidor”.
Ainda segundo Dias (2005), o processo de compra é composto pelas etapas:


Identificação da necessidade de compra.



Levantamento de informações que auxiliem na avaliação das alternativas de
compras (fontes internas e externas).



Intenção de compra, que é uma etapa anterior á compra.



Decisão de compra, que representa a aquisição do produto, influenciada pelo
aumento da confiança do consumidor.
Neves e Castro (2003) reforçam este processo, acrescentando ainda a

importância do composto de marketing (produto, preço, promoção e praça) e a
influência do macro ambiente (fatores econômicos, tecnológicos, políticos e culturais).
Fishbein e Ajzen (1975) definiram a intenção de compra considerando duas
variáveis complementares, sendo uma mais objetiva, que é a atitude relacionada à
aquisição do produto e outra mais subjetiva que é a influência do convívio social com o
comportamento dos indivíduos. Karsaklian ( 2004) reforça esta teoria, destacando que
as pessoas pensam mais na utilização dos produtos do que nos atributos do produto e
são influenciadas por amigos e parentes. A figura 5 ilustra esta definição:
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Avaliação do que pensa

Atitude com relação

o indivíduo sobre as

à compra projetada

consequências de
seu comportamento

Intenção
Importância relativa das

de compra

Comportamento

atitudes e da norma

Avaliação que faz o
indivíduo da percepção
que terá seu grupo de sua

Norma

motivação a conformar-se

Subjetiva

com suas normas

FIGURA 5 - Modelo de Ajzen e Fishbein
Fonte: Karsaklian ( 2004)
Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a decisão de compra é influenciada
por motivações internas e atividades de marketing, além da convivência social.
Em relação ao comportamento ecológico, Kaiser, Wölfing e Fuhrer (1999)
indicaram que de acordo com um estudo realizado, a consciência ambiental influencia
a intenção de comportamento ecológico, atingindo 40% dos participantes da pesquisa.
Andrés e Salinas (2002) reforçam esta afirmativa.
A tendência do consumo atual são os produtos ambientalmente corretos e
saudáveis, estimulando as empresas a aproveitarem estas oportunidades, mas
necessitando que mudem o modelo de negócio. (NEVES e CASTRO, 2003).
Uma das maneiras mais utilizadas para avaliar a intenção de uso é a
mensuração dos comportamentos. Ao longo dos últimos anos várias escalas foram
utilizadas neste sentido. Segundo Aaker e Day (1989), as escalas conseguem medir as
crenças, preferências e intenções relacionadas às atitudes.
Diversos modelos foram realizados, utilizando escalas que mensuram as
atitudes e respectivas intenções:
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Richins (1983) – mensurar as atitudes dos consumidores em relação às
reclamações referentes à transações insatisfatórias.



Mascarenhas (1990) – mensurar a atitude das pessoas em relação ao
jogo.



Baker, Levy e Grewal (1992) – medir a atitude em relação à música de
fundo de lojas.

Após

nivelar

os

conceitos

referentes

às

atitudes

dos

consumidores,

apresentaremos o modelo teórico que propõe algumas hipóteses sobre a relação da
consciência ambiental, consumo sustentável e atitudes com intenção de compra.

2.5 – Modelo Teórico e Hipóteses

Neste capítulo irei analisar as teorias que avaliam a influência da consciência
ambiental nas atitudes sobre o capítulo.consumo sustentável e a intenção de adoção
de projetos arquitetônicos sustentáveis. O objetivo do estudo destas teorias é reforçar
as hipóteses que serão apresentadas neste

2.5.1 – Consciência Ambiental e Atitude

A consciência ambiental é estudada tanto em relação às teorias de marketing,
quanto às características demográficas e psicográficas das pessoas.
Bedante (2004) e Andrés e Salinas (2002) destacam que as pessoas com
consciência ecológica mais desenvolvida tendem a ter uma atitude ecológica maior,
apresentando uma postura mais pró-ativa em relação à conservação ambiental.
Já Alwitt e Pitts (1996) destacam que a consciência ambiental influencia
indiretamente a aquisição de produtos ecológicos. Complementando esta análise
Rodrigues (1977) enfatiza que a atitude e intenção de compra necessitam de um grau
de conhecimento a respeito do objeto em questão.
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A Figura 6 representa a relação complementar entre atitude e comportamento,
em que uma variável influencia a outra e veice-versa.

FIGURA 6 – Relação causal entre atitude e comportamento
FONTE: Statt (1997)

Baseado nestas análises, apresento a primeira hipótese do trabalho:

H1 – O nível de consciência ambiental de um arquiteto influencia positivamente
a sua atitude em relação à elaboração de projetos sustentáveis.

2.5.2 – Atitude e Intenção de Uso

Segundo Solér (1996), o comportamento de uma pessoa em relação a um objeto
está relacionado, além do objeto em si, a uma situação e momento específicos.
Alguns autores detectaram uma baixa correlação entre atitudes e intenção de
compra. Balderjahn (1988) e Keesling e Kaynama (2003), detectaram que as atitudes
positivas em relação à sustentabilidade ambiental influenciam pouco o comportamento
de compra ambientalmente correto. Reforçando esta teoria, Yam-Tang e Chan (1998)
identificaram uma pequena correlação entre a preocupação ambiental e o
comportamento de compra ecologicamente correto.
O aspecto comportamental deve ser considerado na relação atitude-intençãocomportamento (SANTOS, 2012). Kassarjian (1971) ressalta que o contato direto com
o problema ambiental impulsiona a consciência ambiental contribuindo com o
desenvolvimento de atitudes ecológicas dos consumidores.
Straughan e Roberts (1999) defendem que o conhecimento ambiental irá alterar
constantemente o nível individual de comportamento consciente dos consumidores. O
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conhecimento é adquirido através da experiência e das informações captadas por
diversas fontes (SCHIFFMAN e KANUK, 2000).
A partir das teorias acima definimos a segunda hipótese desta pesquisa:

H2 – Atitudes positivas em relação ao consumo sustentável influenciam positivamente
na intenção de elaboração de projetos sustentáveis

2.5.3 – Consciência Ambiental e Intenção de Uso

A intenção comportamental, que representa um tipo de crença, é o propósito que
as pessoas têm em desempenhar um determinado comportamento, onde a pessoa é o
objeto, e o atributo a ela associado é sempre um comportamento (DIAS,1995).
A intenção pode ser definida como o grau de comportamento do indivíduo,
sendo medido por uma dimensão probabilística subjetiva (AJZEN;FISHBEIN, 2000;
Dias, 1995).
Andrés e Salinas (2002) verificaram que indivíduos com um maior grau de
consciência ecológica demonstraram maior intenção de comportamento ecológico.
A intenção comportamental é a variável que melhor ilustra o comportamento,
que irá determinar a escolha das alternativas disponíveis (AJZEN; FISHBEIN,1980).
Desta forma definimos a terceira hipótese:

H3 – O nível de consciência ambiental dos arquitetos tem influência em sua intenção
comportamental de elaborar projetos sustentáveis.

Neste trabalho, destacou-se as relações entre consciência ambiental, a
atitude dos consumidores e à intenção de elaboração de projetos sustentáveis.
Baseou-se na literatura que pudesse mensurar cada um desses construtos para, em
seguida, verificar as relações existentes entre eles, conforme destacado na Figura 7:
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Consciência

H3

Intenção de

Ambiental

elaborar projetos
sustentáveis

Atitude em relação
H1

ao consumo sustentável

H2

FIGURA 7 – Modelo de influência da consciência ambiental nas atitudes e
intenção de adoção de projetos sustentáveis.
Fonte: Pesquisa do Autor
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3 - Metodologia

A Pesquisa Científica é a realização concreta de uma investigação planejada e
desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia científica.
Metodologia Científica é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados
pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento,
de uma maneira sistemática (RODRIGUES, 2007). O mesmo autor define pesquisa
científica como um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio
lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante
o emprego de métodos científicos.
Para Gil (1999), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e
sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos
científicos.
O quadro 5 compara as características dos conhecimentos com base científica e
popular. Percebe-se que o conhecimento científico é embasado em fatos, é
sistematizado e só e considerado quando pode ser verificado pelo estudo.

QUADRO 5 – Características dos tipos de conhecimento científico e popular
Conhecimento Científico
real – lida com fatos
contingente – sua veracidade ou
falsidade é conhecida através da
experiência.
sistemático – forma um sistema de
idéias e não conhecimentos dispersos
e desconexos.

verificável ou demonstrável – o que
não pode ser verificado ou
demonstrado não é incorporado ao
âmbito da ciência.

Conhecimento Popular
valorativo – baseado nos valores de
quem promove o estudo.
reflexivo - não pode ser reduzido a
uma formulação geral.
assistemático – baseia-se na
organização de quem promove o
estudo, não possui uma
sistematização das ideias que
explique os fenômenos.
verificável – porém limitado ao
âmbito do cotidiano do pesquisador
ou observador.
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QUADRO 5 – Características dos tipos de conhecimento científico e popular
(Continuação)
falível e aproximadamente exato –
falível e inexato – conforma-se com
por não ser definitivo, absoluto ou
a aparência e com o que ouvimos
final. Novas técnicas e
dizer a respeito do objeto ou
proposições podem reformular ou
fenômeno. Não permite a formulação
corrigir uma teoria já existente.
de hipóteses sobre a existência de
fenômenos situados além das
percepções objetivas.
Fonte: Lakatos e Marconi (2007)

Segundo Collis e Russey (2005), a pesquisa deve tratar de um problema ou
questão específica, visando identificar um objetivo para a atividade da pesquisa. Esta
etapa detalha os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho para que os
objetivos propostos fossem atingidos e a pergunta orientadora respondida. Segundo
Aaker, Kumar e Day (2001), o projeto da pesquisa deve ser planejado de forma
sistêmica, assegurando que todas as etapas estejam alinhadas e coerentes umas com
as outras.

O método utilizado foi a pesquisa descritiva conclusiva, a partir de um

questionário aplicado para coleta de dados.
3.1 - Caracterização da Pesquisa
A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, traduzindo
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Utiliza-se
recursos e técnicas estatísticas (SILVA, 2005).
A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada
população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso
de técnicas padronizadas de coleta de dados, normalmente questionários (GIL, 1991).
Segundo

Collis

e

Russey

(

2005),

pesquisa

descritiva

apresenta

o

comportamento dos fatos. É utilizada para levantar informações e dados sobre as
características do problema ou questão analisada.
Vergara (2000) destaca que a pesquisa descritiva estabelece correlações entre
as variáveis pesquisadas, além de definir a natureza destas variáveis, mas sem
explicar os fenômenos descritos.
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Neste trabalho foi utilizado um questionário individual, o qual se emprega a
escala Likert, com grau de concordância de 1 (um) a 5 (cinco) em relação às
afirmativas que compõem os construtos pesquisados. O principal tipo de investigação
foi a pesquisa descritiva, do tipo quantitativa utilizando o método de levantamento ou
survey, devido à necessidade de coletar informações que proporcionasse uma melhor
análise do comportamento ambientalmente consciente dos estudantes universitários e
sua influência nas atitudes e intenções de adoção de procedimentos sustentáveis.
Este tipo de pesquisa não permite isolar e controlar as variáveis, mas sim
perceber e estudar as relações estabelecidas. Outra característica importante é a não
interferência do pesquisador. São utilizadas técnicas estatísticas para traduzir em
números as opiniões e informações dos pesquisados (RODRIGUES, 2007).
Foi utilizado também a revisão da literatura com base em artigos publicados e
outras fontes bibliográficas, visando recuperar o conhecimento científico acumulado
sobre o comportamento ambientalmente consciente das pessoas envolvidas com o
setor da construção civil.

3.2 Procedimentos Metodológicos

A seguir será apresentado o delineamento da pesquisa, que descreve os
procedimentos metodológicos utilizados para obter os resultados projetados de acordo
com os objetivos estabelecidos no presente trabalho.

3.2.1 - Universo

O universo ou população de pesquisa foi composto por alunos universitários do
curso de arquitetura de uma Universidade, cuja mantenedora é uma Fundação Cultural
em Belo Horizonte. O objetivo constitui analisar a relação existente entre a consciência
ambiental, a atitude e a intenção de adoção de procedimentos sustentáveis nos
projetos de arquitetura que são elaborados.
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Universo é o conjunto de elementos que possuem características comuns
passíveis de serem medidas ou ordenadas, de forma que sirvam como propriedades a
serem investigadas (MALHOTRA, 2001).

3.2.2 - Amostra

A amostra da pesquisa foi definida por critérios não probabilísticos por
conveniência. Segundo Aaker, Kumar e Day (2001), a amostragem não probabilística
normalmente é utilizada em populações homogêneas e em projetos mais fáceis de
desenvolver, como pesquisa e pré-testes. Já de acordo com Malhotra (2006, pág. 72),
a amostragem de conveniência é “uma técnica não-probabilística que procura obter
uma amostra de elementos convenientes, sendo que a seleção das unidades amostrais
é deixada a cargo do entrevistador”.
Inicialmente foi definida uma amostra com 130 alunos do curso de arquitetura,
sendo obtidos 127 questionários válidos para a pesquisa. A amostra contemplou alunos
iniciantes, do 3° ano e 5° ano. A amostra obtida permite fazer estimação com uma
margem de erro de mais ou menos 8,5% com uma confiança de 95%.

3.2.3 – Coleta de dados
A elaboração do instrumento de coleta de dados é a fase mais importante
da preparação de uma pesquisa, pois busca alinhar as questões propostas com a
solução do problema estudado (EVRAND, PRAS e ROUX, 1993).
Neste trabalho foi utilizado o método survey, por ser mais estruturado e
adequado ao processo de levantamento de informações junto aos respondentes
(MALHOTRA, 2001). Uma característica importante das surveys é a capacidade de
abordar uma grande variedade de dados em diferentes tópicos e assuntos (AAKER,
KUMAR e DAY, 2001).
Foi utilizado o método de entrevista pessoal com os alunos em sala de aula,
quando foi feito o preenchimento do questionário sob a supervisão de um professor. O
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professor explicou o objetivo e a importância da pesquisa para o estudo da
sustentabilidade na arquitetura.
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4 – Apresentação e Análise dos Resultados

Esta etapa foi desenvolvida a partir da aplicação dos questionários. O objetivo
foi analisar a pesquisa utilizando técnicas estatísticas de tratamento dos dados. São
várias etapas de análise, para se chegar à conclusão do estudo. Na conclusão,
alinhamos os resultados com os objetivos específicos deste trabalho.
4.1 – Tratamento Estatístico dos Dados
A análise dos resultados provém da aplicação dos questionários na amostra de
127 alunos do Curso de Arquitetura, e consiste inicialmente na avaliação da ausência
de respostas, verificação de outliers, normalidade dos dados, e da consistência interna
da escala. Após essa verificação, aplicou a análise fatorial exploratória, com o
propósito de identificar a dimensionalidade das questões nos construtos consciência
ambiental, atitude e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis. Ao identificar a
composição destas variáveis latentes, foi realizada a análise fatorial confirmatória, a fim
de identificar relações entre os construtos. Em seguida, foi utilizada a análise com
testes de médias calculadas a partir da consideração das variáveis representativas nos
três construtos.
4.2 - Análise de Dados Ausentes
A ausência de dados em alguns questionários que fazem parte da amostra, pode
apresentar viés na análise dos dados. Neste estudo, esta falta de respostas, pode ser
em função da recusa em dar a informação, dúvidas em responder, entre outras. O
levantamento destes dados não tem como propósito identificar o respondente, sendo
inviável recorrer ao respondente que não completou o questionário. Desta forma
avaliou-se que a falta de resposta foi completamente ao acaso, e assim sendo, esta
ausência poderá ser substituída por estimativas. Para isso, aplicou-se o teste MCAR,
(missing completely at random), que tem como hipótese testar se a ausência de dados
ocorre totalmente ao acaso. Segundo Hair (2005), sendo o teste significativo, o
pesquisador poderá empregar qualquer um das ações corretivas para os dados
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perdidos, ou seja, substituí-los por estimativas, uma vez que não existem vieses
potenciais nos padrões de dados perdidos. Na tabela 8 estão apresentados os
números dos questionários e os valores de porcentagem de dados perdidos em cada
questionário.
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TABELA 8 – Questionários com dados ausentes

S

S

-

-

S

Fonte: Dados da Pesquisa

Utilizando o método das estimativas de médias para substituir os dados
perdidos, observa-se que o teste MCAR apresenta um qui-quadrado igual a 73,047,
graus de liberdade 60 e significância igual a 0,12, valor superior ao nível de
significância de 5%, indicando que a ausência de dados é totalmente ao acaso.
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Portanto, o MCAR foi aplicado para checar se a ausência de dados foi realmente
ao acaso. Em relação ao percentual de significância, foram trabalhadas duas hipóteses
para identificar se existe ou não aleatoriedade. Se o percentual for menor que 5% a
hipótese de aleatoriedade é rejeitada. Como atingiu 12%, a ausência de dados é
aleatória. Não há motivos para se rejeitar a hipótese de que a ausência de dados é
aleatória.
4.3 - Análise de Outliers
Entende-se por outliers, as observações que ficam fora da tendência de um
grupo de dados.
“Estes valores podem afetar os resultados finais da análise estatística. Logo,
é fundamental que seja feita uma análise exploratória dos dados na tentativa
de identificar pontos deste tipo. Caso eles existam, deve-se verificar se sua
existência é devida à digitação, neste caso proceder a correção. Caso não
seja proveniente de erros desta natureza, ou não possa ser corrigido, esses
elementos deverão ser eliminados do banco de dados, mas para isso, o
pesquisador deverá fazer uma avaliação criteriosa sobre os impactos finais
desses

procedimentos.

Cabe

ressaltar que

um

ponto

considerado

discrepante na análise multivariada, não o seja em termos univariados”
(MINGOTI, 2005, pág. 63).

Os motivos da ocorrência de tal fato pressupõe a aleatoriedade, ou mesmo a
problemas de registro da observação. Diagnosticar os outliers e também seus impactos
no conjunto de dados torna-se uma condição necessária, para a validação dos modelos
uni e multivariados, uma vez que valores extremos influenciam nas estimativas, os
parâmetros. Segundo Marôco (2010) a presença de outliers pode inflacionar ou reduzir
as covariâncias entre as variáveis e esta influência pode traduzir-se nas estimativas
das médias, desvio-padrão e covariâncias.
Para diagnosticar os outliers, será feita na medida univariada, através dos limites
|Z|> 3, onde |Z| é a variável padronizada, Hair (2005). Na tabela 9 estão apresentadas
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as variáveis com as respectivas quantidades de valores extremos identificados
segundo o critério.

TABELA 9 – Variáveis que apresentam dados fora do intervalo |Z|< 3

VARIÁVEIS
G1-2 – Eu me preocupo com o futuro do planeta.
G1-3 – A responsabilidade com os problemas ambientais é das
empresas e não das pessoas.
G1-5 – Sustentabilidade é um tema passageiro e não tem importância na
qualidade de vida das pessoas.
G1-7 – O uso de materiais reciclados na construção civil contribui com a
preservação ambiental
G3-1 – Ao elaborar meus projetos arquitetônicos, irei implantar o máximo
possível de práticas sustentáveis.
G3-3 – Não trabalharia com materiais reciclados porque compromete a
qualidade do projeto.
G3-4 – Na elaboração dos projetos tento adequar os procedimentos às
normas de certificação ambiental
G3-5 – Na elaboração dos projetos defino os materiais/serviços e os
respectivos fornecedores que trabalham com sustentabilidade ambiental.

Z<-3 Z>3
1

-

-

1

-

5

1

-

2

-

-

2

1

-

1

-

Fonte: Dados da Pesquisa

Observa-se que o número de respostas nestas 08 variáveis com valores
extremos apresenta-se baixo, alcançando no máximo 1,38% do total de respostas, ou
seja, não ocorreram respostas com desvios muito altos. Como alternativa estes valores
foram mantidos, seguindo o critério, que segundo Hair (2005) as observações devem
ser mantidas, a menos que exista prova demonstrável que estão totalmente fora do
normal e que não são representativas de quaisquer observações na população.
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Na medida multivariada, o diagnóstico do outlier é feito através da distância de
Mahalanobis, que mede a distância de uma observação xi à média de todas as
observações de todas as variáveis ( ), designada centróide. Estes resultados estão
apresentados na tabela 10.

TABELA 10 – Valores extremos

Número do
Questionário D2(Mahalanobis)

Probab.

1

51.80

0.000204

14

49.72

0.000399

18

52.36

0.00017

22

46.70

0.00103

29

55.59

0.000058

31

42.15

0.004029

76

43.45

0.002753

Fonte: Dados da Pesquisa

Observa-se que 7 entre os 127 questionários (5,51%) apresentam valores
diagnosticados fora do conjunto das 21 variáveis. É um valor baixo que não
compromete o desenvolvimento do estudo
4.4 - Normalidade dos Dados
Segundo Marôco (2010) se Sk (coeficiente de assimetria) e Ku (coeficiente de
curtose) forem próximos de zero, podemos concluir que o pressuposto da normalidade
multivariada é plausível. Isto não pressupõe qual valor que determina o desvio à
normalidade, entretanto para valores |Sk|> 2-3 e |Ku|>7-10, indicam violação da
normalidade, sendo que a curtose multivariada, calculada por Kum segue os princípios
de decisão da normalidade univariada.
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Utilizando os critérios |Z|>3, observam-se que 17 variáveis apresentaram
resultados que situam dentro dos limites que apontam a ausência de normalidade dos
dados, de acordo com a tabela 11. Desta forma evidencia-se a não normalidade na
distribuição dos dados desta pesquisa.
Na análise univariada os dados apresentam uma tendência a normalidade. Já na
análise multivariada estes resultados já não são tão consistentes. Mas este fato não
compromete a análise dos dados.
Para cálculo do Za (valor de teste da assimetria) e Zk (valor de teste da curtose)
utilizam-se as fórmulas:

Za =

Zk =

A análise da assimetria apresenta 9 questões com Za crítico abaixo de -3 e 6
questões acima de +3, representando 71,43% das questões, sinalizando assimetria.
Em relação à curtose, foram registrados 2 questões com valor de Zk crítico abaixo de -3
e 6 questões com Z crítico acima de +3 , representando assim 38,10% das questões
fora do intervalo admitido Z|3|. Desta forma entende-se que não é verificada a
normalidade univariada. Segundo Ramalho (2006), este resultado, predominância de
não normalidade univariada, já é suficiente para evidenciar a violação da normalidade
multivariada.

TABELA 11 – Estatística descritiva e coeficiente de assimetria e curtose

Questões

N
Observações

Média

Desvio

Assimetria

Padrão Estatística

Curtose
Desvio
Padrão

Estatística

Valores de Z
Desvio
Padrão

Za

Zk

G1-1

127

3.87

0.73

-1.295

0.215

2.051

0.427 -5.96

4.72

G1-2

127

4.51

0.60

-1.042

0.215

1.238

0.427 -4.79

2.85

G1-3

126

1.49

0.86

2.128

0.216

4.369

0.428

10.01

9.75
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TABELA 11 – Estatística descritiva e coeficiente de assimetria e curtose (Continuação)
G1-4

125

2.82

1.43

0.129

0.217

-1.474

0.430

0.59

G1-5

127

1.17

0.72

4.552

0.215

20.245

0.427 20.94 46.57

G1-6

125

3.58

1.31

-0.570

0.217

-0.921

0.430 -2.60 -2.10

G1-7

127

4.67

0.60

-2.537

0.215

10.108

0.427 -11.67 23.25

G1-8

127

2.23

1.23

0.856

0.215

-0.429

0.427

3.94

-0.99

G1-9

127

3.59

0.91

0.078

0.215

-0.552

0.427

0.36

-1.27

G2-1

127

2.78

0.96

-0.092

0.215

-0.403

0.427 -0.42 -0.93

G2-2

127

3.57

1.13

-0.821

0.215

0.264

G2-3

127

3.37

1.13

-0.467

0.215

-0.034

G2-4

127

3.56

1.06

-0.830

0.215

0.242

G2-5

127

2.09

1.33

0.941

0.215

G2-6

127

1.98

1.09

1.026

G3-1

127

4.46

0.65

G3-2

127

2.82

G3-3

126

G3-4

0.427 -3.78

-3.36

0.61

0.427 -2.15 -0.08
0.427 -3.82

0.56

-0.548

0.427

4.33

-1.26

0.215

0.049

0.427

4.72

0.11

-1.673

0.215

5.990

0.427 -7.70 13.78

1.26

0.080

0.215

-1.395

0.427

0.37

-3.21

1.70

0.97

1.561

0.216

1.986

0.428

7.15

4.55

127

4.22

0.89

-1.136

0.215

1.015

0.427 -5.23

2.33

G3-5

127

4.13

0.82

-0.948

0.215

1.240

0.427 -4.36

2.85

G3-6

127

3.88

0.97

-0.968

0.215

0.932

0.427 -4.46

2.14

Fonte: Dados da Pesquisa

4.5 - Análise Fatorial Exploratória
Com o objetivo de identificar as componentes formadas pelas 21 variáveis
utilizadas no questionário, aplicou a técnica multivariada Análise Fatorial (AF)
exploratória. As premissas que as variáveis medem a consciência ambiental pelos
estudantes, a atitude e a intenção de adoção de procedimentos sustentáveis, foram
consideradas em função de sua formação inicial, conforme a nomeação das seções do
questionário aplicado.
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Ao aplicar a AF, observa-se que o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que mede
adequação da amostra, apresenta um valor de 0,704 e o teste de esferecidade de
Bartlett's qi quadrado de 543,866, com df (grau de liberdade) = 210 e significância de
0,000, demonstrando a adequação da amostra.
Na matriz anti-imagem as variáveis G1-4, G1-6 e G3-2 apresentam valores
menores de 0,50. Desta forma as variáveis G1-4, G1-6 e G3-2, foram excluídas e
aplicou novamente a AF no conjunto de variáveis, obtendo o valor de KMO de 0,743, e
o teste de esferecidade de Bartlett's qi quadrado de 491,888, com df = 153 e
significância de 0,000. A matriz anti-imagem apresentou valores superiores a 0,5 em
sua diagonal e os resultados da comunalidade, ou seja, a representação do percentual
de explicação que uma variável obteve pela AF, neste caso considerando todos os
fatores em conjunto, também apresentou valores satisfatórios, conforme Tabela 12.

TABELA12 - Comunalidades

Variáveis

Extração

G1-1 – O meu comportamento é ambientalmente correto.

.567

G1-2 – Eu me preocupo com o futuro do planeta.

.576

G1-3 – A responsabilidade com os problemas ambientais é das empresas
e não das pessoas.
G1-5 – Sustentabilidade é um tema passageiro e não tem importância na
qualidade de vida das pessoas.
G1-7 – O uso de materiais reciclados na construção civil contribui com a
preservação ambiental
G1-8 - A construção civil degrada pouco o meio ambiente.
G1-9 – Dou preferência para compras de empresas comprometidas com a
preservação do meio ambiente.
G2-1 – Somente moraria numa residência que tenha sido projetada
visando a sustentabilidade ambiental

.674

.635

.619
.520
.560

.500
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TABELA12 – Comunalidades (Continuação)
G2-2 – Ao pesquisar uma residência avalio se a construtora utiliza práticas
sustentáveis, como economia de energia, reaproveitamento de materiais e

.717

da água das chuvas.
G2-3 – Ao pesquisar uma residência avalio se a construtora possui
alguma certificação ambiental, como a LEED® ou AQUA.
G2-4 – Estou disposto a pagar um pouco mais caro para adquirir minha
casa, desde que o projeto contribua com a preservação ambiental.
G2-5 – A arquitetura sustentável é apenas conceitual, com poucas
aplicações no mundo real.
G2-6 – A arquitetura sustentável é inviável economicamente.
G3-1 – Ao elaborar meus projetos arquitetônicos, irei implantar o máximo
possível de práticas sustentáveis.
G3-3 – Não trabalharia com materiais reciclados porque compromete a
qualidade do projeto.
G3-4 – Na elaboração dos projetos tento adequar os procedimentos às
normas de certificação ambiental
G3-5 – Na elaboração dos projetos defino os materiais/serviços e os
respectivos fornecedores que trabalham com sustentabilidade ambiental.
G3-6 – Sempre pesquiso novas técnicas ou processos de construção
sustentável.

.704

.514

.706
.575
.554

.586

.680

.560

.563

Fonte: Dados da Pesquisa

Na Tabela 13, os valores referentes à variância total, acumulam em 60%,
considerando um grupo de seis componentes.
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TABELA 13 – Variância total Explicada

Soma das cargas ao

Rotação da soma das

quadrado

cargas ao quadrado

Autovalores
% da
Compone
ntes
1

2

3

4

5

6

% da

Tot

Varian

Acumula

Tot

al

cia

tivo %

al

4.1
04
1.8
76
1.4
30
1.2
61
1.1
22
1.0
16

22.798 22.798

10.423 33.222

7.947

41.168

7.004

48.173

6.232

54.405

5.644

60.048

4.1
04
1.8
76
1.4
30
1.2
61
1.1
22
1.0
16

% da

Varian Acumula
cia

tivo %

22.798 22.798

10.423 33.222

7.947

41.168

7.004

48.173

6.232

54.405

5.644

60.048

Tot
al
2.6
95
2.2
37
1.7
48
1.4
57
1.3
36
1.3
35

Varian Acumula
cia

tivo %

14.975 14.975

12.430 27.405

9.709

37.114

8.095

45.209

7.420

52.630

7.419

60.048

Fonte: Dados da pesquisa

As seis componentes geradas nesta primeira aplicação da AF estão estruturadas
da seguinte forma:
Componente 1 - G2-3; G2-2; G2-1; G2-4; G1-9
Componente 2 – G3-4; G3-5; G3-1; G3-6;
Componente 3 - G2-6; G1-5; G2-5
Componente 4 - G1-3; G1-1 G1-2
Componente 5 – G3-3
Componente 6 – G1-7; G1-8
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Associando os resultados encontrados com as questões que predispõe a avaliar
os construtos Atitude, Intenção de Adoção e Consciência Ambiental, utilizaremos as
componentes 1, 2 e 4 respectivamente, excluindo da componente 1 variável G1-9, que
pela sua natureza, não pertence a esta componente.
Foi processada novamente a AF com as variáveis, G1-3; G1-1; G1-2; G2-1;G22;G2-3;G2-4;G3-1;G3-4;G3-5;G3-6.
O teste KMO, apresenta um valor de 0,756, teste de esferecidade de Bartlett's qi
quadrado de 307,144, com df = 55 e significância de 0,000. Na matriz anti-imagem,
observa-se que as variáveis G1-4, G1-6 e G3-2 tem valor menor de 0,50. A tabela 14
encontram-se as cargas em cada componente.

TABELA 14 – Matriz das componentes rotacionada(s)

Componentes
Variáveis
1

2

3

.868

.172

-.085

.812

.184

.179

.663

.034

.217

G2-3 – Ao pesquisar uma residência
avalio se a construtora possui alguma
certificação ambiental, como a LEED®
ou AQUA.
G2-2 – Ao pesquisar uma residência
avalio se a construtora utiliza práticas
sustentáveis,

como

economia

de

energia, reaproveitamento de materiais
e da água das chuvas.
G2-1

–

Somente

moraria

numa

residência que tenha sido projetada
visando a sustentabilidade ambiental
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TABELA 14 – Matriz das componentes rotacionada(s) (Continuação)
G2-4 – Estou disposto a pagar um
pouco mais caro para adquirir minha
casa, desde que o projeto contribua

.494

.325

.269

.008

.783

-.034

.253

.689

.136

.127

.617

.339

.211

.577

.026

-.163

.263

-.791

.191

.228

.559

.017

.288

.519

com a preservação ambiental.
G3-4 – Na elaboração dos projetos
tento adequar os procedimentos às
normas de certificação ambiental
G3-5 – Na elaboração dos projetos
defino

os

materiais/serviços

respectivos

e

fornecedores

trabalham

com

os
que

sustentabilidade

ambiental.
G3-1 – Ao elaborar meus projetos
arquitetônicos, irei implantar o máximo
possível de práticas sustentáveis.
G3-6

–

Sempre

pesquiso

novas

técnicas ou processos de construção
sustentável.
G1-3 – A responsabilidade com os
problemas ambientais é das empresas
e não das pessoas.
G1-1 – O meu comportamento é
ambientalmente correto.
G1-2 – Eu me preocupo com o futuro
do planeta.
Fonte: Dados da pesquisa

Em função dos resultados apresentados acima, os construtos para análise são
compostos pelas seguintes variáveis:
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Construto Consciência Ambiental: G1-1;G1-3 e G1-2;
Construto Atitude: G2-1; G2-2; G2-3; G2-4;
Construto Intenção: G3-1; G3-4; G3-5; G3-6
Observou-se que em todos os construtos estabelecidos apresentaram variância
total explicada acima de 50%.
4.6 - Análise da consistência interna
A estatística utilizada para a verificação da consistência interna do instrumento
de pesquisa foi coeficiente Alpha de Cronbach.

Aplicou o coeficiente alpha nas

afirmativas correspondentes aos blocos de perguntas,

que retratam o grau de

concordância em relação a 21 questões. Em seguida aplicou também o teste no bloco
de questões referentes a consciência ambiental, atitude e intenção de adoção.
“O coeficiente alpha mede a consistência interna baseada na
correlação média entre os itens, assim é definida como sendo o
grau de representação que uma escala produz, segundo a
consistência entre medidas repetidas ou equivalentes de um
mesmo objeto ou pessoa, revelando a ausência de erro aleatório.”.
CORRAR (2007, pág. 52).
Quanto ao valor de aceitação da consistência interna, Hair (2005), nas
pesquisas exploratórias, aceita-se o valor mínimo de 0,60 para esse coeficiente. Outro
entendimento para este coeficiente, segundo Pereira (2001, pág. 58), “seria considerálo como um coeficiente de correlação ao quadrado; assim por exemplo, quando um
estudo tiver um alfa igual a 0,75%, estaríamos medindo 75% do impacto real das
variáveis”.
Na tabela 15, estão listados os valores dos coeficientes indicando que ao
considerar todas as questões, o coeficiente apresenta valor satisfatório para a pesquisa
exploratória.
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TABELA 15 – Coeficientes Alpha de Cronbach
Referência

Cronbach's Alpha

N of Itens

Instrumento aplicado

.682

21

Consciência Ambiental

.406

3

Atitude

.755

4

Intenção

.665

4

Fonte: Dados da pesquisa

A análise da consistência interna feita no instrumento de pesquisa,
avaliando a consciência ambiental, atitude e intenção, registrou valores pouco
representativos, especialmente no construto “consciência ambiental”. Considerando o
questionário como um todo o resultado ficou acima de 0,60 que é o valor mínimo
aceitável.
4.7 - Modelo de equação estrutural
Para identificar as possíveis relações entre os construtos, e também a validade
estatística desta relação, utilizou a análise das equações estruturais. Os pressupostos
para aplicação desta análise foram apresentados anteriormente, tais como o estudo de
dados ausentes e análise de dados discrepantes. Em relação aos pressupostos da
análise multivariada, foi detectado que os indicadores violam as normalidades
univariada e multivariada. Optou-se, porém, por assumir esses resultados como
limitação da pesquisa, mesmo porque, segundo Marôco (2010), a estimação do modelo
de equações estruturais pelo método de máxima verossimilhança com variáveis
indicadores ordinais, é uma prática frequente, mas apresenta controversa nas ciências
sociais.
O modelo teórico proposto está apresentado no diagrama 1, e alguns dos
resultados estão no diagrama 2.
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Para a análise dos resultados , avalia-se inicialmente o ajuste geral do modelo,
seguido de indicadores, conforme:
“O ajuste global do modelo, pode ser avaliado pelo teste de ajuste exato,
usando a estatística de teste qui-quadrado, e pelo teste de ajuste
aproximado usando a estatística RMSEA, isto é, a raiz do erro quadrático
médio. Esta estatística é a razão de verossimilhança que se utiliza para
avaliar a significância estatística de que todos os elementos da matriz de
resíduos sejam nulos. A raiz do erro quadrático médio (RMSEA) leva em
consideração o erro de aproximação na população, e faz a seguinte
pergunta “quão bem o modelo se ajustaria à matriz de covariâncias
populacional se esta estivesse disponível (com parâmetros desconhecidos,
mas com a escolha ótima dos parâmetros)?”. Esta discrepância ou erro é
medida pelo RMSEA. Browne & Cudeck (1993) sugerem que o valor de
RMSEA de 0,05 ou menor indicam um ajuste muito bom, e valores de
RMSEA de 0,08 ou inferiores indicam um bom ajuste do modelo. Associado
a essas resultados, deve-se observar outros critérios de ajuste que estão
disponíveis tais como o índice de qualidade de ajuste (GFI), o índice de
ajuste comparativo (CFI), e o índice de ajuste normalizado (NFI), que
avaliam o ajuste do modelo comparado com um modelo nulo. Nesse caso o
modelo nulo é teorizado como um modelo com apenas um fator e sem erro
de medição. Os valores em que oscilam NFI e CFI são de zero a um, valores
acima de 0,90 indicam um ajuste aceitável.” GUTIERREZ (2005, pág. 34)

O modelo de influência da consciência ambiental nas atitudes e intenção de
adoção de projetos sustentáveis, denominado de modelo 1, está delineado no
diagrama 1 e seus resultados no diagrama 2, conforme QUADROS 8 e 9.
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QUADRO 6 - Modelo 1 de Equação Estrutural

QUADRO 7 – Modelo 1 - Valores padronizados
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A análise do qui-quadrado e de seu valor “p” leva à rejeição da hipótese nula de
que não existe diferença entre a matriz de dados e a matriz estimada, em um nível de
significância de 0,05, conforme tabela 16.

TABELA – 16 - Resultado do ajuste do modelo 1
Indices

Regra

Valor encontrado

Qui-quadrado normalizado
NFI- Índice de ajuste Normado
TLI -Índice de ajuste não normado
RFI- Medida de ajuste incremental
CFI -Medida de ajuste incremental
RMSEA a raiz do erro quadrático
PNFI -Parcimônia do modelo

<5,0
>0,90
Recomenda-se >0,90
Próximo de 1 é melhor
Próximo de 1 é melhor
Menor ou igual a 0,05
Próximo de 1 é melhor

1,432
0,813
0,911
0.755
0,932
0,059
0,621

Fonte: Dados da pesquisa

As estimativas obtidas no modelo do diagrama 1, tabela 17, indicam que as
relações entre os construtos intenção e atitude, e entre consciência ambiental e atitude,
manifestam-se de forma significativa, ao nível de 5%. Porém a relação entre intenção e
consciência ambiental não evidencia-se significativa ao nível de 5%.

TABELA 17 – Ponderações não padronizadas das regressões.
Estimativa

S.E.

C.R.

P

Label

ATITUDE

<---

Relações
CONSCIENCIA

.464

.139

3.347

***

W21

INTENÇÃO

<---

ATITUDE

.309

.124

2.494

.013

W20

INTENÇÃO

<---

CONSCIENCIA

.225

.119

1.902

.057

W19

G2_1

<---

ATITUDE

1.000

G2_2

<---

ATITUDE

1.936

.359

5.396

***

W11

G2_3

<---

ATITUDE

1.786

.335

5.328

***

W12

G2_4

<---

ATITUDE

1.144

.262

4.363

***

W13
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TABELA 17 – Ponderações não padronizadas das regressões (Continuação)
G3_1

<---

INTENÇÃO

1.000

G1_2

<---

CONSCIENCIA

.424

G1_1

<---

CONSCIENCIA

1.000

G1_3

<---

CONSCIENCIA

G3_4

<---

G3_6
G3_5

.128

3.306

***

W2

.526

.182

2.890

.004

W9

INTENÇÃO

1.277

.291

4.384

***

W18

<---

INTENÇÃO

1.284

.310

4.139

***

W16

<---

INTENÇÃO

1.584

.316

5.006

***

W17

Fonte: Dados da pesquisa

Para comparar os resultados do modelo 1 proposto, foi elaborado também o
modelo 2.
O diagrama 3, destacado no quadro 10, retrata a relação entre a consciência
ambiental e a atitude, que será evidenciada pela correlação entre estes construtos e as
relações de efeito no construto intenção, observadas diretamente de cada um dos
construtos, consciência ambiental e atitude. No diagrama 4, estão indicados os
resultados desse modelo 2.
QUADRO 8 - Modelo 2 de Equação Estrutural

0, V1
1

e1

0, V2
1

e2

0, V9
1

e9

I1

G1_1
I2

G1_2
I9

1
0, V1
W2

CONSCIÊNCIA

W9

I21

0, V3

G1_3

W19

I18

1
1
0
C1
0, V10
1

e10

0, V11
1

e11

0, V12
1

e12

0, V13
1

e13

INTENÇÃO

I10
W20

I11

1

G2_2
I12

G2_3

G3_4

W18

W11
W12

1

I17

W17

G3_5
W16

G2_1

1

G3_1

e24

1

I16
1

G3_6

0, V21

e21
0, V18

e18
0, V17

e17
0, V16

e16

0, V2

ATITUDE

W13

I13

G2_4
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QUADRO 9 - Modelo 2 - Valores padronizados

Análise da intenção de adoção dos pressupostos de sustentabilidade
Amostra de alunos do curso de Arquitetura
x2(43)=60.662; p=.039
X2df=1.411
CFI=.934; NFI=.811; RMSEA=.057; P(rmsea<=0,05)=.342

.50

e1

G1_1

e2

G1_2

.15

.11

e9

.71
.38

CONSCIÊNCIA

.32

.34

G1_3

.31

G3_1

e24
.39

.50

INTENÇÃO

.31

e10

G2_1

e11

G2_2

e12

G2_3

e13

G2_4

.61

G3_4

.55

e18

.54

.74

G3_5
.50

.40

.71

e21

.30

.58

.56

e17

.25

G3_6

e16

.84
.78

ATITUDE

.54

.29

A análise do qui-quadrado e de seu valor “p” leva à rejeição da hipótese nula de
que não existe diferença entre a matriz de dados e a matriz estimada, em um nível de
significância de 0,05, conforme tabela 18. Essa conclusão se fortalece quando o
RMSEA (Raiz do Erro Quadrático) é considerado. Entretanto, o qui-quadrado
normalizado mostra que, os valores estimados apresentam consistência, uma vez que
o valor encontrado nessa medida foi inferior a 5,0.
De forma semelhante aos resultados apresentados no modelo que retrata a
relação da atitude e consciência ambiental, diretamente no construto intenção
(diagrama1), percebe-se que o ajuste global do modelo não foi atendido em sua
totalidade.

TABELA 18 - Resultado do ajuste do modelo
Indices

Regra

Qui-quadrado normalizado
NFI- Índice de ajuste Normado
TLI -Índice de ajuste não normado

<5,0
>0,90
Recomenda-se >0,90

Valor encontrado
1,408
0,811
0,895
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TABELA 18 - Resultado do ajuste do modelo (Continuação)
RFI- Medida de ajuste incremental
CFI -Medida de ajuste incremental
RMSEA a raiz do erro quadrático
PNFI -Parcimônia do modelo
Fonte: Dados da pesquisa

Próximo de 1 é melhor
Próximo de 1 é melhor
Menor ou igual a 0,05
Próximo de 1 é melhor

0.711
0,931
0,057
0,529

Portanto, considerando as medidas exibidas na tabela 18, pode-se perceber que
o ajuste global do modelo não foi atendido em sua totalidade.
Cabe salientar que as estimativas obtidas no modelo, tabela 19, indicam que as
relações entre os construtos intenção e atitude manifestam-se de forma significativa, ao
nível de 5%. Porém a relação entre

consciência ambiental e intenção é não

significativa, ao nível de 5%. Isto implica que a intenção é mais identificada pelo
construto atitude do que em relação ao construto consciência ambiental.

TABELA 19 – Ponderações não padronizadas das regressões.

Relações
INTENÇÃO <--- CONSCIÊNCIA
INTENÇÃO <--- ATITUDE
G2_1
<--- ATITUDE
G2_2
<--- ATITUDE
G2_3
<--- ATITUDE
G2_4
<--- ATITUDE
G3_6
<--- INTENÇÃO
G3_5
<--- INTENÇÃO
G3_4
<--- INTENÇÃO
G3_1
<--- INTENÇÃO
G1_2
<--- CONSCIÊNCIA
G1_1
<--- CONSCIÊNCIA
G1_3
<--- CONSCIÊNCIA
Fonte: Dados da pesquisa

Estimativa
S.E. C.R.
P
.227 .119 1.908 .056
.279 .104 2.681 .007
1.000
1.751 .192 9.120
***
1.620 .189 8.574
***
1.040 .181 5.749
***
1.285 .308 4.174
***
1.584 .313 5.057
***
1.277 .289 4.420
***
1.000
.436 .124 3.506
***
1.000
-.528 .182 -2.903 .004

Label
W19
W20
W11
W12
W13
W16
W17
W18
W2
W9

Considerando a tabela 20 dos pesos padronizados das regressões, observa-se
maior influência do construto atitude na intenção se comparado com o construto
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consciência ambiental. Em ambos os modelos a influência da consciência ambiental
sobre a intenção comportamental não foi significativa.

TABELA 20– Ponderações padronizadas das regressões
Relações
INTENÇÃO
<--CONSCIÊNCIA
INTENÇÃO
<--ATITUDE
G2_1
<--ATITUDE
G2_2
<--ATITUDE
G2_3
<--ATITUDE
G2_4
<--ATITUDE
G3_6
<--INTENÇÃO
G3_5
<--INTENÇÃO
G3_4
<--INTENÇÃO
G3_1
<--INTENÇÃO
G1_2
<--CONSCIÊNCIA
G1_1
<--CONSCIÊNCIA
G1_3
<--CONSCIÊNCIA
Fonte: Dados da Pesquisa

Estimativa
.312
.403
.558
.840
.783
.538
.503
.737
.546
.584
.383
.707
-.323

Quanto à correlação entre os construtos consciência e atitude, obteve-se um
coeficiente de 0,51, significativo ao nível de 5%.
4.8 - Comparação das médias dos grupos
Baseando-se no conjunto de variáveis componentes dos construtos, foram
calculadas as médias, conforme resultados na tabela 21, onde obteve-se a média.

TABELA 21 - Médias dos Construtos

Construtos
CONSCIENCIA AMBIENTAL
ATITUDE
INTENÇÃO A ADOÇÃO
Fonte: Dados da Pesquisa

Media
3.30
3.32
4.17
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Na amostra, observa-se que existe uma tendência de intenção à adoção de
procedimentos sustentáveis. No entanto, ainda que os valores sejam superiores a 3,
valor que

neste estudo consideramos ser o divisor entre a predisposição entre

concordância e discordância, em relação aos construtos atitude e consciência, eles
apresentam-se próximos. Para verificação da existência de diferenças significativas,
aplicou o teste de diferenças de médias (tabela 22), inicialmente em relação ao valor de
referência (3) e posteriormente em relação a diferenças entre os valores obtidos (tabela
23).
TABELA 22 – Teste de verificação da prevalência à concordância em relação
aos construtos – Valor de teste igual a 3 (Três)
95% Intervalo de
Construtos

Estatí
stica t

df

Sig. (2-

Diferença

confiança da

tailed)

média

diferença
Inferior

Superior

CONSCIENCIA

8.339

126

.000

.29790026

.2271999

.3686006

ATITUDE

4.422

126

.000

.31889764

.1761927

.4616026

INTENÇÃO

22.220

126

.000

1.17125984

1.0669442

1.2755755

Fonte: Dados da pesquisa

Na verificação do nível de avaliação dos construtos, observa-se que os três
apresentam nível de avaliação superior a três pontos (significância do teste <0,05%), o
que indica concordância nas dimensões, consciência ambiental, atitude e intenção.
Quanto à ordem de importância que os construtos são avaliados, observa-se
que o maior valor de média foi atribuída ao construto Intenção (4,17), seguido da
atitude (3,32) e construto consciência ambiental (3,30). Estes resultados evidenciam
maior predisposição à intenção na adoção de medidas referentes à sustentabilidade.
Esta ordem é significativa, em relação à média obtida no construto intenção em
relação aos outros dois construtos, entretanto não há evidência significativa entre as
médias obtidas entre o construto atitude e consciência, conforme os resultados dos
testes dos pares de valores na tabela abaixo.
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TABELA 23 – Teste de comparação de diferença de médias entre os pares de
construtos
Comparação

Média

dos pares de

Desvio

Erro

Limite

Limite

Estatística

Grau

padrão

padrão

Inferior

Superior

t

de

(IC95%)

(IC

construtos

Significância

liberd.

95%)
Consciência e

-.021

.861

.076

-.172

.130

-.275

126

.784

-.873

.605

.054

-.980

-.767

-16.258

126

.000

-.852

.779

.069

-.989

-.715

-12.324

126

.000

Atitude
Consciência e
Intenção
Atitude e
Intenção

Fonte: Dados da pesquisa
Os resultados dos testes entre pares evidenciam significativamente a diferença
entre os valores obtidos entre eles quando a significância é menor que 5%. Neste caso,
conforme mencionado acima, a pontuação média apresentada pelos construtos
consciência e atitude, não são significativamente diferentes.
Sintetizando os dados encontrados, e identificando-os no modelo de relação
entre os construtos tem-se. As hipóteses H1 e H2 foram comprovadas. Entretanto a
hipótese H3 foi rejeitada.

Consciência

Média = 3,30
Coef.regressão
=0,31

H3

Intenção de

Ambiental

elaborar projetos
sustentáveis

Média = 3,32
Coef.
regressão= 0,49

H1

Atitude em relação
ao consumo sustentável

H2

Média=4,17
Coef
regressão.=
0,40

FIGURA 8 – Modelo de influência da consciência ambiental nas atitudes e
intenção de adoção de projetos sustentáveis.
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5 - Conclusão, Limitações e Proposições Futuras
5.1 - Conclusão
Este estudo buscou investigar e analisar qual é o grau de consciência ambiental
e sua relação com as atitudes e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis
nos projetos arquitetônicos, na perspectiva de alunos universitários.
Foram estudadas e avaliadas várias teorias que subsidiaram o desenvolvimento
desta pesquisa, entre os quais destacamos: Sustentabilidade, Desenvolvimento
Sustentável,

Sustentabilidade

na

Construção

Civil,

Construção

e

Arquitetura

Sustentável, Consciência Ambiental, Atitudes e Intenção de Uso.
Nesta etapa serão apresentadas as conclusões a partir das análises estatísticas,
as limitações deste estudo e as propostas sugeridas para pesquisas futuras.
Inicialmente foi realizada uma avaliação da ausência de respostas, verificação
de outliers, normalidade dos dados e da consistência interna dos dados. Os testes
aplicados indicam que a ausência de dados é totalmente ao acaso e aleatória,
apresentando uma tendência a normalidade. Na análise dos outliers, que são as
observações que ficam fora da tendência de um grupo de dados, observou-se um
percentual baixo de respostas com valores extremos ou desvios muito altos.
Após essa verificação, aplicou a análise fatorial exploratória, com o propósito de
identificar a dimensionalidade das questões nos construtos consciência ambiental,
atitude e intenção em adoção de procedimentos sustentáveis. Ao identificar a
composição destas variáveis,

aplicou-se a análise fatorial confirmatória, a fim de

identificar relações entre os construtos. Em seguida, foi utilizada a análise com testes
de médias calculadas a partir da consideração das variáveis representativas nos três
construtos.
A análise da consistência interna feita no instrumento de pesquisa (Coeficientes
Alpha de Cronbach), avaliando a consciência ambiental, atitude e intenção, registrou
valores pouco representativos, especialmente no construto “consciência ambiental”.
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Considerando o questionário como um todo o resultado ficou acima de 0,60 que é o
valor mínimo aceitável.
Há evidências de correlação entre os construtos consciência ambiental e atitude.
Entretanto, o construto consciência ambiental, ainda que tenha apresentado
coeficientes na relação com a intenção de adoção de procedimentos sustentáveis, não
foi significativo.
A relação, através da equação estrutural, evidencia-se e é significativa entre o
construto atitude e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis. Porém a
relação entre intenção e consciência ambiental é não significativa. Isto implica que a
intenção é mais identificada pelo construto atitude do que em relação ao construto
consciência ambiental.
Comparando os resultados obtidos em relação ao grau da avaliação, o de maior
valor apresentado é o construto intenção de adoção de procedimentos sustentáveis,
seguido da atitude e da consciência ambiental.
Apesar da média da avaliação ter sido superior a 3,0 (numa escala de 3 a 5), o
grau de consciência ambiental, da atitude e da intenção de adoção de procedimentos
sustentáveis, entre os alunos de arquitetura, é baixo.
Portanto, analisando as hipóteses apresentadas podemos concluir:
H1 – O nível de consciência ambiental de um arquiteto tem um impacto positivo
em sua atitude em relação à elaboração de projetos sustentáveis: foi comprovada.
H2 – Atitudes positivas em relação ao consumo sustentável influenciam
positivamente na intenção de elaboração de projetos sustentáveis: esta hipótese foi a
de melhor comprovação, apresentando um resultado bem significativo nesta relação.
H3 – O nível de consciência ambiental dos arquitetos tem influência em sua
intenção comportamental de elaborar projetos sustentáveis: não foi comprovada.

A relação entre os construtos consciência ambiental e a atitude foi significativa.
Da mesma forma, a relação entre os construtos atitude e intenção de adoção de
procedimentos sustentáveis foi significativa. Porém a relação entre consciência
ambiental e intenção de adoção de procedimentos sustentáveis na elaboração de
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projetos de arquitetura é não significativa. Isto implica que a intenção é mais
identificada pelo construto atitude do que em relação ao construto consciência
ambiental. Portanto, a dissertação demonstra que a intenção comportamental dos
futuros profissionais do ramo de arquitetura é mais afetada pela atitude do que pela
consciência ambiental, mostrando que existe uma dissociação entre o pensamento e a
ação

5.2 – Limitações do Estudo

Todo trabalho científico, como esta dissertação apresenta algumas limitações
em relação aos objetivos e métodos utilizados na pesquisa. Este trabalho não é
finalístico no tema que se propôs, podendo ser complementado com pesquisas futuras.
A primeira limitação é em relação à amostra da pesquisa, pois os questionários
foram aplicados a 130 estudantes de uma única faculdade de arquitetura em Belo
Horizonte. Provavelmente, se a amostra fosse maior e com maior capilaridade em
relação á quantidade de faculdades, inclusive de outro município e com estudantes de
engenharia civil, os resultados poderiam ser um pouco diferentes.
Outra limitação identificada foi em relação ao questionário, principalmente no
grupo de perguntas sobre a consciência ambiental. Percebe-se que algumas respostas
deste grupo apresentaram um desvio maior em relação aos outros dois grupos.
Em relação aos resultados da pesquisa, percebe-se um distanciamento entre a
consciência e ação concreta. Acredito que outro método de pesquisa validaria os
resultados deste estudo.

5.3 – Proposições Futuras

Atendendo à primeira limitação, propõe-se que este estudo seja estendido para
uma maior quantidade de alunos de outras faculdades e incluindo o curso de
engenharia civil. Desta forma permitirá um aprofundamento do conhecimento sobre o
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foco deste estudo, que é a relação entre a consciência ambiental, atitude e intenção de
adotar procedimentos sustentáveis nos projetos para o setor da construção civil.
Além deste modelo, poderia realizar uma pesquisa para identificar o
comportamento do consumidor em relação às moradias sustentáveis e outra
direcionada às construtoras para avaliar o grau de comprometimento com a arquitetura
sustentável.
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7 – APÊNDICE
Questionário
Prezado Estudante,
Esta pesquisa é de caráter acadêmico e será utilizada em uma dissertação de mestrado. O objetivo é identificar o
grau de consciência ambiental dos alunos universitários do curso de arquitetura. As respostas são sigilosas e não
tem necessidade de identificação. Solicitamos apenas que identifique o período que está cursando.
Não existe resposta certa ou errada, o teste visa identificar seu pensamento e atitude em relação às questões
propostas.
Agradeço a participação.
PERÍODO: ________________________

Assinale com (X) a pontuação correspondente a sua atribuição segundo os critérios:
( 1 ) Discordo totalmente

( 2 ) Discordo em Parte

( 3 ) Indiferente

( 4 ) Concordo em parte ( 5 ) Concordo Totalmente
GRUPO 1

1 – O meu comportamento
ambientalmente correto.

Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

1

2

Indiferente
3

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

4

5

é

2 – Eu me preocupo com o futuro do
planeta.
3 – A responsabilidade com os
problemas
ambientais
é
das
empresas e não das pessoas.
4 - As pessoas podem modificar o
meio ambiente para atender as
próprias necessidades
5 – Sustentabilidade é um tema
passageiro e não tem importância na
qualidade de vida das pessoas.
6 –A degradação do meio ambiente
tem impacto negativo na economia.
7 – O uso de materiais reciclados na
construção civil contribui com a
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preservação ambiental
8 - A construção civil degrada pouco
o meio ambiente.
9 – Dou preferência para compras de
empresas comprometidas com a
preservação do meio ambiente.

GRUPO 2
Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

1

2

Indiferente
3

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

4

5

1 – Somente moraria numa residência
que tenha sido projetada visando a
sustentabilidade ambiental
2 – Ao pesquisar uma residência avalio
se a construtora utiliza práticas
sustentáveis, como economia
de
energia, reaproveitamento de materiais e
da água das chuvas.

3 – Ao pesquisar uma residência avalio
se a construtora possui alguma
certificação ambiental, como a LEED®

ou AQUA.
4 – Estou disposto a pagar um pouco
mais caro para adquirir minha casa,
desde que o projeto contribua com a
preservação ambiental.
5 – A arquitetura sustentável é apenas
conceitual, com poucas aplicações no
mundo real.
6 – A arquitetura sustentável é inviável
economicamente.
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GRUPO 3
Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

1

2

Indiferente
3

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

4

5

1 – Ao elaborar meus projetos arquitetônicos,
irei implantar o máximo possível de práticas
sustentáveis.
2 – Ao elaborar meus projetos arquitetônicos,
irei focar principalmente a estética e o retorno
econômico.
3 – Não trabalharia com materiais reciclados
porque compromete a qualidade do projeto.
4 – Na elaboração dos projetos tento adequar
os procedimentos às normas de certificação
ambiental
5 – Na elaboração dos projetos defino os
materiais/serviços
e
os
respectivos
fornecedores
que
trabalham
com
sustentabilidade ambiental.
6 – Sempre pesquiso novas técnicas ou
processos de construção sustentável.
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