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RESUMO 

 

A percepção de que os modelos atuais de comportamento da sociedade e de gestão de 

negócios não proporcionam o equilíbrio necessário para continuidade dos recursos ambientais 

essenciais à sobrevivência humana foi o ponto de partida para construção deste estudo. Os 

desafios para se atingir o tão difundido desenvolvimento sustentável, são imensos e, para 

muitos, utópicos. Essa pesquisa foi concebida por admitir-se que a produção do conhecimento 

é um dos pilares norteadores para o avanço dos debates capazes de impulsionar a compreensão 

e o engajamento da sociedade em prol de um futuro menos insustentável. 

Objetivou-se compreender em que medida existe relação entre a consciência ambiental 

dos taxistas do município de São Paulo e a utilização do gás natural em seus veículos, face ao 

levantamento dos fatores que estimulam e dos que desestimulam a utilização desse combustível 

tido como menos poluente. A escolha pela utilização do gás natural veicular (GNV) como fonte 

de energia pesquisada se deu pelo fato de que no Brasil a utilização de outras fontes de energia 

limpa no setor de transporte é extremamente incipiente. Buscou-se identificar o que na prática 

é percebido como atributos que incentivam e/ou inibem os motoristas a usarem o GNV. Além 

disso, buscou-se entender se, afora as motivações de cunho técnico-econômico havia, entre os 

taxistas, preocupação ambientais que colaborassem ou reforçassem a escolha por um 

combustível menos poluente do que os tradicionais etanol e gasolina. Os resultados foram fruto 

de uma pesquisa quantitativa descritiva realizada com 73 motorista de táxis do município de 

São Paulo, precedida de um estudo qualitativo exploratório.  

Os fatores relacionados às vantagens financeiras decorrentes do uso do GNV foram 

confirmados como os maiores atrativos para uso desse tipo de combustível; ao passo que, o 

investimento para a adaptação dos veículos ao abastecimento do GNV, foi apontado como o 

principal obstáculo a sua utilização. Através da análise dos resultados, pode-se concluir que, 

por não haver evidências de que a consciência ambiental é um atributo relevante na decisão dos 

taxistas pela utilização de um combustível menos poluente, faz-se necessário que haja maior 

estímulo ao uso dessa fonte de energia, ou de qualquer outra que ofereça menor potencial 

ofensivo ao agravamento da poluição urbana e das consequentes doenças respiratórias, as quais 

a população está sujeita. Os estímulos podem ser fruto, entre outros, da isenção de impostos, já 

praticada em alguns municípios brasileiros.  

 

Palavras-chave: Consciência Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade, Gás 

Natural Veicular, Motoristas de Táxi 
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ABSTRACT 

 

The starting point for the construction of this study was the perception that the current 

societal behavior and business management models do not provide the balance needed for the 

continuation of environmental resources essential to human survival. The challenges to achieve 

the widespread sustainable development are immense and, for many, utopian. This research 

was conducted after admitting that the production of knowledge is one of the guiding pillars of 

the advancement of the discussions which enable a boost in understanding and engagement 

within society in favor of a less unsustainable future.  

This study sought to understand to what extent there is a relationship between the 

environmental awareness of taxi drivers in São Paulo and the use of natural gas for their 

vehicles, compared to the survey of the factors that stimulate and discourage the use of this fuel 

considered less pollutant. The choice of researching on the use of Natural Gas Vehicles (NGV) 

as an energy source was due to the fact that in Brazil the use of other clean energy sources in 

the transport sector is extremely incipient. We sought to identify which in practice, are 

perceived as attributes that encourage and / or inhibit drivers to use NGV. In addition, we sought 

to understand whether taxi drivers, apart from the technical and economic developments, were 

also motivated by an environmental concern to collaborate or reinforce the choice of a less 

polluting fuel than traditional ethanol and gasoline. The results obtained by our descriptive 

quantitative research, with 73 taxi drivers in São Paulo, preceded by a qualitative exploratory 

study.  

Factors related to the financial benefits of the use of CNG were confirmed as the main 

attractions for using this type of fuel; whereas the necessary investment to adapt the vehicle to 

the supply of natural gas was appointed as the main to its use. When analyzing the results, it 

can be concluded that, because there is no evidence that environmental awareness is an 

important attribute in the decision of taxi drivers to use cleaner fuel, it is necessary to have a 

greater incentive to use this power source, or any other offering less potential offensive 

worsening of urban pollution and consequent respiratory diseases, to which the population is 

subject to. The stimuli may be a result of, among others, tax exemptions, already practiced in 

some Brazilian municipalities.  

 

Keywords: environmental awareness, sustainable development, sustainability, natural gas 

vehicles, taxi drivers 

 



12 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

ADETAX – Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo 

CAPES – Coordenação de Administração de Pessoal de Nível Superior 

CET – Centro de Educação de Trânsito 

CNH – Carteira Nacional de Habilitação 

CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

CO2 – Dióxido de Carbono 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDUTAX – Cadastro Municipal de Condutores de Táxi 

CONGÁS – Companhia de Gás de São Paulo 

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito  

DTP – Departamento de Transporte Público 

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

GEE – Gases de Efeito Estufa 

GNV – Gás Natural Veicular 

GPS – Global Positioning System 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

KG – Quilograma  

N2 – Nitrogênio  

ONG – Organização não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNGN – Programa Nacional do Gás Natural 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

PROMOT – Programa de Controle Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SINDITAXI – Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo 

 



13 
 

SINETAXI – Sindicato Empresas de Taxi e Locação de Táxi do Estado de São Paulo 

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente  

SPSS – Statistical Package for the Social Science 

TEP – Tonelada Equivalente de Petróleo 

UNIDO – Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Representação gráfica do problema de pesquisa  ................................................. 24 

Figura 2 – Dimensões do desenvolvimento sustentável  ....................................................... 31 

Figura 3 – Evolução da frota de veículos a GNV no Brasil por ano ...................................... 38 

Figura 4 – Perfil dos respondentes por gênero ...................................................................... 96 

Figura 5 – Perfil dos respondentes por idade ........................................................................ 97 

Figura 6 – Perfil dos respondentes por escolaridade ............................................................. 98 

Figura 7 – Perfil dos respondentes por naturalidade .............................................................. 98 

Figura 8 – Categoria profissional dos entrevistados ............................................................ 100 

Figura 9 – Classificação profissional dos taxistas ............................................................... 101 

Figura 10 – Tempo de profissão na função de taxista ........................................................  101 

Figura 11 – Histórico Profissional dos taxistas ................................................................... 103 

Figura 12 – Classificação das profissões anteriores dos taxistas .......................................... 104 

Figura 13 – Proporção dos taxistas proprietários dos veículos que conduzem ..................... 105 

Figura 14 – Divisão da amostra pela utilização do GNV..................................................... 106 

Figura 15 – Utilização anterior do GNV entre os que não o usam atualmente ..................... 107 

Figura 16 – Tempo de uso do GNV .................................................................................... 108 

Figura 17 – Concordância entre os grupos que usam e que não usam o GNV ..................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

LISLTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Utilização de energia por tonelada equivalente de petróleo (TEP) no Setor de 

Transporte do Brasil  ............................................................................................................ 36 

Tabela 2 – Total global de veículos movidos a gás natural ................................................... 37 

Tabela 3 – Fatores que estimulam os taxistas a optarem pelo gás natural .............................. 42 

Tabela 4 – Fatores que desestimulam os taxistas a optarem pelo gás natural ......................... 43 

Tabela 5 – Fatores da consciência ambiental ........................................................................ 50 

Tabela 6 – Frota de táxis por capitais dos estados brasileiros  ............................................... 51 

Tabela 7 – Frota de táxis de metrópoles mundiais ................................................................ 52 

Tabela 8 – Conteúdo do curso de formação dos condutores de táxi ...................................... 54 

Tabela 9 – Evolução das publicações sobre energia sustentável por periódico ...................... 61 

Tabela 10 – Resultado dos fatores estimulantes ao uso do gás natural veicular ................... 109 

Tabela 11 – Resultado dos fatores desestimulantes ao uso do gás natural veicular .............. 112 

Tabela 12 – Resultado do grau de consciência ambiental dos taxistas ................................. 114 

Tabela 13 – Frequência das respostas (em %) atribuídas às assertivas pelos grupos ............ 119 

Tabela 14 – Frequência (em %) dos fatores que estimulam o uso do GNV ......................... 121 

Tabela 15 – Frequência (em %) dos fatores que desestimulam o uso do GNV .................... 124 

Tabela 16 – Frequência (em %) das variáveis da consciência ambiental ............................. 127 

Tabela 17 – Variável “Capacidade Preservação” por Escolaridade ..................................... 128 

Tabela 18 – Variável “Responsável Poluição” por Escolaridade ......................................... 129 

Tabela 19 – Variáveis da Consciência Ambiental por Idade ............................................... 130 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Síntese dos objetivos e problema de pesquisa ..................................................... 57 

Quadro 2 – Fatores que estimulam a utilização do gás natural .............................................. 68 

Quadro 3 – Fatores que desestimulam a utilização do gás natural ......................................... 68 

Quadro 4 – Fatores referente à consciência ambiental .......................................................... 69 

Quadro 5 – Perfil dos entrevistados na fase exploratória e dados das entrevistas................... 74 

Quadro 6 – Perfil dos respondentes da fase descritiva .......................................................... 95 

Quadro 7 – Perfil profissional dos respondentes ................................................................... 99 

Quadro 8 – Relação da idade pelo tempo de atuação na função de taxista ........................... 102 

Quadro 9 – Perfil dos taxistas quanto às características de utilização do veículo ................. 104 

Quadro 10 – Assertivas estimulantes ao uso do GNV por grau de concordância ................. 110 

Quadro 11 – Assertivas desestimulantes ao uso do GNV por grau de concordância ............ 113 

Quadro 12 – Assertivas sobre a consciência ambiental por grau de concordância  .............. 117 

Quadro 13 – Análise fatorial exploratória: variáveis estimulantes ao GNV ......................... 131 

Quadro 14 – Análise fatorial exploratória: variáveis desestimulantes ao GNV .................... 132 

Quadro 15 – Análise fatorial exploratória: variáveis consciência ambiental ........................ 134 

Quadro 16 – Medidas Originais e Depuradas dos Fatores  .................................................. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 20 

 

2 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA .............................................................. 23 

2.1 PROBLEMA ................................................................................................................ 23 

2.2 OBJETIVO GERAL .................................................................................................... 23 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 23 

 

3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO .................................................................................... 25 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 27 

4.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ................................................................. 28 

4.1.1 Histórico do Conceito .................................................................................................. 28 

4.1.2 Dimensão do Desenvolvimento Sustentável ................................................................ 30 

4.1.3 Críticas ao Modelo ...................................................................................................... 32 

4.2 GÁS NATURAL VEICULAR (GNV) ......................................................................... 35 

4.2.1 Uso do GNV Como Fonte de Energia Menos Poluente ................................................ 35 

4.2.2 Regulamentação do GNV no Brasil ............................................................................. 39 

4.2.3 Determinantes do Investimento Ambiental .................................................................. 39 

4.2.4 Fatores que Estimulam e que Desestimulam o Uso do GNV ........................................ 41 

4.3 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL .................................................................................. 44 

4.3.1 Entendimento do Conceito do Termo “Consciência Ambiental” .................................. 44 

4.3.2 Resultado de Pesquisas Anteriores............................................................................... 45 

4.3.3 Consciência Ambiental e Uso do GNV ........................................................................ 48 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO ...................................................... 51 

 

6 METODOLOGIA ........................................................................................................... 57 

6.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO .................................................................... 59 

6.2 FASE 1 – PESQUISA EXPLORATÓRIA .................................................................. 62 

 

 



18 
 

6.2.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa ........................................................................ 62 

6.2.2 Instrumento de Coleta, Amostra, Sujeitos, Unidade e Nível de Análise ........................ 62 

6.2.3 Tratamento dos Dados da Pesquisa Exploratória .......................................................... 64 

6.3 FASE 2 – PESQUISA QUANTITATIVA DESCRITIVA .......................................... 66 

6.3.1 Meio de Investigação, Amostra, Seleção dos Sujeitos .................................................. 66 

6.3.2 Instrumento de Coleta de Dados, Unidade e Nível de Análise ...................................... 67 

6.3.3 Tratamento dos Dados Coletados ................................................................................ 69 

6.3.4 Delimitação do Estudo ................................................................................................ 70 

6.3.5 Limitação do Método .................................................................................................. 71 

 

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS .................................................................................... 73 

7.1 RESULTADO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA.................................................... 73 

7.1.1 Perfil dos Entrevistados ............................................................................................... 73 

7.1.2 Fatores Estimulantes ou Facilitadores ao Uso do GNV ................................................ 75 

7.1.3 Fatores Desestimulantes ou Inibidores ao Uso do GNV ............................................... 80 

7.1.4 Fatores Referentes à Consciência Ambiental ............................................................... 87 

7.1.5 Conclusão da Fase Exploratória ................................................................................... 94 

7.2 RESULTADO DA PESQUISA DESCRITIVA ........................................................... 95 

7.1.1 Perfil dos Respondentes .............................................................................................. 95 

7.1.2 Análise Descritiva dos Construtos e Seus Indicadores ............................................... 108 

7.1.3 Análise Comparativa Entre Grupos: Usa x Não Usa GNV ......................................... 118 

7.1.4 Validação das Medidas e Escalas ............................................................................... 130 

 

8 CONCLUSÕES ............................................................................................................. 136 

8.1 Implicações Gerais do Estudo....................................................................................... 136 

8.2 Proposições para Estudos Futuras ................................................................................. 143 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 144 

 

APÊNDICE A – Mobilidade Urbana e Qualidade do Ar ............................................... 152 

 



19 
 

APÊNDICE B – Relação de Escolas Conveniadas à Prefeitura ..................................... 165 

APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista: Pesquisa Exploratória ..................................... 166 

APÊNDICE D – Transcrição das Entrevistas: Pesquisa Exploratória .......................... 175 

APÊNDICE E – Questionário: Pesquisa Descritiva ....................................................... 202 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Admite-se, atualmente, que a capacidade de suporte do planeta está chegando ao seu 

limite, seja pela quantidade de poluentes lançados no ambiente ou pela exaustão dos seus 

recursos naturais (LUSTIOSA, 2011). O uso generalizado dos combustíveis fósseis tem 

impactos significativos no meio ambiente. Os transportes são responsáveis por 26% das 

emissões de Dióxido de Carbono (CO2) a nível mundial e é um dos poucos setores onde as 

emissões ainda estão crescendo (CHAPMAN, 2007). A intensificação das emissões de gases e 

sua concentração, principalmente de CO2, conduzem ao efeito estufa, que provoca o excessivo 

aquecimento da Terra, impactando negativamente o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Ainda há controvérsias quanto a mudança climática, entre a comunidade científica não há um 

consenso se o efeito estufa é o resultado apenas da emissão de gases gerados pela atividade 

humana ou, se é decorrente dos grandes ciclos naturais (BURSZTYN e BURSZTYN, 2012). 

 Na literatura, é comum o posicionamento de autores que criticam o conceito do 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Bursztyn e Bursztyn (2012), este conceito 

representa um importante vetor para que os atuais problemas da humanidade sejam entendidos 

e enfrentados. O desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem 

suas próprias necessidades (WORLD COMMISSIO ON ENVIRONMENT ADN 

DEVELOPMENT, 1987). Lemos (2013) defende que é fácil concordarmos com o conceito do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que ele é puro bom-senso, porém, sua aplicação no dia 

a dia é extremamente complexa. Boff (2012) conclui que no desejado modelo padrão de 

desenvolvimento sustentável, o discurso da sustentabilidade é vazio e retórico. 

 Os estudos têm demonstrado que determinar o que as pessoas sabem sobre o meio 

ambiente, como elas se sentem em relação a essa temática, e as ações que elas tomam que 

podem ajudar ou prejudicar o meio ambiente é fundamental para estabelecer a sustentabilidade 

de uma comunidade (SUDARMADI et al, 2001). Nesse sentido, esta pesquisa tem como 

objetivo verificar se a consciência ambiental é um atributo relevante na decisão dos motoristas 

de táxi do município de São Paulo na decisão pela utilização de um combustível menos poluente 

como o gás natural veicular (GNV).  

 O GNV, no setor de transporte brasileiro, apresenta-se como a estratégia mais viável 

técnica e economicamente para o atendimento, no curto prazo, de regulamentações ambientais 

cada vez mais rigorosas, principalmente através da substituição dos combustíveis tradicionais 
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como a gasolina, o álcool e o diesel em grandes zonas metropolitanas (SANTOS et al, 2002). 

Apesar de também ser de origem fóssil, o que significa que sua queima também é poluente, é, 

atualmente um paliativo para a poluição de grandes centros urbanos no Brasil, dado que outras 

fontes de energia, consideradas mais limpas e menos degradantes ainda não são massificadas 

no país, como o uso de carros elétricos e a utilização da biomassa como fonte de energia. De 

acordo com a Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo 

(ADETAX), dos quase 34.000 taxis em circulação no município de São Paulo, apenas 116 

veículos são híbridos, ou seja, conciliam o funcionamento do motor elétrico com o motor à 

combustão, movido a álcool ou a gasolina. E apenas 10 veículos compõem a primeira frota de 

táxis elétricos do Brasil. 

Esta pesquisa tem a natureza quantitativa e utilizou duas estratégias de investigação: a 

exploratória e a descritiva. Optou-se pela realização da pesquisa de natureza exploratória 

porque esse estudo, dado sua “natureza de sondagem, não comporta hipóteses” (VERGARA, 

2013). A pesquisa bibliográfica foi essencial para a execução da fase exploratória da pesquisa, 

pois forneceu subsídios para estruturação das variáveis que estimulam e das que desestimulam 

os o uso do gás natural; bem como, possibilitou a construção inicial dos construtos sobre 

consciência ambiental.  

Face ao escasso cenário de pesquisas anteriores sobre o tema pesquisado, considerou-se 

que a realização de entrevistas na fase exploratória desse estudo representava a melhor 

alternativa e o mais adequado tipo de pesquisa para validação dos construtos. Dessa forma, foi 

possível viabilizar a construção de bases sólidas que possibilitaram a execução da fase 

descritiva desse trabalho. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro experientes 

motoristas de táxi do município de São Paulo.  

A fase descritiva iniciou-se com a validação do instrumento de coleta de dados 

quantitativos. Revelou-se adequada a aplicação desse tipo de pesquisa, dado que ela é 

recomendada quando há o desejo de se “estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza” (VERGARA, 2013). O instrumento de pesquisa utilizado nessa fase foi o 

questionário aplicado em campo. Foram obtidos 73 resultados válidos. A manipulação dos 

dados se deu por meio do pacote de software estatísticos SPSS – Statistical Package for the 

Social Science. Utilizou-se a estatística descritiva e a estatística multivariada para análise e 

tratamento dos dados. 

  O problema que esta pesquisa busca resolver é o seguinte: a consciência ambiental dos 

motoristas de táxi do município de São Paulo é um fator relevante na decisão pela utilização de 

um combustível menos poluente como o gás natural veicular? Logo, o objetivo principal é o de 
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verificar se consciência ambiental é um fator relevante na decisão dos taxistas do município de 

São Paulo na decisão pela utilização de um combustível menos poluente como o gás natural 

veicular. Os objetivos secundários dessa pesquisa são: a) identificar os fatores que estimulam 

os taxistas do município de São Paulo a utilizarem o GNV; b) identificar os fatores que 

desestimulam os taxistas do município de São Paulo a utilizarem o GNV; c) evidenciar em que 

medida a consciência ambiental está presente na decisão dos taxistas do município de São Paulo 

pela utilização de um combustível menos poluente como o GNV. 

 Não há evidências de pesquisas anteriores sobre a consciência ambiental de motoristas 

de táxi. Os estudos encontrados através do levantamento bibliográfico às bases de dados 

ProQuest e Portal de Periódicos da CAPES, abordavam a questão da vantagem e desvantagem 

técnica e econômica decorrentes da substituição dos combustíveis tradicionais, como o álcool 

e a gasolina, pelo gás natural; mas não relacionavam a decisão pela utilização do combustível 

à consciência ambiental dos motoristas. Por esse motivo, a presente pesquisa tem um cunho 

exploratório.  

 Esse estudo está estruturado em oito seções. Após essa primeira seção de introdução, o 

estudo segue com a apresentação do problema de pesquisa. Estruturou-se, em seguida, a 

justificativa do estudo. A quarta seção abordou a discussão teórica, apresentada em três tópicos: 

a) Desenvolvimento Sustentável, b) Gás Natural Veicular e, c) Consciência Ambiental. Na 

quinta seção caracterizou-se o objeto do estudo: os motoristas de táxi do município de São 

Paulo. A metodologia utilizada foi apresentada na sexta seção, e se estruturou através de duas 

fases: a) exploratória e b) descritiva.  Na sétima seção foram dispostos os resultados desse 

estudo, bem como suas análises. As conclusões desta pesquisa foram reveladas na oitava e 

última seção, assim como as implicações gerais do estudo, as limitações e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

2.1 PROBLEMA 

 

 

Em que medida existe relação entre a consciência ambiental dos taxistas do município de São 

Paulo e a utilização do gás natural em seus veículos, face ao levantamento dos fatores que 

estimulam e dos que desestimulam a utilização desse combustível? 

 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar em que medida existe relação entre a consciência ambiental dos taxistas do 

município de São Paulo e a utilização do gás natural em seus veículos, face ao levantamento 

dos fatores que estimulam e dos que desestimulam a utilização desse combustível. 

 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Identificar quais são os fatores que estimulam os motoristas de táxi do município de São Paulo 

a utilizarem o gás natural 

 

- Identificar quais são os fatores que desestimulam os motoristas de táxi do município de São 

Paulo a utilizarem o gás natural 

 

- Investigar o grau de consciência ambiental demonstrado pelos motoristas de táxi do município 

de São Paulo 
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Figura 1 – Representação Gráfica do Problema de Pesquisa 

 

 

 
 

Fonte: laborado pela autora 
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3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O desafio de encontrar soluções viáveis e de imediata aplicação para atenuar os efeitos 

causados pelo desordenado crescimento urbano é de responsabilidade de todos. Os governantes 

devem estruturar políticas que garantam níveis adequados à qualidade de vida da população, o 

que inclui, a boa qualidade do ar e a diminuição dos problemas respiratórios decorrentes da 

poluição; e, ainda um sistema de transporte capaz de prover a mobilidade urbana de forma 

segura, ágil e com alternativas de fácil acesso. Por sua vez, a população deve apropriar-se de 

seu papel de agente transformador e promover ações que colaborem com a diminuição da 

poluição das cidades; seja utilizando fontes de energia menos poluentes, seja substituindo a 

utilização dos veículos como meio individual de transporte por formas mais sustentáveis de 

locomoção.  

Do ponto de vista energético, o maior uso do gás natural contribui grandemente para a 

melhoria dos padrões ambientais em indústrias, residências e no transporte (SANTOS et al, 

2002). Esse estudo limita-se a utilização do gás natural no setor dos transportes, mais 

especificamente, no transporte exercido profissionalmente por motoristas de táxi do município 

de São Paulo, maior metrópole brasileira. Para Mingardo (2008) a poluição do ar afeta de forma 

grave a qualidade de vida da maioria dos centros urbanos, sendo a melhoria da qualidade do ar 

uma prioridade para a quase totalidade das cidades dos países desenvolvidos.  

Apesar de também ser um combustível de origem fóssil, cuja queima tem impactos 

significativos no meio ambiente (SANTOS et al 2002), a utilização do gás natural como fonte 

de energia no setor dos transportes surgiu como uma das alternativas que traz menores danos 

(FORTUNATO; BASTOS, 2011; PARK; TAK, 2011; ROYER et al, 2007; SANTOS et al, 

2002; TAKAHASHI; ROSSI, 2006; TEIXEIRA, 2003). Esta pesquisa utilizou essa fonte de 

energia, porque a utilização no Brasil de outras fontes de energia limpa no setor dos transportes 

ainda é incipiente.  

A escolha dos motoristas de táxi como objeto desse estudo se deu pelo fato de que não 

há consenso na literatura sobre as vantagens da utilização do GNV pelos motoristas que 

percorrem reduzidas quilometragens; uma vez que o valor do investimento para aquisição do 

Kit gás não seria amortizado (TAKAHASHI; ROSSI, 2006). Dessa forma, estimou-se que o 

acesso à amostra de motoristas comuns que usam o GNV seria mais escasso. Os taxistas, ao 

mesmo tempo que contribuem de forma direta, pelo desenvolvimento de suas funções, para o 

agravamento da poluição urbana, são profissionais que, de acordo com Braga (2013), estão mais 

sujeitos às intempéries climáticas do que aqueles que trabalham em ambientes fechados. Porém, 
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esse estudo visa beneficiar não apenas taxistas, mas também quaisquer outros motoristas, por 

fornecer insumos para uma melhor qualidade de decisão sobre as implicações do uso do GNV 

e sua contribuição para melhoria da qualidade do ar das cidades.   

Julgou-se que, um estudo que fornecesse uma comparação entre os achados teóricos e a 

análise prática dos fatores apontados como estimulantes e/ou desestimulante ao uso do GNV, 

contribuiria para o direcionamento de ações que viabilizassem a maior utilização dessa fonte 

de energia mais limpa. Aliado a esse estudo comparativo, o levantamento do grau de 

consciência ambiental dos taxistas foi entendido como importante insumo para a promoção do 

debate sobre o estágio de compreensão das causas ambientais de um nicho da sociedade. A 

importância desse levantamento reside na crença de que, quanto menor a consciência ambiental 

da população, mais necessária torna-se a intervenção política em prol do meio ambiente; bem 

como, mais urgente torna-se a necessidade do desenvolvimento de programas educativos que 

promovam a disseminação dos princípios do desenvolvimento sustentável.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Três segmentações compõem o referencial teórico desse estudo: a) Desenvolvimento 

Sustentável; b) Gás Natural Veicular; e, c) Consciência Ambiental. Na primeira seção, o tema 

desenvolvimento sustentável foi descrito através do histórico sobre da sua origem e da distinção 

entre sua conceituação e a da sustentabilidade. Em seguida, mostrou-se a evolução da 

abordagem desse tema; a apresentação de sua definição principal; o levantamento de suas 

dimensões, a ilustração do Triple Bottom Line; e, finalmente, as críticas ao conceito.  

 A segunda segmentação dessa seção expos o levantamento sobre o gás natural veicular 

(GNV), suas características técnicas, o histórico de utilização no Brasil, seus benefícios e 

limitações como fonte de energia alternativa para o setor dos transportes. Nessa ocasião foram 

listados os fatores que estimulam e os que desestimulam a escolha do GNV, conforme a revisão 

dos achados em pesquisas anteriores. 

 Na terceira segmentação o conceito da consciência ambiental foi abordado. Foram 

descritas suas principais definições, assim como os resultados de estudos anteriores com 

diferentes tipos de população analisada. A adaptação das variáveis e dos construtos utilizados 

nesta pesquisa para investigação do grau de consciência ambiental dos taxistas foi apresentada, 

e estruturou-se à luz do estudo realizado por Nadin et al (2009) em Milão com motoristas que 

utilizavam o GNV. 
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4.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

4.1.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: Históricos dos Conceitos 

 

 Para Boff (2012) poucas palavras têm sido mais usadas atualmente do que o substantivo 

sustentabilidade e o adjetivo sustentável. Ainda segundo esse autor, foi na Província da Saxônia 

na Alemanha, no ano de 1560, que nasceu a preocupação pelo uso racional das florestas, de 

forma que elas pudessem se regenerar e se manter permanentes. Surgiu nesse contexto a palavra 

alemã Nachhaltingkeit cujo significado é “sustentabilidade”, mas apenas no ano de 1713 essa 

palavra se transformou num conceito estratégico, depois que o capitão Hans Carl von Carlowitz, 

novamente na Saxônia, escreveu um tratado em latim, língua científica da época, sobre a 

sustentabilidade das florestas (BOFF, 2012). Esse tratado propunha o uso sustentável da 

madeira, de forma que, dever-se-ia cortar apenas o tanto de lenha que a floresta fosse capaz de 

suportar para permitir a continuidade do seu crescimento, caso contrário, o negócio acabaria e 

os lucros seriam sessados. 

 Devido a uma evolução que demandará tempo para ser compreendida, o substantivo 

sustentabilidade passou a servir a todos os grupos, mesmo os divergentes, quando querem 

exprimir vagas ambições futuras de continuidade, durabilidade ou perenidade (VEIGA, 2010). 

Para o citado autor, não existe resposta simples, muito menos definitiva para a pergunta: “o que 

é sustentabilidade?”, por isso, Veiga (2010) reforça que há de se tomar muito cuidado com os 

vulgares abusos que são cometidos no emprego da expressão sustentabilidade.     

 Resgatando o histórico mais recente, o conceito de sustentabilidade ganhou ênfase e 

notoriedade a partir da década de sessenta. A escritora americana Rachel Carson, em 1962, 

publicou o livro Primavera silenciosa, que denunciava o desaparecimento de pássaros dos 

campos norte-americanos, provocado pela utilização do pesticida DDT na agricultura. Para 

Lemos (2013) esse foi o início da conscientização social e política sobre as questões ambientais, 

embora restrito de forma quase exclusiva aos países desenvolvidos. Ambientalistas e 

organizações não governamentais (ONGs) mostraram-se basicamente preocupados com a 

conservação da natureza, a utilização de pesticida na agricultura e com a poluição industrial 

(LEMOS, 2013). No final dos anos sessenta houve, segundo Lustosa (2011), a consolidação da 

hipótese de que a capacidade de suporte do planeta estava chegando ao seu limite, seja pela 

quantidade de poluentes lançados no ambiente ou pela exaustão dos seus recursos naturais.  
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 A conscientização a respeito dos problemas ambientais, a atuação dos ambientalistas e 

das ONGs contribuíram para a que a Organização das Nações Unidas (ONU) convocasse, em 

1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo na 

Suécia. Durante a preparação para a Conferência de Estocolmo, o Clube de Roma, formado por 

cientistas de diversos países, publicou seu primeiro relatório intitulado “Os limites do 

crescimento”, baseado em um modelo matemático complexo (LEMOS, 2013). O estudo que 

embasou esse relatório foi um dos pioneiros na utilização de computadores para simulações em 

pesquisas universitárias e fez uso de um modelo de ecossistema global composto por cinco 

parâmetros: população, produção alimentar, industrialização, poluição e a utilização de recursos 

naturais não renováveis (BURSZTYN e BURSZTYN, 2012). Esse relatório alertava para uma 

inevitável catástrofe, no prazo de cem anos, caso a degradação dos recursos naturais pela 

industrialização, poluição e exploração por parte da economia moderna não fosse cessada 

(MEADOWS, et al, 1973). Várias décadas depois, Lustosa (2011) compartilha a ideia de que 

os danos de origem antrópica, causados pelo homem ao meio ambiente, são acompanhados pelo 

ritmo do crescimento econômico.  

 O relatório do Clube de Roma representa um dos maiores marcos de denuncia das 

externalidades negativas causadas pelo uso indiscriminado dos recursos naturais pela 

industrialização, culminando em intensas discussões nos meios científicos, nas empresas e na 

sociedade. Essas discussões foram intensificadas na Conferência de Estocolmo, e resultaram na 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) pela ONU em 1972. 

Entretanto, apenas em 1987, essa comissão publicou sua primeira análise sobre a 

sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável.  

 Atualmente existem diversas definições para o termo desenvolvimento sustentável. 

Porém, originalmente esse termo foi conceituado e difundido em 1987 pelo Relatório 

Brundtland. Em 1983, atendendo à encomenda do PNUMA, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas criou a World Commission on Environment and Development e convidou a Sra. Gro 

Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega para presidi-la. O resultado final do 

Relatório da Comissão Brundtland gerou um documento oficialmente intitulado Nosso Futuro 

Comum (Our Common Future).  

 De acordo com o Relatório Nosso Futuro Comum, o termo desenvolvimento sustentável 

é definido como: “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (World 

Commission on Environment and Development, 1987). Essa definição de desenvolvimento 

sustentável se tornou clássica e é usada por praticamente toda literatura a respeito do tema. Para 
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Veiga (2010), o substantivo “desenvolvimento” apenas passou a ser seguido de forma definitiva 

pelo adjetivo “sustentável” para enfatizar a necessidade de conciliação das principais aspirações 

humanas com a necessidade de preservar os ecossistemas que tornam possível sua própria 

existência enquanto espécie.  

 Segundo Lemos (2013), o Relatório Nosso futuro Comum defendeu o desenvolvimento 

sustentável como a única alternativa para: viabilizar o futuro da humanidade; evitar a 

incontrolável mortalidade da população e impedir as graves convulsões da sociedade. Tim 

Jackson (2013) defende que a preocupação com os limites é tão antiga quanto as montanhas. 

Porém, segundo o citado autor, é possível observar a evolução do tema em três fases distintas 

da história recente: a) no final do século 18, no Ensaio sobre a População, de Thomas Robert 

Malthus; b) nos anos da década de 1970, no Relatório Limites do Crescimento, do Clube Roma 

e c) na fase que nos encontramos atualmente, onde as preocupações com as mudanças 

climáticas e o “pico do petróleo” disputam nossas atenções trazendo temores de um colapso 

econômico.  

 

 

4.1.2 Dimensões do Desenvolvimento Sustentável  

 

 

 É difícil encontrar na história uma causa que adquiriu tanta convergência em tão pouco 

tempo quanto o Desenvolvimento Sustentável; a proposta de se imprimir um caráter sustentável 

à busca do desenvolvimento econômico e social foi lançada no crepúsculo do século XX e em 

poucos anos ganhou solidez científica e legitimidade política (BURSZTYN e BURSZTYN, 

2012). Jacobi et al, (2011) definem sustentabilidade como a capacidade de resistir, de durar. 

Segundo esses autores, a sustentabilidade é, para os indivíduos, o potencial de manter o bem-

estar por um longo período de tempo, e possui dimensões: ambientais, econômicas e sociais. 

Essas três dimensões, ou componentes fundamentais para o desenvolvimento sustentável, 

foram apresentados pela World Commission on Environment and Development (1987) no 

Relatório Nosso Futuro Comum como: a) a proteção ambiental; b) o crescimento econômico; 

e, c) a equidade social.  

 A maioria dos autores adota essas três dimensões da sustentabilidade são adotas pela 

maioria dos autores. E são também conhecidas como Triple Bottom Line, linha das três pilastras 

ou tripé da sustentabilidade. O conceito desse tripé foi criado pelo britânico John Elkington, 

fundador da ONG SustainAbility no ano de 1990. Sua proposta era a de divulgar estas três 
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dimensões como necessárias para todo desenvolvimento sustentável. Segundo Boff (2012), o 

britânico criador do Triple Bottom Line usou também outra expressão, os três P: Profit, People 

e Planet, ou seja, produto (renda), população e planeta como alicerces da sustentabilidade. A 

Figura 2 ilustra os três componentes do desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 2: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

Fonte: adaptado de Word Commission on Environment and Development (1987) 

Barbieri et al, (2010) definem a dimensão social como a preocupação com os impactos 

sociais das inovações nas comunidades humanas, tanto dentro, quanto fora da organização 

(exclusão social, desemprego, pobreza, diversidade organizacional, entre outras). Ainda para 

esses autores, a dimensão ambiental diz respeito à preocupação com os impactos ambientais, 

tanto pelo uso de recursos naturais, quanto pela emissão de poluentes. O recorte dessa pesquisa 

se dá exatamente nessa dimensão da sustentabilidade, a dimensão ambiental. A dimensão 

econômica é conceituada por Barbieri et al, (2010) como a preocupação com a eficiência 

econômica, sem a qual, as empresas não se perpetuariam. Para esses autores, essa dimensão 

significa obtenção de lucro e geração de vantagens competitivas nos mercados onde as 

empresas operam. Outras dimensões são consideradas, entre elas, o chamado quarto pilar da 

sustentabilidade: o pilar cultural (HAWKES, 2001).   

 

 

 

 

 

 



32 
 

4.1.3 Críticas ao Modelo do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Intensos debates nos meios políticos, acadêmicos e social apontando para a 

incompatibilidade entre a prevenção ambiental e o crescimento econômico foram travados 

desde o final dos anos sessenta (LUSTOSA, 2011). Essa autora afirma ainda que, no centro das 

discussões estava sempre presente o questionamento se deveria ou não haver a desaceleração 

do ritmo de crescimento econômico em função da crescente degradação ambiental. Para 

Bursztyn e Bursztyn (2012), porém, mesmo aqueles que vivem em clara dissonância com os 

princípios da sustentabilidade não ousam se opor ao conceito porque constataram que a ideia 

de sustentabilidade foi absorvida como uma noção que perpassa as diversas esferas da 

sociedade e assume um caráter praticamente utópico de estado desejado. Os citados autores, 

indagam “o que seria da humanidade se não houvesse o sonho de um mundo melhor, e de um 

mundo ideal?” (BURSZTYN E BURSZTYN, 2012). 

Hart (1997) aponta o crescimento populacional, a velocidade do uso de recursos e a 

urbanização como as alavancas para a deterioração ambiental e elege a prevenção à poluição, a 

responsabilidade pelo que é produzido e o desenvolvimento de tecnologia limpa como as 

formas de se reduzir o patamar atual do impacto ambiental em busca do desenvolvimento 

sustentável. Para esse autor, se cada família da China ou da Índia possuísse uma geladeira e um 

automóvel que utilizassem os projetos tecnológicos de geração de energia atuais, seriam 

gerados gases de efeito estufa suficientes para modificar de forma permanente a atmosfera da 

Terra. De acordo com Sister (2007), foi a partir da revolução industrial que a escassez dos meios 

de subsistência ganhou uma nova dimensão, uma vez que nesse período a queima de 

combustíveis fósseis nas termoelétricas e indústrias foi intensificada, resultando no aumento da 

emissão e concentração na atmosfera de gases de efeito estufa (GEE).  

Boff (2012) afirma que para os analistas é clara a contradição existente entre a lógica 

do desenvolvimento capitalista, que procura maximizar os lucros às expensas da natureza, 

gerando grandes desigualdades sociais, e a dinâmica do meio ambiente que se rege pelo 

equilíbrio, pela interdependência de todos com todos e pela reciclagem dos resíduos. Ainda de 

acordo com esse autor, a ideia de desenvolvimento sustentável é contraditória, uma vez que o 

desenvolvimento e a sustentabilidade obedecem a lógicas diferentes e se contrapõem. O 

desenvolvimento é linear, deve ser crescente, supondo a exploração da natureza, gerando 

desigualdades e privilegia a acumulação individual de riquezas; enquanto que a categoria 
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sustentabilidade é oriunda do âmbito da biologia e da ecologia, cuja lógica é circular e 

includente (BOFF, 2012). 

Na literatura, é comum o posicionamento de autores que comungam que há 

controvérsias no conceito do desenvolvimento sustentável. Lemos (2013) afirma que o conceito 

de desenvolvimento sustentável é vago e não indica quais caminhos devem ser seguidos para 

atingi-lo, dessa forma, diferentes setores da sociedade tendem a interpretá-lo de acordo com 

seus próprios interesses, percepções e necessidades. Apesar de contraditória, a análise completa 

do desenvolvimento sustentável depende, no mínimo, do levantamento dos três aspectos 

ilustrados pelo Triple Bottom Line. Este trabalho, porém, como já mencionado, delimitou suas 

ações de pesquisa na dimensão da sustentabilidade ambiental e se propôs a contribuir para a 

ampliação do debate de alternativas que vislumbrem a diminuição da emissão de gases de efeito 

estufa e da melhoria da qualidade do ar nos grandes centros urbanos.   

Além da questão relativa à poluição do ar e suas consequentes doenças respiratórias, 

outro aspecto decorrente da emissão de gases de efeito estufa vêm ganhando ampla atenção da 

comunidade científica: as mudanças climáticas. Tim Jackson (2013), no seu provocativo livro 

intitulado Prosperidade sem crescimento, afirma que as mudanças climáticas chegaram à 

agenda política nas últimas duas décadas; e que a mensagem por trás de toda discussão climática 

acerca da emissão de GGE é extremamente desconfortável, dado que pode levar dezenas de 

anos para nossos sistemas de energia serem transformados, ao passo que as perigosas mudanças 

climáticas estão há apenas algumas décadas de distância. A evolução científica deixa mais claro 

que um aquecimento se revelaria a mais grave ameaça à sobrevivência já enfrentada e que, 

apesar de ter chegado tarde à festa, o clima acabaria sendo a mãe de todos os limites 

(JACKSON, 2013). 

A poluição e as alterações climáticas dos grandes centros urbanos ainda estão longe de 

ser os principais temas da pauta da mobilidade urbana; o desafio do Brasil quanto às questões 

relacionadas ao transporte é imenso. Há problemas estruturais e complexos a serem resolvidos, 

como a disponibilidade de transporte público de qualidade, e o investimento na construção e 

melhoria das vias de acesso. Porém, Tolmasqim et al (2007) defendem que, se o 

desenvolvimento do país parece tornar irreversível o aumento no nível de emissão de gases 

poluentes, o esforço no sentido de se buscar soluções para minimizar os problemas ambientais 

precisa ser empreendido.  

Foi possível constatar, através da revisão da literatura, que muitas experiências exitosas 

veem sendo aplicadas e/ou, que pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de melhorar a 

qualidade do ar e da mobilidade urbana em diferentes cidades e continentes. No Apêndice A 
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foram resumidos e apresentados os principais achados sobre os estudos que podem contribuir 

com os temas abordados nesta pesquisa, no sentido de apresentarem comparativos com a 

realidade do município de São Paulo, onde este estudo está ambientado, bem como insumos 

para discussões de novas alternativas ao avanço da emissão de poluentes.  
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4.2 GÁS NATURAL VEICULAR (GNV) 

 

 

4.2.1 Uso do GNV Como Fonte Alternativa de Energia Menos Poluente 

 

 

O uso do GNV no setor dos transportes representa uma alternativa de energia menos 

poluente e que traz menores danos ao meio ambiente (FORTUNATO E BASTOS, 2011; 

ROYER et al, 2007; SANTOS et al, 2002; PARK; TAK, 2011). Além de ser associada à 

imagem de um produto menos poluente, a utilização do gás natural é tida como mais eficiente 

e mais segura que os combustíveis tradicionais provenientes do petróleo (ROYER et al, 2007).  

O gás natural é a mistura de hidrocarbonetos leves que, em condições normais de 

pressão e temperatura, permanece no seu estado gasoso, sendo encontrado em acumulações de 

rochas porosas no subsolo (terrestre ou marinho), geralmente acompanhado de petróleo 

(SANTOS et al, 2002). Ainda de acordo com os citados autores, a composição do gás natural 

pode variar em função do tipo de matéria orgânica que lhe deu origem, mas, em geral, é 

principalmente composto por metano, etano, propano e por outros hidrocarbonetos de maior 

peso molecular; e apresenta baixos teores de impurezas como nitrogênio (N2), dióxido de 

carbono (CO2), água e compostos de enxofre.  

Para Chapman (2007), os transportes são responsáveis por 26% das emissões de CO2 a 

nível mundial e é um dos poucos setores onde as emissões ainda estão crescendo. A 

intensificação das emissões de gases e sua concentração, principalmente de CO2, conduzem ao 

efeito estufa, que provoca o excessivo aquecimento da Terra (SANTOS et al, 2002; LEMOS, 

2013). O aquecimento global produz graves consequências para a humanidade e biodiversidade 

da Terra. 

A utilização de veículos movidos a gás natural é relativamente recente em muitos países. 

O uso do gás natural veicular (GNV) varia de país para país; alguns países apresentam 

programas mais agressivos, enquanto outros apresentam um desenvolvimento mais lento, 

porém progressivo na utilização do gás natural (SEISLER, 2001).  A Tabela 1 mostra a 

utilização de energia no setor de transporte no Brasil nos últimos dez anos, de acordo com o 

Balanço Energético Nacional do ano de 2013 (dados de 2012) emitido pelo Ministério de Minas 

e Energia.  
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Tabela 1: Utilização de Energia por Tonelada Equivalente de Petróleo (TEP) no Setor de 

Transporte no Brasil 

 

 
 

Fonte: Balanço Energético Nacional (2014) 

 

Observa-se que a participação do gás natural, na oferta de energia para os transportes 

no Brasil, alcançou seu auge no ano de 2007 e apresenta desde então uma tendência de 

estagnação de sua produção. Em termos de oferta interna, de acordo com a Tabela 1, ainda não 

se pode afirmar que o uso do gás natural como fonte de energia para os transportes no Brasil 

está em evolução.  

Em um estudo feito por Park e Tak (2011) sobre os efeitos ambientais do programa de 

ônibus movidos a gás natural e a qualidade do ar metropolitano na Coréia, observou-se que os 

cinco principais países, que possuem veículos movidos a gás natural no mundo, estão 

localizados no Oriente Médio, Ásia e América do Sul. Segundo os autores do estudo, essa 

tendência pode ser atribuída ao fato de que os governos promovem a adoção do GNV para 

utilizar as respectivas reservas de gás natural abundante de suas nações. A Tabela 2, mostra a 

utilização de GNV em carros, ônibus e caminhões em alguns países, incluindo o Brasil, no ano 

de 2009.  
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Tabela 2: Total Global de Veículos Movidos a Gás Natural 

 

 
 

Fonte: adaptado de Source: Gas vehicles report published by NGV, apud Park; Tak (2011) 

 

Pode-se acompanhar pela tabela apresentada acima, que no Brasil apenas veículos 

categorizados como automóveis ou carros utilizam o GNV como fonte de energia, ao contrário, 

por exemplo da China e da Coréia, onde a utilização desse tipo de combustível também se dá 

nas frotas de ônibus. Conforme os dados observados, o Brasil representa o terceiro mercado 

consumidor de GNV para veículos, ficando atrás apenas do Paquistão e da Argentina.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), aproximadamente trinta 

mil (30.000) veículos foram convertidos no ano de 2013. E há, atualmente, uma frota de 

1.777.547 carros convertidos no Brasil. Desse total, o estado de São Paulo representa uma fatia 

de 22%, ou seja, possui cerca de 391.000 veículos convertidos a GNV. O estado onde há maior 

quantidade de carros convertidos é o Rio de Janeiro, o que representa quase 50% do total da 

frota de veículos a GNV do país (IBP, 2014). Ainda conforme dados do IBP do mês de abril de 

2014, há, no Brasil um total de 11.641 postos que disponibilizam o GNV para abastecimento 

dos veículos dos seus clientes. O Estado de São Paulo é o segundo maior em quantidade de 

postos que ofertam esse tipo de combustível, com 331 postos, ficando abaixo apenas do Estado 

do Rio de Janeiro, que possui 554 postos. Os estados do Sudeste e do Sul do país concentram 

as maiores ofertas de postos de abastecimento de GNV. Já a região Norte possui a menor 
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quantidade de postos que disponibilizam o gás natural veicular e a menor média de veículos 

convertidos. A Figura 3 mostra a evolução dos veículos convertidos a GNV no Brasil desde o 

início dos anos 2000.  

 

Figura 3: Evolução da Frota de Veículos a GNV no Brasil por Ano  

  

 

 

Fonte: IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (2014) 

 

O desafio das cidades no século 21 é o de manterem o crescimento econômico, ficarem 

acessíveis e melhorarem a qualidade de vida, de forma simultânea (MINGARDO, 2008). 

Preocupações com os impactos ambientais, principalmente as relacionas às emissões de gases 

e suas influências sobre o clima e a saúde da população, enfatizam a necessidade de criação de 

políticas e leis que regulamentem a questão da sustentabilidade ambiental. Os mercados mais 

desenvolvidos já privilegiam e preterem produtos ecologicamente corretos em detrimento dos 

que promovem a degradação e poluição ambiental. Para Ferraz e Seroa da Motta (2001) também 

houve uma modificação na consciência ambiental da população e a vigilância comunitária 

aumentou graças aos processos de difusão de conhecimento, educação ambiental e ao 

surgimento de organizações não-governamentais de meio ambiente. Porém, a obrigatoriedade 

legal ainda representa um estímulo necessário.  
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4.2.2 Regulamentação do Gás Natural no Brasil 

 

O governo brasileiro instituiu o Plano Nacional do Gás Natural (PNGN) em 1987, 

estabelecendo as metas e diretrizes executivas que permitiram elevar a participação do gás 

natural na matriz energética nacional para cerca de 10% até o ano de 2000 (SANTOS et al, 

2002). Em agosto de 2010, o governo do Estado de São Paulo lançou o decreto de criação do 

Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural. A medida previa a formação de um conselho, 

composto por 14 secretarias de Estado, prefeituras do litoral paulista, entidades empresariais e 

institutos de ensino e pesquisa, com o intuito de implementar ações voltadas ao 

desenvolvimento sustentável da atividade petrolífera no Estado. O decreto foi assinado durante 

a abertura do 11º Encontro Internacional de Energia: "São Paulo: o futuro da energia começa 

aqui", realizado pela Fiesp/CIESP. 

As obrigações relativas ao uso do gás natural no Brasil variam de acordo com as 

regulamentações de seus estado e municípios. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Lei n° 3.123, 

de 14/11/2000, estabelece obrigatoriedade de utilização de gás natural veicular nos táxis do 

Município do Rio de Janeiro. No município de São Paulo, objeto desse estudo, não há 

obrigatoriedade similar. De acordo com Fortunato e Bastos (2011), existem vários benefícios 

econômicos atrelados ao uso do GNV, dentre eles, a redução do IPVA – Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores, em alguns municípios. A Lei n° 3.335 do governo do 

Estado do Rio de Janeiro, de 29/12/1999, estabelece cotas reduzidas para o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado, caso o veículo use gás natural ou 

energia elétrica. Atualmente, no Estado de São Paulo todos os taxistas são isentos do pagamento 

do citado imposto.  

 

 

4.2.3 Determinantes do Investimento Ambiental 

 

 

Em um estudo que examina os fatores determinantes do investimento ambiental na 

indústria do estado de São Paulo, Ferraz e Seroa da Motta (2001), concluíram que tanto fatores 

internos quanto externos às empresas são significantes para tal investimento. Dentre os fatores 

internos, o estudo revela que as plantas com maior quantidade de trabalhadores, as empresas 

mais antigas e aquelas que possuem participação de capital estrangeiro tendem a realizar mais 
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investimentos ambientais, assim como aquelas que possuem maior proporção de exportações 

sobre vendas e as que fazem parte de setores considerados poluentes. Dentre os fatores externos, 

apenas os associados à regulamentação ambiental formal, como os que sofrem advertências de 

órgãos ambientais, foram considerados significativos ou relevantes.  

Estudos mais recentes ratificam que as exigências impostas pela legislação ainda são o 

principal fator motivador para execução do investimento ambiental nas empresas. Ribeiro et al 

(2011) apuraram, em um estudo sobre a obrigatoriedade do disclosure ambiental, ou 

evidenciação ambiental, em empresas do setor de petróleo e gás natural de quatro países: 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália, que a normatização pode servir de estímulo 

para a evidenciação de práticas ambientais: 

 

(...) o disclosure ambiental das companhias analisadas é afetado pelos regulamentos de seus 

países de origem, comprovando, assim, que a normatização pode servir de estímulo para as 

práticas de evidenciação ambiental e que os seus efeitos não são simplesmente suplantados pelo 

voluntarismo pregado pela teoria de stakeholders. (RIBEIRO et al, 2011, p. 151). 

 

De acordo com Almeida et al (2004), a maior parte das empresas continua restringindo 

sua responsabilidade ambiental ao cumprimento da legislação ambiental e a resposta às multas 

e sanções. As ações de caráter legal e regulatório também são importantes para estimular as 

inovações ambientais. Para Lustosa (2011) alguns setores necessitam de maiores 

regulamentações em função do tipo de atividade que desenvolvem, como é o caso das empresas 

cujas atividades causam impactos negativos ao meio ambiente, e que, estando sujeitas ao 

cumprimento de regulamentações, podem induzir inovações, a depender dos objetivos e 

instrumentos de política ambiental.  

 

Nos casos em que as empresas não mostram interesse em práticas menos agressivas ao meio 

ambiente, o Estado deve, por meio da gestão ambiental pública, utilizar os meios legais – a 
política ambiental e suas regulamentações – e incentivar as empresas a mudarem seu 

comportamento em relação aos impactos ambientais resultantes de suas atividades. (LUSTOSA, 

2011, p. 120). 
 

Jacobi et al (2011) defende que o avanço em direção a uma sociedade assentada em 

valores de sustentabilidade, rumo à descarbonização, é demasiadamente lento ante as 

perspectivas colocadas para se contrapor ao aquecimento global. A situação é preocupante, ao 

passo que a conscientização da população, o desenvolvimento econômico desenfreado e a 

adoção de medidas legais para promoção do desenvolvimento ambiental sustentável evoluem 

de forma mais lenta que a destruição da natureza. Os cientistas advertem que a redução imediata 

entre 50% e 80% da emissão de gases de efeito estufa é necessária para se evitarem mudanças 

climáticas catastróficas até o ano de 2050 (SILVA, 2014). Porém, Silva (2014) pondera que 
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pesquisas da União Europeia, a respeito da emissão de gases de efeito estufa apontam que as 

tecnologias atualmente conhecidas não serão suficientes para atingir a meta de redução até 

2050. 

 

 

4.2.4 Fatores que Estimulam e que Desestimulam o Uso do GNV 

 

 

Há uma vasta literatura que versa sobre os atributos favoráveis e desfavoráveis à 

conversão dos veículos a GNV. Alguns fatores estimulantes, como o preço mais baixo do 

combustível, são praticamente unânimes entre os autores (FORTUNATO E BASTOS, 2011; 

NADIN, 2010; ROYER et al., 2007; SANTOS et al., 2002; TAKAHASHI E ROSSI, 2006). 

Ainda entre os fatores que favorecem a conversão, pode-se destacar que há, em muitos 

municípios brasileiros, redução do IPVA devido a utilização de um combustível mais limpo 

(FORTUNATO E BASTOS, 2011; ROYER et al. 2007, TEIXEIRA, 2003). A Flexibilidade de 

decisão a respeito do melhor combustível a ser escolhido a cada abastecimento e utilização 

também é apontado como um atributo estimulante (BASTIAN-PINTO, et al, 2010; 

FORTUNATO E BASTOS, 2011; SANTOS et al, 2002). 

Já entre os fatores desfavoráveis à conversão, a incerteza quanto à disponibilidade futura 

do combustível é praticamente consenso entre os estudiosos (BRAGA et al, 2002; 

FORTUNATO; BASTOS, 2011; LINS; WAJNBERG, 2007; NEIVA, apud TAKAHASHI; 

ROSSI, 2006; ROYER et al, 2007; TEIXEIRA, 2003; TOLMASQUIM et al 2007). O fato da 

produção do GNV se sujeitar à quantidade dos poços e às necessidades do consumo afeta a 

segurança dos usuários quanto à continuidade da oferta desse combustível. Outro atributo que 

desestimula à conversão é o risco da perda do desempenho do motor. Uma vez que a maioria 

dos veículos que utilizam GNV não possui motor projetado ou adaptado de fábrica para este 

tipo de combustível, a conversão, se mal realizada, representa um risco à perda de potência e 

desempenho do motor (ROYER et al, 2007; SANTOS et al, 2002; TAKAHASHI; ROSSI 2006; 

TEIXEIRA, 2003). 

A fim de proporcionar uma melhor explanação sobre aspectos econômicos, técnicos, de 

infraestrutura, entre outros, que podem estimular e desestimular os taxistas a optarem pelo uso 

do GNV, as Tabelas 3 e 4 sumarizam os resultados de pesquisas anteriores. Como no Brasil a 

produção e comercialização de veículos com motores a GNV originais de fábrica é praticamente 
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inexistente, os atributos referem-se basicamente à conversão e não somente aos fatores que 

inibem ou estimulam à utilização do GNV pelos motoristas.  

 

Tabela 3 – Fatores que Estimulam os Taxistas a Optarem pelo Gás Natural 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 



43 
 

Tabela 4 – Fatores que Desestimulam os Taxistas a Optarem pelo Gás Natural 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 
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4.3 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL  

 

Os estudos têm demonstrado que determinar o que as pessoas sabem sobre o meio 

ambiente, como elas se sentem em relação a essa temática, e as ações que elas tomam que 

podem ajudar ou prejudicar o meio ambiente é fundamental para estabelecer a sustentabilidade 

de uma comunidade (SUDARMADI et al, 2001). Tem havido nos últimos anos um crescimento 

do interesse acadêmico pelas pesquisas que se dedicam ao estudo do comportamento dos 

indivíduos em prol do meio ambiente em áreas como Geografia, Economia, Sociologia e 

Pscicologia (EDEN, apud GONÇALVES-DIAS et al, 2009).   

 

 

4.3.1 Entendimento do Conceito do Termo “Consciência Ambiental” 

 

 

Gonçalves-Dias et al (2009) definem a consciência ambiental como a tendência de um 

indivíduo em se posicionar de uma maneira contra ou a favor frente aos assuntos relativos ao 

meio ambiente. Na revisão da literatura, Van Liere e Dunlap (1980) estão entre os pesquisadores 

pioneiros nas pesquisas sobre a conscientização ambiental; eles descrevem cinco fatores 

principais que afetam a consciência ambiental entre diferentes sociedades, que são: idade, sexo, 

local de residência, crenças políticas e nível social.  

A preocupação da sociedade com a degradação do meio ambiente, conhecida como 

consciência ecológica, pode se manifestar de forma introspectiva ou coletiva (RIBEIRO et al, 

2011). De acordo com os citados autores, a forma introspectiva se manifesta mediante ajustes 

de conduta individual, enquanto que a forma coletiva se dá por meio de reinvindicações para 

práticas globais ambientalmente corretas. Para Bedante e Slongo, apud Gonçalves-Dias et al 

(2009), há quatro formas de se mensurar o nível de consciência ambiental de um indivíduo. A 

forma mais comum é aquela onde as opções entre proteção ambiental e interesses políticos e 

econômicos futuros são fornecidas. Outra forma é aquela onde questionamentos são feitos a 

respeito da percepção dos indivíduos quanto à poluição ambiental. A terceira forma é aquela 

onde a consciência ambiental é mensurada através da descoberta do engajamento do indivíduo 

em atividades a favor do meio ambiente. A última das quatro formas consiste em, por meio de 

questões abstratas a respeito de danos globais ao meio ambiente, verificar a consciência 

ambiental dos respondentes.  
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A crescente inquietação da comunidade global frente à qualidade de vida e à 

sobrevivência do meio ambiente natural representa um dos temas mais debatidos no início do 

século XXI (EGRI; PINFIELD, 1998). Já entre o final da década de 60 e começo dos anos 70, 

os pesquisadores deram início às investigações a respeito do comportamento ambientalmente 

amigável, como é possível constatar através dos resultados das análises de Lutterman e 

Berkowitz efetuadas em 1968, e do perfil ecológico dos consumidores, investigados em 1972 

por Anderson e Cunningham (NADIN; SAVARGNANI, 2009). 

O Marketing é um dos campos de conhecimento que mais estudos têm produzido sobre 

a construção da consciência ambiental entre os indivíduos; a tônica dos estudos tem sido a 

preocupação em entender quem é o consumidor de produtos ecologicamente responsáveis e 

quais são suas características (GONÇALVES-DIAS et al, 2009). De acordo com Eden (1993) 

várias pesquisas acadêmicas têm se dedicado ao estudo de comportamentos individuais a favor 

do meio ambiente em áreas como Geografia, Economia, Sociologia e, sobretudo, a Psicologia. 

Dando sequência ao entendimento da consciência ambiental, apresenta-se a seguir o resultado 

prático de pesquisas anteriores nas mais diversas audiências e localidades.   

 

 

4.3.2 Resultados de Pesquisas Anteriores 

 

 

Em um estudo sobre os fatores que influenciam a consciência ambiental de agricultores 

gaúchos e mineiros, Ladeira et al (2012) constataram que não há evidências da relação entre o 

manejo das embalagens de defensivos agrícolas e a preocupação ambiental. De acordo com os 

pesquisadores, os respondentes não fizeram uma relação direta entre o fato de manusearem 

embalagens e terem preocupações referentes aos impactos no meio ambiente ou na saúde 

humana. Neste caso, a pesquisa revelou que a questão ambiental demonstrou-se uma 

preocupação justificada pelas exigências da lei. 

Ziadat (2010) realizou uma pesquisa na Jordânia com duas mil pessoas cujo objetivo foi 

o de avaliar os principais fatores que contribuem para a consciência ambiental entre as pessoas 

de um país de terceiro mundo. A público-alvo do estudo abrangeu pessoas com diferentes 

origens considerando variáveis como: sexo, idade, níveis de educação, localização geográfica 

residencial e status social. O estudo revelou que mais de 86% dos participantes acreditam que 

a proteção do meio ambiente é de responsabilidade do governo. A consciência ambiental, 

quantificada por um índice, foi maior entre as mulheres de todas as cidades avaliadas do que 
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entre os homes. Quanto à análise da influência da localização geográfica na consciência 

ambiental dos entrevistados, os resultados evidenciaram uma maior consciência ambiental na 

cidade de Aqaba, em comparação com as outras grandes cidades avaliadas. O pesquisador 

acredita que os resultados podem ser devido ao fato da cidade de Aqaba pertencer a uma zona 

econômica especial e ser uma das principais atrações turísticas da país da Jordânia, com uma 

grande diversidade de visitantes de todo o mundo. O nível de escolaridade dos entrevistados 

teve um papel significativo no grau de consciência ambiental em todas as cidades e aldeias 

pesquisadas. A consciência ambiental também se revelou afetada pela diferença de faixa etária 

dos entrevistados. De acordo com o estudo de Ziadat (2010), o aumento da idade afeta 

positivamente à consciência ambiental das pessoas. Pessoas mais velhas demonstraram maior 

consciência ambiental, bem como menor variação em opiniões sobre a maioria das questões 

apresentadas no questionário.  

A consciência ambiental também foi pesquisada por Gonçalves-Dias et al (2009) num 

estudo com alunos graduandos em Administração de uma instituição de ensino superior de São 

Paulo. Nesta pesquisa, a gradação do comportamento ecológico dos alunos foi classificada em 

quatro tipos: ativista, crítico, descomprometido e passivo. A maior parte da amostra se 

concentrou no tipo crítico, representado por um perfil de alunos dispostos a fazer boicotes a 

produtos via consumo, mas com postura mediana quanto à mobilização de outras pessoas. De 

acordo com pesquisadores, o estudo constatou que o acesso à informação, e até mesmo à 

formação ambiental prévia à universidade não resulta avanço da consciência ambiental.   

Abdul-Wahab (2010), desenvolveu um estudo com o objetivo de avaliar a consciência 

ambiental, as atitudes e a vontade de proteger o meio ambiente dos importadores, usuários finais 

e da população quanto às substâncias dos solventes que destroem a camada de ozônio no país 

árabe do Golfo de Omã. O pesquisador desenvolveu um  questionário para avaliar três aspectos 

da consciência ambiental: o conhecimento ambiental, as atitudes ambientais e os 

comportamentos ambientais. Antes de responder ao questionário, tanto os importadores quanto 

os usuários finais dos solventes que destroem a camada de ozônio participaram de uma oficina 

de capacitação organizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Golfo de 

Omã com a colaboração da Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas 

(UNIDO). Como era esperado, a oficina foi eficaz em aumentar o nível de conhecimento 

ambiental dos seus participantes, logo, a maioria dos entrevistados representantes dos grupos 

dos importadores e usuários finais foram capazes de responder corretamente a maior parte das 

perguntas referentes ao conhecimento sobre o meio ambiente. Porém, atitudes e 

comportamentos ambientais não diferiram significativamente entre os importadores, usuários 
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finais e a público geral. A pesquisa concluiu que o público geral tem uma atitude e um 

comportamento favorável à conservação da camada de ozônio, mas demonstrou menos 

conhecimento quando comparado aos importadores e usuários finais. O fortalecimento de 

programas de sensibiliação ambiental foi apontado como essencial para educar o público sobre 

os poluentes dos solventes e outras questões ambientais como a mudança climática. 

Em outro estudo, agora sobre a avaliação do nível de consciência ambiental em meios 

de hospedagem, tanto da perspectiva dos empresários donos de hotéis e pousadas quanto dos 

hóspedes do município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Freitas e Almeida (2010) 

evidenciaram que os estabelecimentos praticam ações em favor do meio ambiente, apesar de 

haver carência significativa em termos de conhecimento sobre o assunto e as práticas 

ambientais no setor. Observou-se, porém, que o objetivo predominante das práticas, por parte 

dos empresários e administradores dos hotéis e pousadas, é a redução de despesas em 

decorrência da economia de recursos. Os pesquisadores constataram que os hóspedes julgam 

importantes as práticas de ações ambientais, apesar de não as praticarem totalmente e de não 

demonstrarem interesse em conhecer as ações adotadas pelos estabelecimentos.  

Bortolini e Possamai (2005), propuseram um instrumento de mensuração do grau de 

consciência ambiental, do consumo ecológico e dos critérios de compra dos consumidores. O 

instrumento desenvolvido pelos citados autores consiste num questionário que pode ser usado 

como ferramenta de apoio à criação de estratégias e/ou mudanças nas organizações. De acordo 

com os autores, ter informações a respeito da consciência ecológica dos consumidores, 

possibilita às empresas identificar se suas preocupações e cuidados em relação ao meio 

ambiente são semelhantes ou diferentes das ideias de seus públicos. 

Nadin (2010) presumiu, no seu problema de pesquisa, que além dos motivos 

econômicos, no caso o aumento do custo da gasolina em relação ao gás natural, poderia haver 

um componente resultante da satisfação ao crescente desejo da população de agir em prol do 

meio ambiente na decisão pelo uso do GNV entre os motoristas da área metropolitana de Milão 

na Itália. Para solucionar sua questão de pesquisa, Nadin (2010) se aprofundou no entendimento 

da ética do consumo, bem como na satisfação dos clientes proprietários de veículos eco 

sustentáveis.  O pesquisador ratificou o que Haanpää (2007) havia afirmado sobre o 

comportamento consciente do consumidor. Para os citados autores, diferentemente do que 

ocorre no comportamento tradicional do consumidor, onde a avaliação de consumo se dá 

baseada em benefícios e custos; os consumidores conscientes são movidos por resultados 

orientados ao longo prazo das suas ações, que muitas vezes beneficia a sociedade como um 

todo. Porém, Nadin (2010) afirma que o consumidor consciente demonstra muitas vezes uma 
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mistura complexa de comportamentos, que são frequentemente concorrentes, promovendo 

conflitos e criando incertezas quanto aos seus direcionamentos futuros. O resultado da pesquisa 

evidenciou que a satisfação, como resposta a uma profunda necessidade de sentir-se em linha 

com as questões ecológicas, é mais forte do que a satisfação pela redução do custo dos 

combustíveis.  Caso haja uma perda do benefício em relação ao custo pela utilização do GNV, 

o efeito nos motoristas é parcialmente compensado pelas razões conscientes que motivaram a 

compra, ou seja, o impacto é equalizado pela satisfação pró-ambiental sobre a econômica. 

 

 

4.3.3 Estudo Anterior Consciência Ambiental e Uso do GNV 

 

 

No mais relevante resultado encontrado no levantamento bibliográfico para esta 

pesquisa, pela similaridade do tema e do objeto de estudo, foi identificado um estudo conduzido 

pelo mesmo autor do achado da pesquisa anterior e por outros cientistas italianos. Nadin et al 

(2009) realizaram um estudo exploratório, também em Milão na Itália, para investigar a 

consciência ambiental de 400 proprietários de automóveis movidos a GNV. Os construtos 

desenvolvidos por esses autores forneceram insumos para a adaptação das assertivas e 

construção das variáveis pesquisadas no presente estudo. 

O objetivo da pesquisa de Nadin et al (2009) era o de entender e explorar as necessidades 

e os motivos que impulsionam os motoristas a comprarem carros movidos a gás natural veicular 

ou a adaptarem seus automóveis para utilizarem esse combustível. Os autores explicam que 

tradicionalmente na Itália, o uso do GNV sempre foi atrelado a um público de baixa renda. Esse 

público se submetia a aceitar um baixo rendimento dos seus veículos, comparados ao de outros 

carros; e os inconvenientes causados pelos serviços dos postos de abastecimento desse tipo de 

combustível, como compensação pela economia que a compra do GNV possibilitava. 

A hipótese levantada na pesquisa de Nadin et al (2009) era a de que o uso do GNV pelos 

motoristas italianos poderia ser fruto de duas intenções: uma de cunho racional (onde haveria 

finalidade de redução de custos), e outra de cunho irracional (onde as pessoas contribuiriam 

para redução da poluição e aumento da riqueza social). Os autores entenderam que as razões 

racionais já haviam sido adequadamente investigadas e se concentraram em investigar as 

intenções tidas como irracionais. Para tanto, construíram um construto com variáveis, 

levantadas pela revisão de diversos estudos, que investigaram fatores como: a obrigação moral 
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ou normas pessoais, valores orientados coletivamente, valores ambientais e a consciência dos 

problemas ambientais.   

A conclusão para o estudo sobre consciência ambiental dos motoristas que usam GNV 

na Itália foi a de que, a economia, decorrente dos menores custos atrelados ao abastecimento 

desse tipo de combustível, não representou o principal fator de influência para o uso do GNV, 

ao contrário da crença comum. Apurou-se que os proprietários de veículos movidos a gás 

natural são motoristas satisfeitos com a escolha do combustível que utilizam e sentem-se 

orgulhosos por não contribuírem para o agravamento da poluição. Nadin et al (2009) 

constataram que a decisão de compra de um automóvel movido a gás natural é, em sua maioria, 

fruto de uma escolha mais influenciada pela consciência ambiental do que por razões 

relacionadas à economia proporcionada pelo uso desse tipo de combustível. Os autores 

concluíram que o mapeamento do perfil dos consumidores e a identificação desse tipo de 

clientes “especiais”, preocupados com as questões ambientais, pode ser útil para aumentar a 

penetração de veículos menos poluentes no mercado e atingir clientes potenciais através de 

ofertas direcionadas.         

 

Entende-se, contudo, que há uma impossibilidade de se transpor pesquisas realizadas 

entre diferentes públicos, devido as particularidades e diferenças existentes e vivenciadas por 

cada um de seus atores. A abordagem dessa pesquisa tem natureza exploratória pelo fato das 

pesquisas sobre a consciência ambiental dos motoristas de táxi ainda não ter sido plenamente 

explorada no país. Para Jacobi (2003) a falta de consciência ambiental, a desinformação e o 

déficit de práticas comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, que 

proponham uma nova cultura de direitos baseada na motivação e na coparticipação da gestão 

ambiental, acarretam numa postura de dependência e de desresponsabilização da população. 

Ainda, a respeito da consciência ambiental, o citado autor pondera que: 

 

À medida que se observa cada vez mais dificuldade de manter-se a qualidade de vida nas cidades 

e regiões, é preciso fortalecer a importância de garantir padrões ambientais adequados e 

estimular uma crescente consciência ambiental, centrada no exercício da cidadania e na 
reformulação de valores éticos e morais, individuais e coletivos, numa perspectiva orientada para 

o desenvolvimento sustentável. (JACOBI, 2003, p. 200) 

 

Os problemas ambientais só eram abordados a partir de dimensões técnicas e 

econômicas, porém, descobriu-se que havia uma relação entre o meio ambiente e a sociedade 

que afeta diretamente o equilíbrio ambiental global; dessa forma, nas últimas décadas, os 

problemas ambientais têm sido abordados não só no que diz respeito às suas dimensões técnicas 
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e econômicas, mas também a suas dimensões sociais (TUNA, 2004). A consciência ambiental 

é o primeiro grande passo na preparação das pessoas para resolver os problemas ambientais 

(RAMSEY et al, 1992). Ziadat (2010) defende que a consciência ambiental tem um papel 

importante no fortalecimento do desenvolvimento sustentável de qualquer país. 

Assim como ocorreu com o levantamento dos fatores estimulantes e desestimulantes ao 

uso do GNV pelos motoristas, a Tabela 5 apresenta algumas perspectivas para investigação da 

consciência ambiental, conforme a revisão da literatura acerca de temáticas da sustentabilidade 

ambiental e consciência ambiental, e, principalmente, com base na contribuição da pesquisa de 

Nadin et al (2009). 

 

Tabela 5 – Fatores da Consciência Ambiental 

 

 

Fonte: Adaptado de Nadin et al (2009) 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 A consciência ambiental dos motoristas de táxi do município de São Paulo são o objeto 

de estudo dessa pesquisa. Há, de acordo com a Associação das Empresas de Táxi de Frota do 

Município de São Paulo (ADETAX), 33.922 táxis nesse município (ADETAX, 2014). Tendo 

uma população de aproximadamente 11 milhões habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de São Paulo, possui 1 táxi para cada grupo de 325 

habitantes. (IBGE, 2014) 

Dos estados brasileiros, São Paulo tem a capital com a maior frota de táxis. A Tabela 6 

mostra a frota de táxis em cada uma das capitais dos estados brasileiros. 

 

Tabela 6 – Frota de Táxis por Capitais dos Estados Brasileiros 

 
Fonte: adaptado de ADETAX (2014) 
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Pela experiência adquirida e por serem conhecedores das ruas das cidades, os taxistas 

são uma referência para os turistas na indicação de hotéis, pontos turísticos e restaurantes. A 

crescente urbanização dos países em desenvolvimento torna o mercado de trabalho dos taxistas 

mais amplo. O aumento do poder aquisitivo da população e as leis mais rígidas para prevenção 

e combate aos crimes de trânsito, como a Lei Seca, também possibilitam maiores oportunidades 

para o serviço dos taxistas. Comparada a outras metrópoles, São Paulo tem uma frota 

expressiva, talvez em virtude da escassez de outras alternativas para o transporte da população 

e dos visitantes. A Tabela 7 mostra a frota de táxi disponível em algumas metrópoles mundiais 

em comparação à frota de táxi de São Paulo. 

 

Tabela 7 – Frota de Táxis de Metrópoles Mundiais 

 

 
 

Fonte: adaptado de ADETAX (2014) 

 

Conforme apontamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), como pré-requisito para o exercício da profissão de taxista o candidato deve possuir 

a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria mínima "B", que é destinada ao 

condutor de veículo motorizado cujo peso bruto total não ultrapasse a 3.500 kg e cuja lotação 

não exceda a 08 lugares, excluído o do motorista; deve ter idade mínima de 18 anos; e em sua 

CNH deve constar o texto: "EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA", consentida através do 

exame psicotécnico no momento da emissão, renovação ou de alteração de dados da CNH. 

(SEBRAE, 2014). 

Compete ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro, expedir a CNH. Porém, a competência para aferir, através de 

exames, se o candidato está ou não habilitado a conduzir, compete aos órgãos executivos 

estaduais. Para obtenção da CNH, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: a) ser 
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penalmente imputável, ou seja, passível de ser responsabilizado pelos seus atos; b) saber ler e 

escrever; c) possuir carteira de identidade ou equivalente. 

Porém, para exercer a profissão de taxista, o profissional deverá consultar a legislação 

de seu município, visto que a Constituição Federal – Art. 30. § V, determina que competem aos 

municípios a organização e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 

(Brasil, 2014). 

De acordo com a Lei Municipal 7.329 de 11 de julho de 1969, que estabelece as normas 

para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel 

taxímetro, os serviços de táxi no município de São Paulo somente poderão ser executados 

mediante prévia e expressa autorização da prefeitura. Os táxis somente poderão ser conduzidos 

por profissionais inscritos no Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (CONDUTAX), que 

é um cadastro pessoal e intransferível que habilita o cidadão (pessoa física) a exercer esta 

atividade. O veículo que irá circular como táxi também precisa de uma licença emitida pelo 

Poder Municipal, chamada alvará de estacionamento. 

Para promover a inscrição no CONDUTAX, o interessado deverá satisfazer cinco 

requisitos: a) ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, da categoria profissional; b) 

possuir exame de sanidade, em vigor; c) apresentar atestado de residência; 4) apresentar folha 

corrida de antecedentes criminais e; 5) ter concluído o Curso Especial de Treinamento e 

Orientação, ministrado ou reconhecido pela prefeitura. A participação no Curso de Formação 

de Motoristas de Taxi é obrigatória (SÃO PAULO, 2014). O curso pode ser realizado em 

qualquer uma das escolas autorizadas pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP) ou 

mesmo, no Centro de Educação de Trânsito (CET). O curso tem carga horária fixa mínima de 

32 horas e seu preço não é tabelado.  

Em pesquisa às informações disponibilizadas pelo site da prefeitura, constatou-se que 

há vinte e três escolas conveniadas à prefeitura do município de São Paulo para ministrar o 

Curso de Formação de Motoristas de Táxi. Para esta consulta foram escolhidas a Modalidade: 

Táxi e Tipo de Empresa: Escola de Condutores (SÃO PAULO, 2014). Das vinte e três escolas 

listadas no Apêndice B, apenas quatro delas disponibilizam em seus sites informações sobre o 

curso.   

A Tabela 8 mostra os temas abordados no Curso de Formação de Motoristas de Táxi em 

cada uma das quatro escolas que disponibiliza informações do conteúdo do curso em suas 

páginas na internet. Os temas abordados foram tabulados e distribuídos pelas escolas conforme 

a programação informada. Nove temas foram listados. Quatro deles são comuns aos cursos de 
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todas as escolas pesquisadas: 1) Atendimento e/ou Relacionamento com Cliente; 2) Direção 

Defensiva; 3) Legislação e 4) Primeiros Socorros.  

 

Tabela 8: Conteúdo do Curso de Formação dos Condutores de Táxi  

 

 

Fonte: criação da autora  

 

É importante pontuar que nas pesquisas realizadas tanto no CET/SP, escola da própria 

prefeitura, quanto nas escolas conveniadas, não há evidências de que temas como educação 

ambiental, cidadania ou sustentabilidade sejam abordados no curso obrigatório para a formação 

dos motoristas de táxi do município de São Paulo. Leff apud Jacobi (2003) fala sobre a 

impossibilidade de resolver e reverter as causas dos complexos e crescentes problemas 

ambientais sem que haja uma mudança radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos frutos da dinâmica de relacionamento existente, fundada no aspecto 

econômico do desenvolvimento.  

A pesquisa constatou que um tema como o “Manuseio do Guia da Cidade” está presente 

na programação do curso do Centro de Educação de Trânsito de São Paulo (CET/SP), como 

pode ser acompanhado abaixo na passagem em que a escola revela os fundamentos e o conteúdo 

do curso: 

 

A qualidade e a segurança da prestação do serviço de táxi para a população da cidade de São  

Paulo são os fundamentos deste curso. Com esta proposta são trabalhados conteúdos como: 

- Legislação municipal específica para serviço de táxi; 

- Direção defensiva; 

- Código de Trânsito Brasileiro; 

- Relações humanas; 

- Manuseio de Guia da Cidade de São Paulo; 

- Primeiros socorros. (CETESP, 2014) 

 

 

 Atualmente diversos tipos de mapas e guias eletrônicos, como GPS, sigla em inglês para 

Global Positioning System, muitos deles gratuitos, estão à disposição dos motoristas e já são 

uma realidade usual entre eles. Assim como a utilização de GPS, o uso de maquinas para 
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recebimento do pagamento pelos serviços através de meios eletrônicos, cartões de débito e 

crédito, também são cada vez mais comuns entre os taxistas. A capacitação para o uso desses 

meios eletrônicos não foi verificada em nenhum dos conteúdos dos cursos analisados. Além 

dos quatro temas comuns a todas as escolas, outros cinco temas são abordados livremente. 

Entende-se que alguns de extrema relevância, como é o caso do tema “Segurança e Defesa 

Pessoal” ou “Mecânica Básica”, porém temas como “Manuseio do Guia da Cidade” poderiam 

ser revisados para acompanhar as evoluções tecnológicas cada vez mais presentes no cotidiano 

dos taxistas. Acredita-se que a temática relacionada às questões sócio ambientais deveriam 

figurar no curso preparatório de formação dos motoristas. 

De acordo com a Lei do Táxi do município de São Paulo, a exploração do serviço de 

transporte de passageiro por meio de táxi, só poderá ser permitida de duas formas: a) a pessoa 

jurídica, constituída sob a forma de empresa comercial, para a execução deste serviço; b) a 

pessoa física, motorista profissional autônomo. Conforme os dados da ADETAX há 30.362 

táxis cujos proprietários são pessoas físicas representadas pelo Sindicato dos Taxistas 

(SINDITAXIS) e 3.560 táxis pertencem a pessoas jurídicas divididas em 58 empresas 

representadas pela ADETAX/SINETAXI. 

Existem aproximadamente 34 mil alvarás ativos na capital. Não há emissão de novos 

alvarás, dado que a prefeitura entende que o município possui, atualmente, expedida a 

quantidade de licenças adequada à demanda de passageiros que fazem uso desse transporte. 

Cada alvará deve ser renovado anualmente, caducando nos casos em que o motorista deixa 

passar três anos do último vencimento sem renovar a licença. A caducidade de um alvará é 

irreversível. Visto que não há emissão de novos alvarás, os interessados em se tornar taxistas 

devem procurar um detentor de alvará disposto a transferir sua licença.  

É possível, de acordo com a Lei 13.115, de 6 de abril de 2001, regulamentada pelo 

Decreto 40.774, de 20 de junho do mesmo ano, que haja a divisão de um alvará entre dois 

motoristas. (SÃO PAULO, 2014). Um deles é o titular do alvará e o segundo motorista pode 

ser um coproprietário, motorista auxiliar ou autônomo complementar, conforme denomina a 

lei. O primeiro motorista tem participação na propriedade do veículo e é o titular do alvará, já 

o segundo possui somente autorização para dirigir e explorar o carro licenciado.  

Nos casos de morte, invalidez ou doença do motorista detentor do alvará, outro 

motorista pode assumir a posse desse alvará, mediante registro no Departamento de Transporte 

Público (DTP). Nesse caso, ele não divide o carro com o primeiro titular do alvará, mas o 

substitui. O novo motorista é chamado de preposto. Também é considerado preposto o taxista 

que presta serviços a frota, e o seu vínculo ao alvará é especificado mediante regras do DTP. 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=07042001L%20131150000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=21062001D%20407740000
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A profissão de taxista em São Paulo é predominantemente masculina. De acordo com 

uma matéria divulgada pela Folha de São Paulo em 2013, apenas 7% da frota de táxi ativa do 

município de São Paulo é conduzida por mulheres. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). A citada 

matéria ilustrava o fato de ter havido um crescimento de 162% no número de mulheres taxistas 

nos últimos 5 anos. 5%, um percentual muito próximo aos 7% apresentados pela Folha de São 

Paulo em 2013, representa a participação das mulheres na frota dos 3.800 táxis pertencentes à 

frota da ADETAX, conforme dados divulgados pela associação. (ADETAX, 2014). 

Segundo estudo do SEBRAE, a prestação de serviço do taxista se dá através de três 

formas principais de localização: pontos de táxi, bandeiras e rádio táxi. (SEBRAE. Disponível 

em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/Como-atuar-como-taxista,>. Acesso 

em 08/06/14). Para o SEBRAE, nos pontos de táxi os veículos são organizados de forma que a 

ordem de chegada determina a ordem de saída, ou seja, o primeiro a entrar no ponto será o 

primeiro a sair. A forma bandeira é aquela onde os taxistas procuram seus passageiros nas ruas. 

Os taxistas vinculados a uma associação, empresa ou cooperativa de táxi podem oferecer o 

serviço via rádio táxi. Nesse caso, os clientes solicitam o serviço por meio de uma ligação 

telefônica a uma central, e esta a direciona, via rádio, para o carro mais próximo do passageiro.   

 A conclusão do levantamento sobre o objeto de estudo dessa pesquisa, os taxistas do 

município de São Paulo, evidencia que, como não há escolaridade ou formação universitária 

específica exigida para o exercício da profissão, os profissionais obedecem às leis municipais 

que regulamentam e estabelecem a qualificação mínima necessária a obtenção do direito de 

exercer o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel taxímetro. 

Atualmente, a prefeitura do município de São Paulo, exige que os motoristas de táxi possuam 

o Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (CONDUTAX). Para obtenção desse cadastro, os 

motoristas devem realizar cursos obrigatórios de capacitação com duração mínima e média, 

conforme os cursos das escolas pesquisadas, de 32 horas. Não há evidências de que os cursos 

oferecidos tanto pela prefeitura, quanto pelas escolas conveniadas à prefeitura, abordam temas 

como educação ambiental, cidadania ou sustentabilidade. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

A finalidade desse capítulo é apresentar o recorte metodológico que guiou essa pesquisa. 

Os procedimentos operacionais de investigação também serão detalhados nas duas fases que 

compõem essa seção: Fase 1 – Pesquisa Exploratória; Fase 2 – Pesquisa Descritiva Quantitativa. 

O quando 1 sintetiza o problema e os objetivos da pesquisa. 

 

 Quadro 1: Síntese dos Objetivos e Problema da Pesquisa 

 

 

 Fonte: elaboração própria 

 

Para atingir os objetivos esperados, inicialmente esse estudo contou com uma revisão 

da literatura relacionada ao tópico da pesquisa. Para Creswell (2010) a revisão da literatura 

cumpre vários propósitos, dentre eles: a) compartilha com o leitor os resultados de outros 

estudos ligados àquele que está sendo pesquisado; b) proporciona uma estrutura capaz de 

estabelecer a importância do estudo e a comparação com outros resultados; c) associa um estudo 

a um diálogo maior e contínuo da literatura, preenchendo lacunas e ampliando estudos 

anteriores (COOPER; MARSHALL; ROSSMAN, apud CRESWELL, 2010). A revisão da 

literatura desta pesquisa se deu através do levantamento bibliográfico às bases de dados 

ProQuest e Portal de Periódicos da CAPES. 
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Como método de pesquisa foi utilizada inicialmente a investigação de natureza 

exploratória qualitativa, sendo a pesquisa de campo o meio de investigação adotado. A 

investigação exploratória é adequada para uma área na qual há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado (VERGARA, 2013). A pesquisa de campo é descrita pela citada autora como 

uma investigação empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno, ou que dispõe de 

elementos para explica-lo. Esse meio de investigação pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes e observação participante. Foram realizados, nessa fase desta pesquisa, 

roteiros semiestruturados para realização de entrevistas. 

Finalmente, optou-se por empregar a pesquisa descritiva quantitativa para solucionar o 

problema de pesquisa, bem como seus objetivos geral e específicos. De acordo com Vergara 

(2013), a pesquisa descritiva é o tipo de pesquisa mais adequado quando se deseja estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza, não havendo, entretanto, o compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.   
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6.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Os passos iniciais desse estudo foram conduzidos pelo levantamento e revisão 

bibliográfica referentes ao tema pesquisado. A fim de conhecer a dimensão dos artigos que 

abordam os temas chave da pesquisa: consciência ambiental, gás natural e sustentabilidade 

ambiental, foi feita uma varredura para levantar as correntes, lacunas e resultados mais 

representativos, disponíveis nas principais bases de dados através do acesso a qualificados 

artigos. Esse levantamento tem a natureza de sondagem. Para Vergara (2006), a leitura dos 

autores clássicos do campo no qual se insere o problema é relevante. Além da varredura às 

bases de dados, foram realizadas pesquisas e consultas em endereços eletrônicos e revistas 

especializadas referentes aos temas estudados. 

 

a) Universo e Amostra do Levantamento Bibliográfico 

 

Levando-se em consideração a amplitude do universo das publicações científicas, onde 

estudos são desenvolvidos em diferentes localidades e publicados em seminários e revistas com 

impacto, alcance e idiomas diversos, uma importante etapa nessa fase da pesquisa foi a escolha 

das bases de dados. 

Foram escolhidas duas bases de dados como amostra para seleção dos artigos. Os 

acervos pesquisados são das bases ProQuest e Portal de Periódicos da CAPES. Houve o 

julgamento de que essas bases disponibilizam significativa parcela do conhecimento em 

Ciências Sociais e que iriam atender a necessidade da busca de trabalhos tanto com publicação 

e alcance internacional quanto nacional. A ênfase na busca do acervo da base ProQuest foi o 

levantamento de publicações internacionais. Já no Portal de Periódicos da CAPES, o objetivo 

na seleção foi o de identificar as publicações nacionais a respeito dos assuntos que colaborassem 

com a compreensão dos temas pesquisados. Também foram pesquisadas publicações em 

revistas científicas de circulação nacional, como a Revista de Administração de Empresas da 

FGV (RAE), Revista de Administração Contemporânea (RAC) e Revista de Administração da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (RAM).  
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b) Coleta de Dados e Achados da Pesquisa Bibliográfica 

 

A coleta de dados bibliográficos foi realizada durante o mês de março de 2014 e, com o 

objetivo de levantar novas publicações não contempladas na primeira pesquisa, revisada no mês 

de novembro de 2014. 

Na base de dados ProQuest, a busca foi efetuada utilizando as expressões e palavras: 

“sustentability”, “sustentable or sustainable”, “fuel gas or natural gas” e “taxi” nos artigos 

acadêmicos revisados por pares. Os achados das buscas totalizaram uma lista de 102 artigos 

cujos resumos foram traduzidos, analisados e categorizados. Contudo, 42 artigos foram 

retirados após serem julgados não aderentes ao escopo proposto para essa pesquisa.  

No acervo do Portal de Periódicos da CAPES a busca foi realizada utilizando as palavras 

e expressões: “sustentabilidade”, “sustentável” e “gás natural”. Também nessa base foi adotada 

a premissa de seleção de artigos acadêmicos revisados por pares. Os resultados das buscas 

totalizaram uma lista de 22 artigos. Esses artigos foram analisados e categorizados. 13 artigos 

foram julgados fora do escopo proposto para essa pesquisa.  

A base total levantada foi composta por 124 artigos, cujos resumos foram lidos e 

classificados como aderentes ou não ao tema dessa pesquisa. Da seleção total, 69 artigos foram 

considerados aderentes e, consequentemente figuram entre as referências citadas nesse estudo 

ou, proporcionaram o acesso a outros títulos usados como referência para essa pesquisa.  

 

c) Limitação da Pesquisa Bibliográfica 

 

Por se tratar de um campo de pesquisa recentemente explorado, envolvendo a 

investigação da consciência ambiental na decisão pela utilização de fontes mais limpas de 

energia para os automóveis, os achados para as buscas de pesquisas anteriores não se revelaram 

muito representativos. A maioria dos artigos analisados enumeram os benefícios e desvantagens 

técnicas e econômicas envolvidas na escolha pela utilização de cada um dos tipos de 

combustíveis. Há um número considerável de estudos sobre os benefícios do gás natural 

veicular, que é o combustível utilizado nessa pesquisa, porém, quando a delimitação da pesquisa 

recai sobre a consciência ambiental dos motoristas, os achados para o levantamento 

bibliográfico são extremamente escassos.  
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Um dos fatores que limitaram a amostra foi a opção pela seleção de artigos revisados 

por pares. Contudo, essa redução na amostra é compensada por uma maior qualidade dos 

trabalhos selecionados. Outro fator limitante diz respeito a escolha das palavras-chave para 

seleção dos artigos. A restrição às palavras pesquisadas pode ter deixado de fora expressões 

como: “clean gas”, “combustível sustentável” ou “gás verde”. 

 

d) Resultado da Pesquisa Bibliográfica  

 

 

Percebe-se que a partir do ano de 2005 há um crescente interesse pela pesquisa sobre o 

gás natural e outras fontes alternativas de energia limpa. A Tabela 9 aponta a evolução das 

publicações sobre energia e combustíveis sustentáveis por periódicos, do ano de 1997 até o 

presente momento. Constatou-se que há diversas fontes de publicação e que a maioria delas 

possui menos de dois estudos no período analisado. Apenas três dos periódicos pesquisados 

publicaram mais de quatro artigos sobre energia e combustíveis sustentáveis no intervalo do 

período analisado, os últimos 15 anos.  

 

Tabela 9 - Evolução das Publicações sobre Energia Sustentável por Periódico 

 

Fonte: criado pela autora 
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6.2 FASE 1: PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

6.2.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

O objetivo inicial dessa fase da pesquisa foi o de estruturar os fatores que estimulam e 

os que desestimulam os taxistas do município de São Paulo a utilizarem o gás natural veicular; 

bem como, adaptar o construto sobre consciência ambiental ao objeto do estudo: os motoristas 

de táxi do município de São Paulo. A execução do objetivo inicial dessa fase só foi cumprida 

graças ao levantamento da pesquisa bibliográfica. Após a revisão da literatura, buscou-se, nessa 

etapa, identificar e alterar os pontos de atenção das possíveis assertivas estruturadas para 

aplicação do questionário da fase exploratória.  

 Optou-se por realizar uma pesquisa de natureza exploratória porque essa investigação, 

dada sua “natureza de sondagem, não comporta hipóteses” (VERGARA, 2013). Embora 

existam diversos trabalhos que abordam os aspectos facilitadores ou inibidores relativos à 

conversão dos veículos para utilização do gás natural veicular, esses geralmente são frutos do 

posicionamento de engenheiros, técnicos ou economistas. São raros os estudos que apresentam 

a opinião dos motoristas e mais raros ainda, os estudos que analisam a consciência ambiental 

deles, não tendo sido encontrado no Brasil, nenhuma pesquisa anterior sobre a consciência 

ambiental dos motoristas de táxi.  Dado o escasso cenário de pesquisas anteriores, a 

utilização de entrevistas foi considerada a melhor alternativa e o melhor tipo de pesquisa para 

validação dos construtos desse estudo, de forma a viabilizar a construção de bases mais sólidas 

capazes de possibilitar a execução da próxima fase desse trabalho, a pesquisa quantitativa 

descritiva. 

 

 

6.2.2 Instrumento de Coleta, Amostra, Sujeitos, Unidade e Nível de Análise 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas em 

campo, ou seja no universo natural dos taxistas, em locais como pontos de táxis e trajetos entre 

corridas. Uma lista de assertivas extraídas da revisão da literatura, obtida no levantamento 

bibliográfico, resultou na elaboração de um roteiro semiestruturado que serviu para suportar a 

condução dessa fase da pesquisa e do pré-teste para a elaboração do questionário da fase 

quantitativa. Os relatos, frutos das entrevistas, contribuíram para validar e/ou alterar o modelo 
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final. As entrevistas foram registradas com ajuda de gravadores de áudio para posterior 

transcrição.  

 Foram conduzidas quatro entrevistas no mês de setembro de 2014 com duração média 

de 28 minutos. A participação dos motoristas era voluntária e a escolha deles foi aleatória. A 

estratégia de abordagem utilizada foi a de apresentar o propósito do trabalho e solicitar a 

entrevista sempre aos últimos motoristas posicionados nas filas dos pontos de táxi, uma vez que 

estes dispõem de maior tempo, devido a ordem de chegada para atendimento aos passageiros. 

Previamente, analisou-se os possíveis locais para realização das entrevistas. Locais com grande 

fluxo de passageiros e boa oferta de táxis, lugares bem iluminados e considerados seguros foram 

priorizados. A partir desses critérios, os terminais rodoviários de passageiros do Jabaquara, do 

Tietê e da Barra Funda, bem como o Aeroporto de Congonhas foram visitados. As visitas 

ocorreram nas primeiras semanas de setembro de 2014 e tinham como objetivo avaliar o tempo 

médio de permanência dos taxistas e o melhor horário para realização das entrevistas.  

O Terminal Rodoviário do Tietê foi o local escolhido para realização dessa fase da 

pesquisa. Os próprios taxistas fizeram considerações válidas para escolha das datas e local das 

entrevistas. O domingo foi apontado como o dia com melhor combinação entre a quantidade de 

taxistas e o período de espera entre as corridas. Os horários intermediários aos horários 

considerados de pico (início da manhã, das 12:00 às 14:00 horas e, a partir das 18:00 horas) 

foram apontados como os melhores para realização das entrevistas. O aeroporto de Congonhas 

foi descartado porque, apesar de haver grande quantidade de táxis disponíveis, a rotatividade 

deles é intensa, o que torna a disponibilidade de tempo entre as corridas quase inexistente.  

Duas entrevistas foram realizadas na plataforma de desembarque do Terminal 

Rodoviário do Tietê. Ambas ocorreram em um domingo, e entre os horários considerados 

intermediários aos de pico (das 15:00 às 17:00 horas). Uma das entrevistas ocorreu durante o 

trajeto entre a plataforma de desembarque do Terminal Rodoviário do Tietê e a Rua Maria 

Antônia, na Consolação às 16 horas, também em um domingo. Nesse caso, a entrevista já estava 

sendo realizada quando o motorista precisou prestar atendimento a uma passageira. Após uma 

breve explicação a respeito da atividade que estava sendo realizada, a entrevista continuou 

porque a cliente não se importou com o prosseguimento da mesma durante seu trajeto e o taxista 

aceitou não interromper a pesquisa. A última entrevista foi realizada no ponto de táxi da Estação 

do Metrô Conceição. A realização dessa entrevista a um taxista comum, pertencente a um ponto 

de bairro, se deu pelo desejo de também contemplar a visão de um profissional não conveniado 

a uma cooperativa. No Terminal Rodoviário Tietê também há táxis comuns não conveniados à 

Cooperativa de Táxis Vermelho e Branco, que é a que atende aquele ponto; porém o tempo de 
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espera dos táxis comuns nos horários determinados para as entrevistas não eram superiores a 

10 minutos, o que inviabilizava a conclusão das entrevistas. Dessa forma, optou-se por abordar 

um profissional em um ponto de atendimento externo ao do Terminal Rodoviário do Tietê.  

O roteiro semiestruturado, utilizado como guia dessa fase exploratória da pesquisa, está 

no Apêndice C. Três blocos compõem esse roteiro. O primeiro bloco corresponde aos dados do 

respondente; o segundo bloco foi composto por questões abertas e o terceiro e último bloco, 

por uma entrevista estimulada. Essa entrevista estimulada espelhou as mesmas assertivas 

questionadas na entrevista estimulada, e seu objetivo foi o de validar se o entendimento para as 

questões abertas seria o mesmo para as questões dispostas de forma estimulada. 

No primeiro bloco, 17 itens foram elaborados para caracterizar o respondente e trazer à 

tona seus dados profissionais. Embora nas gravações de áudio alguns taxistas tenham se 

identificado, foi acordado previamente que seus nomes não seriam divulgados na pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas tanto com motoristas que usavam o gás natural, quanto com os 

que não usavam. Julgou-se relevante entender o que pensam os motoristas que continuam 

usando combustíveis tradicionais, como o álcool e a gasolina, que são mais poluentes. Ainda 

nesses casos, acredita-se que é possível verificar em que medida a consciência ambiental dos 

sujeitos pesquisados está relacionada à escolha do combustível que eles usam.  

No segundo bloco, 34 questões abertas foram formuladas com a finalidade de se obter 

respostas espontâneas que alimentassem a investigação sobre a opinião dos entrevistados a 

respeito dos fatores que a literatura destaca como motivadores e inibidores do uso do gás natural 

veicular; bem como, por questões relativas a investigação sobre a temática da consciência 

ambiental. Dessa forma, 11 questões versavam sobre os fatores tidos como estimulantes a 

utilização do GNV; 10 questões sobre os fatores tidos como desestimulantes ao uso do GNV e 

outras 12 questões sobre consciência ambiental. No terceiro bloco, as 32 questões elaboradas 

de forma aberta foram transformadas em assertivas. O objetivo desse terceiro bloco era a 

obtenção de respostas diretas e estimuladas. Essa etapa utilizou a Escala Likert de 5 pontos, no 

seu formato típico, onde 1 significa discordância total e 5 concordâncias total à afirmativa 

elaborada. 

 

 

6.2.3 Tratamento dos Dados: Pesquisa Exploratória 

 

Em virtude dessa etapa da pesquisa ser eminentemente qualitativa e o meio de 

investigação adotado ter sido a pesquisa de campo, optou-se por fazer o tratamento dos dados 
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das questões abertas por meio da análise de conteúdo. A análise de conteúdo pode ser entendida 

como um conjunto de técnicas que busca a interpretação qualitativa dos sentidos e significados 

dos assuntos relacionados às ciências humanas e sociais apresentados, entre outros, sob a forma 

de discursos, documentos transcritos e narrativas (BARDIN, 1979; SMITH, 2000).  

A análise de conteúdo correlacional foi escolhida como técnica. Esse tipo de técnica de 

análise consiste no agrupamento de unidades como, por exemplo, palavras que quando tratadas 

de forma isolada podem ter significados diferentes, porém, quando tratadas dentro de um 

contexto ou conjunto de frases, fazem referência a um mesmo tema (BARDIN, 1979). Duas 

etapas guiaram a análise dos dados qualitativos gerados nas entrevistas. Na primeira etapa 

houve a transcrição das entrevistas. Na segunda etapa foram realizados os agrupamentos 

necessários às análises.  
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6.3 FASE 2 – PESQUISA QUANTITATIVA DESCRITIVA 

 

Com a finalidade de atender ao objetivo geral desse estudo, que foi o de identificar em 

que medida existe relação entre a consciência ambiental dos taxistas do município de São Paulo 

e a utilização do gás natural em seus veículos, face ao levantamento dos fatores que estimulam 

e dos que desestimulam a utilização desse combustível, optou-se por desenvolver uma pesquisa 

de natureza descritiva do tipo quantitativa. A aplicabilidade desse tipo de pesquisa mostrou-se 

adequada, uma vez que, segundo, Vergara (2013), ela é indicada quando há o desejo de 

“estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”.  

Essa segunda fase da pesquisa, pesquisa descritiva, teve início com a finalização do 

instrumento de coleta de dados quantitativos efetuado a partir da primeira fase: pesquisa 

exploratória, quando as assertivas, levantadas na revisão da literatura, foram testadas por meio 

de entrevistas que combinaram questões efetuadas de maneira espontânea e estimulada.  

 

6.3.1 Meio de Investigação, Amostra, Seleção dos Sujeitos 

 

 Quanto ao meio de investigação, realizou-se a pesquisa em campo, ou seja, houve o 

emprego de uma investigação empírica no local onde o fenômeno ocorre (VERGARA, 2013). 

A escolha da amostra se deu de duas formas: não probabilística por conveniência; e, por 

processo de amostragem autogerada. Segundo Acevedo e Nohara (2010) a amostra não 

probabilística por conveniência ocorre quando os entrevistados são selecionados de acordo com 

a conveniência do pesquisador; já a amostragem autogerada acontece quando a amostra se 

compõe a partir da indicação de alguns elementos já localizados. No primeiro caso foram 

realizadas pesquisas presenciais, onde os entrevistados respondiam os questionários 

diretamente à entrevistadora, tanto nos casos onde a pesquisadora estava utilizando o serviço 

do entrevistado, ou seja, a bordo dos táxis e em deslocamento; quanto nos casos onde a 

pesquisadora os abordava em locais seguros e de fácil acesso. No caso da amostragem 

autogerada, os questionários forram deixados com os responsáveis pelos pontos de táxi de 

algumas localidades do município de São Paulo para que estres os distribuíssem entre os taxistas 

conveniados àquele ponto. Nesse último caso, o tempo médio de recolhimento das pesquisas 

foi de 15 dias, contados a partir da data que os questionários foram entregues aos responsáveis 

pelos pontos. Cerca de três visitas foram necessárias para apresentação, entrega e recolhimento 

das pesquisas. Os dados foram coletados entre os meses de setembro e outubro de 2014.  
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6.3.2 Instrumento de Coleta de Dados, Unidade e Nível de Análise 

 

Utilizou-se um questionário como instrumento para realização da coleta de dados. O 

questionário dessa fase quantitativa foi estruturado com 40 questões, conforme apresentadas no 

Apêndice E desse estudo. 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2014. Foram 

distribuídos 100 questionários, além de 10 entrevistas presenciais, onde a própria pesquisadora 

aplicou o questionário. Dos 100 questionários distribuídos houve o retorno de 67. Destes, 4 

foram descartados por não estarem completos ou não apresentarem qualidade para a análise dos 

dados. Restaram 63 questionários válidos, dos 100 distribuídos, que somados aos 10 aplicados 

pela pesquisadora, resultaram em um total de 73 questionários apropriados para as análises. 

O insucesso no recebimento dos 34% dos questionários enviados deveu-se, 

principalmente, ao fato de que alguns coordenadores dos taxistas, e pontos focais para 

distribuição e recolhimento dos questionários não estavam presentes nas diversas tentativas de 

recolhimento dos mesmos. Nesses casos, os coordenadores também eram taxistas dos pontos, 

e, no momento das tentativas de recolhimento das pesquisas, estavam nos intervalos de suas 

jornadas de trabalho, ou atendendo clientes. Houve grande colaboração dos responsáveis pelos 

pontos de táxi conveniados a empresas, como bancos e prédios comerciais, bem como, dos 

taxistas do Terminal Rodoviário Tietê.  

No primeiro bloco do questionário, os campos foram estruturados para que houvesse a 

identificação do respondente. Dados como sexo, idade, tempo de profissão, escolaridade foram 

questionados. Tanto na aplicação do questionário de forma presencial, quanto na explicação da 

pesquisa para os responsáveis pelos pontos de táxi, explicou-se que a identificação dos taxistas 

através do preenchimento dos seus nomes era opcional e que eles não seriam identificados no 

resultado final dessa pesquisa.  

No segundo bloco, 25 assertivas com respostas objetivas, seguindo uma escala Likert 

de 5 pontos, onde 1 significava discordância total e 5 concordâncias total à correspondente 

questão apresentada, foi estruturado. Oito questões investigavam a opinião dos entrevistados 

quanto aos fatores destacados pela literatura como estimulantes ao uso do GNV. Outras oito 

questões foram formuladas para averiguar a opinião dos taxistas quanto aos fatores destacados 

na revisão da literatura como desestimulantes ou inibidores ao uso do GNV. Finalmente, nove 

questões foram elaboradas para apurar a consciência ambiental dos taxistas. As assertivas sobre 

aos fatores que estimulam, que desestimulam e, ainda as relacionadas à consciência ambiental 
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dos taxistas foram misturadas, de forma a não ficarem dispostas em uma ordem lógica que 

caracterizasse os seus emblocamentos ou construtos macro.  

Todas as assertivas foram construídas de acordo com o referencial teórico e com a 

análise do conteúdo das respostas das entrevistas realizadas na fase exploratória dessa pesquisa. 

Os quadros abaixo, sintetizam os códigos, as assertivas e as variáveis de cada um dos três 

principais construtos que foram atribuídas para facilitar a análise dessa pesquisa.  

 

Quadro 2: Fatores que Estimulam a Utilização do Gás Natural 

 

Fonte: autora 

 

Quadro 3: Fatores que Desestimulam a Utilização do Gás Natural 

 

Fonte: autora 
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Quadro 4: Fatores Referentes à Consciência Ambiental 

 

Fonte: adaptado de Nadin et al (2009) 

 

 

6.3.3 Tratamento dos Dados Coletados 

 

Os dados obtidos através dos questionários respondidos pelos motoristas de táxi do 

município de São Paulo foram tabulados, os outliers foram retirados e, finalmente, os dados 

consistidos foram exportados para o software estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Science). Para o tratamento dos dados dessa etapa, utilizou-se a estatística descritiva 

(frequência de resultados, média e mediana) e a estatística multivariada, através da análise 

fatorial exploratória e confirmatória para validação dos construtos e modelagens em equações 

estruturais para comprovar a aderência do referencial teórico com os dados empíricos coletados.  

 Utilizou-se a estatística descritiva no primeiro bloco para descrição do perfil dos 

respondentes. No segundo bloco utilizou-se da média, moda e mediana, como medidas de 

posição para mensurar a tendência central e dispersão dos dados obtidos por meio do grau de 

concordância ou discordância dos respondentes relativas às assertivas, dos constructos 

estimulantes, desestimulantes ao uso do gás natural e sobre a consciência ambiental dos taxistas.  

 Para comparação da população pesquisada em suas duas diferentes dimensões, a dos 

motoristas que usavam o gás natural e a dos motoristas que não usavam o gás natural, utilizou-

se dos testes não paramétricos de: a) Mann-Whitney e, b) Kolmogorov-Smirnov. O teste Mann-

Whitney foi utilizado para comprovar se as duas amostras independentes (motoristas que usam 
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o GNV e motoristas que não usam o GNV) foram ou não extraídas de uma mesma população. 

Este é um dos testes não paramétricos mais poderosos. O teste de Kolmogorov-Smirnov 

também foi utilizado para comparar se as duas amostras foram extraídas da mesma população 

ou de populações com a mesma distribuição. Se as duas amostras fossem realmente extraídas 

da mesma população, esperava-se que as distribuições cumulativas de ambas fossem bastante 

próximas umas das outras. Nesse sentido, apenas desvios aleatórios em relação à distribuição 

da população deveriam ser acusados.  

Após a verificação em termos descritivos, prosseguiu-se, mediante a técnica da análise 

fatorial, o levantamento das dimensões latentes nas assertivas dos constructos: que estimulam, 

desestimulam e consciência ambiental. Utilizou-se: a) do teste de esfericidade de Bartlett para 

testar se a matriz de correlação era uma matriz identidade, o que indicaria não haver correlação 

entre os dados; b) do índice MAS/KMO para verificar a adequação dos dados à aplicação da 

análise fatorial; c) do Alpha de Cronbach para identificar a unidimensionalidade dos fatores 

constituídos; d) da Variância Média Extraída para identificar a porcentagem de variação 

explicada pelo constructo. Considerou-se, ainda, um nível de significância estatística, menor ou 

igual a 5% para rejeição da hipótese nula.  

 

 

6.3.4 Delimitações do Estudo 

 

 

Este estudo apresentou duas delimitações básicas: 

 

 

a) Escopo 

 

 

Nesta pesquisa foram considerados somente os motoristas de táxis do município de São 

Paulo. Participaram da entrevista tanto motoristas que usam o gás natural veicular, quanto 

motoristas que usam outros tipos de combustíveis. Quanto à classificação, foram considerados 

entrevistados: motoristas titulares, auxiliares e prepostos. De acordo com a categoria 

profissional, foram considerados tanto os motoristas conveniados a cooperativas, quanto 

motoristas autônomos não conveniados a cooperativas. Buscou-se entrevistar tanto motoristas 

do sexo masculino quanto do sexo feminino. 
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b) Concepção   

 

 

A realidade retratada nesta pesquisa é fruto de um corte transversal, ou seja, a 

investigação ocorreu em um mesmo momento histórico do tempo onde as primeiras respostas 

coletadas pertencem ao mesmo período das últimas respostas obtidas. Uma vez que “a realidade 

é extremamente complexa, por um lado, e histórica, por outro, não se pode analisa-la em seu 

todo” (VERGARA, 2013). O limitado espaço de tempo para realização deste trabalho não 

permitiu que houvesse a possibilidade de aplicação do questionário e coleta de dados em um 

período de tempo mais extenso e/ou onde condições diferentes das vividas durante a presente 

investigação pudessem causar algum tipo de influência ou afetar o fenômeno analisado. 

 

 

6.3.5 Limitações do Método do Estudo 

 

 

a) Tamanho da amostra 

 

O reduzido número de respondentes (n = 73) e o uso de amostragem não probabilística, 

não permitiram que os resultados encontrados nesta pesquisa fossem generalizados. Assim 

como em qualquer outra pesquisa amostral, esta pesquisa pode ser invalidada se for aplicada a 

outro universo de sujeitos pesquisados, diferente do universo dos motoristas de táxi, em outros 

países e ainda em outra temporalidade. O uso de estatística multivariada, especialmente para 

amostras retiradas da população, resultam em inferências estatísticas cujo erro, inerente à 

própria técnica utilizada, pode trazer dificuldades na análise, interpretação e extrapolação do 

resultado obtido para uma amostra maior da população (HAIR et al, 2005). 

 

 

b) Viés dos entrevistados 

 

 

É possível que tenha havido erro de interpretação de algumas assertivas por parte dos 

respondentes. Nas entrevistas da fase exploratória, e mesmo na aplicação presencial dos 

questionários e pré-teste, observou-se que alguns taxistas apresentaram dificuldade de 
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discernimento de alguns conceitos presentes na pesquisa. Embora a revisão e adaptação das 

assertivas tenha sido construída objetivando atingir o entendimento por parte dos respondentes, 

elas, inevitavelmente, sujeitam-se ao viés da escolha dos entrevistados, mesmo quando estes 

não entendem plenamente o que elas representam e/ou pretendem investigar.  
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

7.1 RESULTADOS DA FASE EXPLORATÓRIA 

 

 

Esta etapa da pesquisa exploratória revelou as contribuições e implicações das 

entrevistas, tanto as oriundas das questões abertas, onde respostas espontâneas foram coletadas, 

quanto a amarração dessas questões, fruto das respostas às assertivas do questionário 

estimulado. Pode-se definir que o perfil profissional dos entrevistados nessa primeira etapa é 

homogêneo. Todos são do sexo masculino, têm idade superior a 46 anos e vasta experiência 

como taxistas; o entrevistado com menos tempo na profissão foi o taxista 2 com uma vivência 

de 22 anos no transporte de passageiros no município de São Paulo. A escolaridade deles é 

análoga, nenhum possui formação superior e a maioria só cursou o primeiro grau completo.  

 

 

7.1.1 Perfil dos Entrevistados 

 

 

Com a finalidade de sintetizar o perfil dos quatro motoristas de táxi entrevistados na 

etapa exploratória desse estudo, bem como resumir dados gerais das entrevistas, montou-se o 

Quando 2.  
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Quadro 5: Perfil dos Entrevistados na Fase Exploratória e Dados das Entrevistas 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Apenas um dos entrevistados é paulista, e nascido na capital do estado. Os outros três 

motoristas são naturais de estados do nordeste do país, dois cearenses e um paraibano. Dois dos 

entrevistados utilizam o gás natural veicular e os outros dois não. Apenas um dos taxistas 

entrevistados é um motorista auxiliar, os demais são titulares dos seus alvarás. Todos são 

motoristas de táxi experientes, dois com idade entre 46 e 55 anos e dois com idade superior a 

55 anos; e trabalham há mais de 20 como taxistas. O entrevistado com mais tempo de profissão, 

40 anos como taxista, nunca desempenhou outra atividade antes. Os demais, já realizaram 

outros ofícios antes de se tornarem motoristas de táxi.  
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7.1.2 Fatores Estimulantes ou Facilitadores ao uso do gás natural 

 

A primeira pergunta do roteiro semiestruturado de entrevistas, referente aos elementos 

considerados estimulantes à utilização do gás natural pelos taxistas, precisou ser refeita para 

aplicação do questionário definitivo. E, mesmo para as três entrevistas seguintes, a questão foi 

revisada. Ela indagava se a redução de impostos, como o IPVA, era um fator estimulante à 

utilização do GNV pelos taxistas. Logo na primeira resposta, verificou-se que, no caso dos 

taxistas pesquisados, o apelo pela diminuição do IPVA não se aplicaria, pois os veículos 

utilizados para o transporte de passageiros pelos motoristas no município de São Paulo já são 

isentos desse tipo de imposto. A afirmação foi dada pelo primeiro entrevistado, conforme 

passagem abaixo, e confirmada pelos outros taxistas entrevistados. 

 

 

... os taxistas já são isentos do pagamento do IPVA independente de ter o gás ou não. Para carros 
particulares eu acho que a isenção do IPVA estimularia sim. Se o taxista não tivesse que pagar o 

imposto [caso não houvesse isenção] usando o gás natural aí eu acho que todo taxista iria usar. 

(Taxista 1) 

 

 

Para os outros três entrevistados, a questão foi reformulada e, quando questionados se 

acreditavam que o incentivo financeiro para a compra do kit de cilindros para utilização do 

GNV ou, qualquer outro tipo de incentivo financeiro concedido aos motoristas que utilizassem 

esse combustível os estimularia a escolhê-lo, todos foram enfáticos em concordar que sim; 

como demonstra a passagem da entrevista do taxista 2: 

 

 

Olhe eu sou honesto viu? Eu uso o GNV por custo operacional. Mas não tenha a menor dúvida 

[se referindo a efetividade do incentivo financeiro como motivador para a utilização do gás 

natural], viu? (Taxista 2) 

 

 

Quando questionados se tinham conhecimento de que alguns bancos no Brasil 

concedem linhas de crédito, com taxas e prazos diferenciados, para aquisição dos Kits para 

conversão dos veículos a GNV, todos demonstraram ciência da existência desse benefício. 

Porém, a fala do quarto entrevistado não deixa claro se ele entende que é uma modalidade de 



76 
 

crédito diferenciada das destinadas à aquisição de veículos, conforme mencionado abaixo. Para 

outro entrevistado, a aquisição desse tipo de crédito ainda não é obtida facilmente. “Existe, mas 

ainda é complicado conseguir, viu? (...) o meu eu não adquiri assim, mas existe, o Banco do 

Brasil financia isso” (Taxista 3).  

 

 

Olha eu sou suspeito para falar isso porque já me ofereceram várias ofertas, mas eu não quis 

porque minhas condições deu para comprar o carro à vista, e o gás entendeu? E tudo. Não fiz 

para não ficar devendo, porque eu to preocupado com nosso país, né? Ah, mas isso estimula 

muito. Essa parte de dinheiro mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? (Taxista 4) 

 

 

Em uma das questões, referente a um aspecto técnico tido na literatura como estimulante 

à conversão dos veículos a GNV, as opiniões dos entrevistados se dividiram. A pergunta era se 

o uso do GNV proporciona menor desgaste do veículo, e, por isso, gastava-se menos com óleos 

e lubrificantes. Os dois primeiros taxistas entrevistados, que não usavam o gás natural veicular, 

discordaram veementemente de tal ideia. Em contrapartida, os dois últimos taxistas 

entrevistados, que utilizavam o gás natural, não discordaram. Um deles não acreditava que há 

diferença, enquanto que o outro concordava que há economia pelo uso do gás natural. Os 

fragmentos abaixo explicitam as referidas posições dos taxistas entrevistados.  

 

 

Eu nunca tive, aí eu não sei, mas pelo jeito não, porque os colegas vira e mexe tem que trocar 

vela e cabo de vela. Eu acho que tem que ter um cuidado maior. Eu nunca tive, mas uns falam 

que é uma beleza e outros não. (Taxista 1) 

 

 

Menor [gasto com óleo e lubrificantes]? Não, é o contrário. (Taxista 2) 

 

 

Não tive problema nenhum até agora. Em todos esses anos não. Não é que ele dá um desgaste 
menor, mas eu não senti diferença pro combustível normal. (Taxista 3) 

 

 

Olha eu tenho o gás nesse carro, tenho o gás num carro particular que eu tenho em casa e eu não 

tenho o que reclamar de gás não. Para mim é uma economia total. (Taxista 4) 
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 Diferente dos achados em relação à questão analisada anteriormente, houve um 

posicionamento quase unânime quanto a outra questão que também indagava um aspecto 

técnico listado na literatura como estimulante ao uso do GNV. Questionados se o uso do GNV 

proporcionava aumento da vida útil dos veículos, três dos entrevistados responderam que não 

havia, nesse sentido, diferença alguma em relação aos veículos que usam outro tipo de 

combustível. O único taxista que não concordou foi um dos que não usam o gás natural veicular, 

para este, ocorre exatamente o contrário do que foi levantado na literatura.  

 Quando questionado se o fato do GNV ser defendido como aquele que oferece menor 

risco de adulteração, face aos combustíveis líquidos tradicionais, representa uma vantagem a 

utilização desse tipo de combustível; houve, para um dos taxistas, uma confusão entre os 

conceitos de qualidade e quantidade. O motorista 2 fez uma associação entre a questão da 

adulteração da composição do combustível, com a possibilidade de fraude nas bombas dos 

postos. A pergunta se referia a um aspecto relacionado à qualidade do combustível vendido e 

ele a respondeu como se houvesse sido questionado sobre a possibilidade de fraude na 

quantidade abastecida. Os outros três entrevistados, porém, concordaram que a possibilidade 

de adulteração é mais remota para o GNV. Os próximos relatos ilustram as análises: 

 

 

Não! Já existe casos que você chega num lugar e põe, vamos supor, 20 metros e na verdade 

daqueles 20 metros não chega nada na quilometragem. (Taxista 2) 

 

Com certeza, porque gás não tem como eles fazerem adulterações. Agora, o combustível você 

abastece num posto e com duas ou três semanas o carro já começa a pipocar e tudo, e quando 

você vai ver é o combustível adulterado. (Taxista 4) 

 

Eu acho mais difícil dele ser adulterado, é uma coisa até impossível, né? Essa é uma vantagem. 

Mas uma coisa que pode ocorrer é na bomba, né? [...] pode ter adulteração na bomba, mas no 

combustível não. Já dos outros combustíveis pode ter adulteração fora da bomba, né? Pra 

gasolina você pode acrescentar mais etanol, porque o etanol é mais barato. Eu acredito que até 

impossível adulterar o GNV. (Taxista 3) 

 

Ah, eu acho. [Se referindo a questão de haver menos possibilidade de adulteração do GNV em 

relação aos combustíveis líquidos] (Taxista 1) 

 

 

 Questionou-se se os entrevistados julgavam que a relação custo x benefício, referente a 

aquisição do kit para utilização do gás natural veicular era positiva, ou seja, se concordavam 

que a conversão valia a pena. Como já havia ocorrido em outros grupos de respostas dadas 
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pelos taxistas a uma mesma pergunta, observou-se que as opiniões se dividiram em dois blocos. 

Os que usam o GNV concordaram com a ideia de que os benefícios, ou a economia, superam 

os custos. Já os taxistas que não usam o GNV discordaram que a aquisição do kit para utilização 

do gás natural gera mais benefícios que custos. As falas transcritas abaixo elucidam as análises. 

Os Taxistas 1 e 2 não usam o gás natural veicular, já os taxistas 3 e 4 o utilizam.  

 

Ah tem uns contra, né? Aí é que tá, a minha dúvida é essa, porque você tem que abastecer duas 

vezes por dia. E, às vezes, o tempo que você tá parado para abastecer você perde uma corrida. 

(Taxista 1) 

 

Eu acho que não [quando questionado se a relação custo x benefício era positiva para aquisição 

do kit de cilindros para utilização do GNV]. (Taxista 2) 

 

Compensa. Pra quem roda bem como o caso dos taxistas, compensa sim. (Taxista 3) 

 

Não é questão que tenha mais benefício, é questão de economia, porque se você for rodar aqui 

em São Paulo com combustível, você gasta, se você roda pouco, você gasta R$ 50,00 ou R$ 

60,00 por dia, e com gás você gasta R$ 20,00, entendeu? Então a economia é grande, é muito 

grande. É muita vantagem pra gente. (Taxista 4) 

 

 

A questão do preço do gás natural também foi abordada. Interrogados se consideravam 

esse tipo de combustível mais barato que a gasolina e o álcool, todos os quatro taxistas foram 

unânimes em concordar que sim. O Taxista 1 ponderou que gastaria menos com abastecimento, 

mas concluiu que teria apenas “uma pequena economia” (Taxista 1). O Taxista 2, apesar de ter 

admitido que o GNV é mais barato que os demais combustíveis, pontuou que havia um desgaste 

do veículo pela utilização do mesmo e declarou “é mais barato, mas não compensa” (Taxista 

2). A questão dos diferentes preços praticados pelos postos foi levantada pelo Taxista 3. Esse 

entrevistado concordou que o valor pago pelo GNV é bem menor, porém, segundo ele, “pelo 

preço que é fornecido deveria ter mais fiscalização do combustível, porque você vai num posto 

e tem um que vende por um preço, vai no outro, e o outro vende por outro preço. E o outro 

vende por outro”. (Taxista 3) E, concluiu que se o preço fosse ainda menor, esse seria um fator 

motivador para a utilização do gás natural veicular. O taxista 4 foi enfático em declarar que o 

GNV é mais barato, e associou essa questão ao fato de, segundo ele, a maioria dos colegas do 

ponto de táxi onde atua, utilizarem o gás natural. 
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Das 11 assertivas do questionário estimulado referentes aos fatores descritos na 

literatura como estimulantes à utilização do gás natural, três foram descartadas e não compõem 

a versão elaborada para a fase final da pesquisa. Entendeu-se que as perguntas sobre a 

possibilidade de menor desgaste do veículo proporcionado pelo uso do gás natural e sobre o 

possível aumento da vida útil, também pela utilização desse tipo de combustível, poderiam ser 

compiladas e resultar em uma única assertiva no questionário final. As outras duas questões 

eliminadas investigavam a opinião dos entrevistados sobre os benefícios dos carros que já saem 

com motores a GNV de fábrica. Uma dessas duas questões mencionava a melhor disposição e 

localização dos cilindros; e a outra, a possibilidade da manutenção da garantia total de fábrica 

do veículo. Como a utilização dos veículos com cilindros instalados de fábrica para utilização 

do GNV ainda não é, segundo os próprios taxistas entrevistados, muito popular entre eles, e 

pelo fato de alguns terem demonstrado desconhecimento da existência de tais veículos, essas 

questões foram desconsideradas. Porém, entende-se que poderia haver um estímulo maior por 

parte das montadoras, através de campanhas mais agressivas de marketing, e das próprias 

cooperativas, para que essa opção de modelos de automóveis fosse melhor difundida e 

possivelmente utilizada pelos taxistas. Desde 2006 a Fiat comercializa o modelo Grand Siena 

Tetrafuel, lançado como o primeiro automóvel capaz de rodar com quatro combustíveis, dentre 

eles, o gás natural. Pesquisas às publicações técnicas do setor e aos sites das montadoras no 

Brasil não resultaram na identificação de outros modelos com motor a GNV disponíveis. 

Atualmente, a Fiat é uma das poucas montadoras a apostar na fabricação e comercialização de 

automóveis com motor movido a GNV. (NOTÍCIAS AUTOMOTIVAS, 2014). 

A análise final das assertivas sobre os fatores que a literatura relaciona como 

estimulantes ou facilitadores ao uso do gás natural veicular revelou que houve divergência de 

opinião entre o grupo dos taxistas que usam o GNV e o dos taxistas que não o usam quanto aos 

temas: a) relação positiva “custo x benefício” para aquisição do Kit de cilindros; b) menor 

desgaste técnico do automóvel pelo uso do gás natural veicular e; c) maior flexibilidade na 

decisão  de escolha de qual combustível utilizar, por também poder escolher o GNV. Em todas 

essas três assertivas, os motoristas que usavam o gás natural veicular concordaram com os 

achados teóricos que as classificam como fatores estimulantes ao uso do GNV. Já os motoristas 

que não utilizavam o GNV, discordaram que essas três temáticas fossem estimulantes ao uso 

do gás natural veicular. Houve unanimidade no entendimento dos quatro taxistas entrevistados 

em duas situações. A primeira concordância geral foi em resposta ao questionamento sobre se 

a redução do valor para aquisição do kit estimularia o uso do GNV; o outro ponto pacífico foi 

obtido em resposta a ideia de que a redução de impostos resultaria em estímulo para o uso do 
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GNV. Os motoristas também concordaram, em sua maioria, sobre o fato de que gastariam 

menos utilizando o gás natural. A pergunta sobre o conhecimento dos motoristas a respeito das 

facilidades de financiamento oferecidas pelos bancos revelou também uma resposta unânime 

entre os motoristas. Apesar de todos eles demonstrarem conhecimento sobre essa prática dos 

bancos, não manifestaram qualquer opinião que relacionasse esse fato a um estímulo ao uso do 

gás natural.  

A pergunta sobre o fato do GNV ser considerado mais seguro, uma vez que permite o 

abastecimento sem contato com o ar, resultou na coleta de respostas mais controversas quanto 

aos fatores considerados estimulantes ao uso do gás natural veicular. Não houve consenso nem 

entre os motoristas que usam o GNV, nem entre os que não o usam. Dois taxistas concordaram 

que, sob esse aspecto, esse tipo de combustível é mais seguro, um dos motoristas usa o gás 

natural e o outro não. Os outros dois não concordaram que haja maior segurança no 

abastecimento do gás natural. Também nesse caso, um dos motoristas utiliza o GNV e o outro 

não.   

 

 

7.1.3 Fatores Desestimulantes ou Inibidores ao Uso do GNV 

 

 

As questões elaboradas para investigar o posicionamento dos taxistas sobre fatores 

listados na literatura como inibidores ao uso do gás natural veicular revelaram que em relação 

as perguntas sobre infraestrutura, os taxistas são unânimes em discordar que a quantidade de 

postos para abastecimento e a quantidade de oficinas credenciadas para realizar a instalação dos 

kits não são insuficientes no município de São Paulo. Quando questionados se os postos 

existentes para o abastecimento do GNV são insuficientes para atender a demanda, os taxistas 

se posicionaram da seguinte forma:  

 

 

Aqui em São Paulo tem bastante. Ninguém tem problema com isso não. Mas falaram que lá pro 

Nordeste e pra outros lugares é difícil de ter, né? (Taxista 1) 

 
Não, são suficientes sim. Não tem aquele problema de fazer fila. (Taxista 2) 

 
Não, tem muito. Inclusive até nas rodovias já tem bastante. Você sai de São Paulo para o Rio de 

Janeiro, vai e volta com gás natural. Na Via Dutra tem muito. (Taxista 3) 
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Um dos taxistas fez uma retrospectiva de quando começou a usar o gás natural, há uns 

quinze anos atrás e ponderou que houve uma evolução na oferta de postos que disponibiliza gás 

natural para o abastecimento, conforme pode ser acompanhado na passagem abaixo.    

  

 

Não, até que é bom nosso abastecimento. Quando eu comecei a trabalhar com gás eu trabalhava 

aqui na Zona Sul mesmo e só tinha um posto na Aclimação [...] Há uns dez ou quinze anos atrás. 
Tinho outro na Rio Bonito e um lá em São Bernardo. Entendeu? Então a gente fazia aquela fila 

para abastecer. [...] Perdia muito tempo. (Taxista 4)  

  

 

A disponibilidade de oficinas credenciadas pelo IMETRO também foi igualmente 

apontada como suficiente para atender a demanda dos motoristas que desejam fazer a instalação 

dos cilindros para utilização do GNV. Questionados se julgavam que havia poucas oficinas que 

realizavam esse tipo de serviço, os motoristas responderam que:  

 

 

Não hoje não. Depois tem uma coisa, o equipamento de hoje é bem moderno. Isso que a gente 

chama de Kit de quinta geração é um equipamento bem moderno. O meu é o de terceira geração, 

mas o de quinta geração você nem percebe que tá com ele. [...] a tecnologia das oficinas é muito 

boa. (Taxista 3) 

 

 

Não, tem bastante. Não, quem quer acha com facilidade. (Taxista 1) 

 
 

Tem, tem bastante oficina que é credenciada pelo INMETRO. Ninguém tem dificuldade de achar 

oficina não, né?  Ninguém tem dificuldade não. (Taxista 4) 

 

 

O Taxista 2, apesar de concordar com seus colegas, tem incertezas quanto a abundância 

das oficinas que farão a conversão dos veículos para o uso do GNV no futuro: “Tem bastante, 

mas eu não sei o que pode acontecer.” (Taxista 2) 

Houve concordância entre a opinião dos quatro motoristas entrevistados quanto a 

necessidade de revisões extras nos veículos que usam o gás natural veicular. Porém, ao contrário 

do que ocorreu nas duas questões analisadas anteriormente, dessa vez os entrevistados 

concordaram com os achados na revisão da literatura, e, apontaram essa questão como um 

elemento inibidor ou desestimulante ao uso do GNV.  Duas das opiniões dos taxistas 

entrevistados representam as opiniões deles sobre a questão das revisões extras: 
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Tem, tem mais revisão. A revisão do GNV é até mais demorada. (Taxista 3) 

 

 

Existe, existe. [...] Olha, você tem que fazer várias revisões. Eu mesmo renovo o alvará todos os 

anos, então é o seguinte: quando é carro com GNV duas revisões é feita no mesmo posto. 

Inclusive até o próprio funcionário, ele dá preferência para um carro que não tem GNV de que 
pra gente que tem GNV. E essa, essa revisão que a gente faz é paga. [...] a gente paga duas 

revisões pro DTP e paga uma pro posto que faz a vistoria, entendeu? (Taxista 4) 

 

 

 A avaliação sobre a questão da perda de espaço no porta-malas dos veículos, decorrente 

da instalação dos cilindros para abastecimento do gás natural veicular, também foi pesquisada. 

O resultado revelou uma divisão de opiniões. No entendimento da dupla de taxistas que utiliza 

o GNV, a questão da perda de espaço não se mostrou impeditiva para escolha da instalação do 

kit, nem um problema enfrentado, apesar do Taxista 3 ter ponderado que, dependendo da marca 

do automóvel, poderia haver perda de espaço na mala. A possibilidade de instalação dos 

cilindros na parte inferior traseira dos veículos também foi elucidada. O kit gás do Taxista 3 

não foi instalado no porta-malas, diferente do que ocorreu no veículo do Taxista 2.  

 

 

Eu acredito que não, porque os carros novos, inclusive o meu não é no porta-malas. Mas em 

algumas marcas de automóvel pode perder o espaço sim. (Taxista 3) 

 

 

Olha, e acredito que não, porque hoje nós não temos mais aquelas corridas como tinha 

antigamente, entendeu? A gente pegava e levava pessoas para o interior ou pra rodoviária com 

um monte de mala. Hoje em dia todo mundo viaja de avião. Então é uma malinha, duas malinhas 

no máximo. (Taxista 2) 

 

 

 Já para os Taxistas 1 e 2, que não usavam o gás natural, a questão da perda de espaço 

no porta-malas foi tida como importante e, as passagens abaixo demonstram que eles 

concordam com a literatura que aponta esse um elemento desestimulante ao uso do GNV: 

 

 

Sim, a gente que trabalha no aeroporto e rodoviária e não pode deixar de carregar mala. (Taxista 

2) 

 

Se colocar dentro do carro sim. Se colocar no porta malas vai perder espaço. [...] Eles colocam 

embaixo, no lugar do estepe, mas o estepe eles têm que colocar aqui dentro. Então do mesmo 
jeito vai perder espaço, né? Vai perder. (Taxista 1) 
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Duas outras questões tiveram o mesmo padrão de comportamento de respostas divididas 

entre o grupo dos que usam e dos que não usam o gás natural. Os questionamentos feitos sobre 

se a perda de garantia de fábrica, mesmo para conversões realizadas em oficinas credenciadas 

pelo INMETRO, e sobre a ideia de que há queda no desempenho geral dos veículos que usam 

o GNV geraram diferentes conclusões, a depender do tipo de combustível utilizado pelos 

taxistas. O entrevistado 2, que não usava o gás natural, foi sucinto em sua resposta, mas afirmou 

que essa questão, de fato, influencia a escolha pelo GNV. O entrevistado 1, que também não 

utilizava o gás natural, afirma, sobre a questão da perda da garantia de fábrica que: “Tem muita 

gente que não coloca por causa da garantia mesmo” (Taxista 1). Já para os Taxistas 3 e 4, que 

usavam o gás natural, a perda da garantia de fábrica não influenciou a decisão pela utilização 

do GNV. Destaca-se que o Taxista 3 foi o único que mencionou a possibilidade da compra de 

veículos fabricados com motores a GNV, e, por essa razão, ele declarou não acreditar que a 

perda da garantia de fábrica poderia inibir a decisão de algum motorista de utilizar o GNV, 

conforme declara: “porque hoje as concessionárias estão vendendo os carros e vem com GNV 

e com garantia total.” (Taxista 3). O Taxista 2 declarou que a questão da garantia depende de 

concessionária para concessionária e dispara que elas têm obrigação de vender o carro com 

“tudo funcionando”, conforme reflexão abaixo:  

 

 
[...] eu acho que é muito da concessionária que te vende o carro como esse carro aqui. Esse carro 

é top de linha. Só que eles me deram um carro sem câmera de ré. DVD eles querem me cobrar 

cento e cinquenta conto para fazer o desbloqueio, pra desbloquear o aparelho, mas porque eu 

vou pagar 150,00 conto, se é uma coisa que eles tem que me dar e funcionando tudo? (Taxista 

2) 

 

 

Quando questionados sobre a queda no desempenho geral do veículo, mesmo nunca 

tendo utilizado o GNV, o Taxista 1 declarou: “Eu não tive, mas eu acho que perde um 

pouquinho. Porque vai forçar mais na ladeira, né? Força um pouquinho o motor, né?” o Taxista 

2 que também não usava gás natural, mas que já utilizou anteriormente, também concordou que 

o desempenho do veículo é afetado. Porém, para os Taxistas 3 e 4, que usavam o GNV, o 

comportamento do veículo, de forma geral, não se mostrava negativamente afetado. Para o 

Taxista 3 “[...] é tudo normal.” Quando questionados especificamente sobre a perda de potência 

dos motores dos carros que usavam GNV, três dos quatro taxistas concordaram que esse é um 

fator que depõe contra a utilização do gás natural. Os dois taxistas que não usavam o GNV 

foram enfáticos em afirmar que havia sim perda na potência do motor. O Taxista 3, que usava 

o gás natural, também concordou que o desempenho do motor é afetado, porém pontuou que:  
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Perde um pouco de potência, mas também tem o seguinte, isso depende também do motor. Você 

tem um carro 1.0 eu não aconselho a por, porque fica muito ruim. O 1.4 ainda dá para andar, mas 

a vantagem mesmo é de 1.6 pra cima. (Taxista 3) 

 

 

Já o Taxista 4 não concordou que havia prejuízo à potência do motor para os veículos 

que usavam o gás natural, e garantiu que, além do táxi, possui um carro particular que também 

é abastecido com GNV: “Não perde nada. Não tem perca nenhuma. Eu tenho uma Zafira 2006 

que é particular, desde 2006 que eu uso gás e tá normal.” (Taxista 4). 

Apesar de todos os taxistas terem unanimemente respondido, no bloco de perguntas 

sobre os fatores que estimulam o uso do gás natural, que a relação “custo x benefício” referente 

à aquisição do kit para utilização do GNV era positiva, quando questionados sobre o contrário, 

ou seja, se a aquisição não valia a pena, um deles, respondeu que não. Entretanto, todos os 

taxistas concordaram em um ponto: que o valor pago pelo Kit é muito alto.  

 

 

Compensa para quem vai ficar muito tempo com o carro. Compensa, né? Apesar do peso e de 

ocupar espaço, né? Mas acho que ele podia ser um pouquinho mais em conta. Tem vantagens, é 

bem mais econômico, né? (Taxista 1) 

 

 

Muito alto. O custo é alto. Manutenção é alta, aumenta seguro, tem que reforçar a mola. (Taxista 

2) 

 

 
Olhe o preço deveria baixar mais um pouco. Mesmo no preço que tá, em relação ao combustível 

normal, gasolina e etanol, ainda vale a pena. (Taxista 3) 

 

 

Olha, se for pôr no bico da caneta eu acho que é caro o kit de gás. Mas pra taxista compensa? 

Para taxista compensa porque a gente roda muito, mas pra pôr no carro particular não compensa 

não. (Taxista 4) 
 

 

 Não houve consenso nos posicionamentos dos taxistas quando à questão da incerteza 

sobre o preço futuro do GNV ser um fator que desestimula os motoristas a usarem o gás natural. 

Os taxistas se dividiram entre concordar e discordar da existência de risco de flutuação dos 

preços. As respostas mostram as diferentes perspectivas de entendimentos para um mesmo 

questionamento. 
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Não acho que não, porque tem na Bacia de Campos, né? Tem bastante gás lá, né? Aí a gente não 

vai ficar muito dependente da Bolívia não. Então essa não é uma preocupação não, não é? Acho 

que sempre vai tá mais em conta mesmo. (Taxista 1) 

 
Futuramente, é só passar as eleições que isso aqui vai virar, tanto o GNV como o combustível 

geral, isso aqui vai aumentar tudo. [...] É que o GNV era barato, depois fizeram um contrato lá 
com a Bolívia de 20 anos pra aumentar tudo que eles quisessem lá. Então o problema não é, não 

é, o valor de agora é a incerteza do amanhã. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. 

(Taxista 2) 

  
Nesse Brasil acontece de tudo, né? Mas eu acho que as pessoas colocariam já por causa do preço, 

porque é mais barato. (Taxista 3) 
 

Eu acho que não, porque nós temos muito gás aqui no Brasil. Nós temos muito petróleo, o 

problema é que o brasileiro gosta de ser escravo dos outros. E nosso país é muito rico, só que os 

caras só pensam em tirar proveito da gente. (Taxista 4) 
 

 

 

 Na última análise sobre os fatores apontados pela literatura como inibidores ao uso do 

gás natural, houve, praticamente unanimidade entre os motoristas de taxi na discordância de 

que existem incertezas sobre a disponibilidade futura do gás natural. Três dos taxistas 

entrevistados declararam que existe muita oferta de GNV e isso, portanto, evidenciou que este 

elemento não é desestimulante à utilização do gás natural para eles. Apenas um dos taxistas 

entrevistados admitiu que pode haver escassez no futuro. 

 

 

Eu acredito que não, eu acho que vai ter bastante aí. Nessa Bacia de Santos, falaram que lá tem 

bastante gás. (Taxista 1) 

 

 
Eu acho que não falta não. A única coisa que eu acho caro é o kit. O kit podia ser mais barato. 

(Taxista 4) 

 

 

Eu acredito que o petróleo deva acabar primeiro do que o gás. (Taxista 3) 

 

Conclui-se, quanto às questões que a revisão bibliográfica considera como inibidoras ou 

desestimulantes ao uso do gás natural veicular que a oferta de postos para abastecimento do 

GNV e de oficinas credenciadas pelo INMETRO para instalação do kit gás na cidade de São 

Paulo, não foram considerados como elementos inibidores ao uso do GNV pelos taxistas. 

Apesar de serem apontados pela literatura como possíveis elementos que desestimulam o uso 

do GNV, para os taxistas entrevistados, esses elementos não representam qualquer 

impedimento ou restrição ao uso do gás natural veicular. Os quatro entrevistados também 

demonstraram a mesma opinião quando inqueridos sobre se concordavam com o fato de haver 
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necessidade de revisões extras para os veículos que usam o gás natural. Mas, dessa vez, em 

contrapartida ao que relataram nas questões anteriores, os taxistas concordaram com os achados 

na pesquisa bibliográfica que apontavam esse como um fator desestimulante ao uso do GNV.  

Assim como ocorreu com a análise final das assertivas sobre os fatores que a literatura 

relaciona como estimulantes ou facilitadores, a análise das assertivas sobre os fatores listados 

como desestimulantes ou inibidores facilitadores ao uso do gás natural revelou que houve 

divergência de opinião entre o grupo dos taxistas que usam o gás natural e o dos taxistas que 

não o usam quanto a alguns temas. As assertivas que dividiram a opinião dos taxistas, segundo 

o grupo de utilização do GNV, foram:  a) para utilização do GNV, perde-se espaço no porta-

malas; b) a perda de garantia de fábrica (mesmo em oficinas credenciadas pelo IMETRO) 

desestimula o uso do gás natural e; c) o desemprenho geral do veículo é afetado, e a potência e 

o toque do carro apresentam queda nos carros que usam o GNV. Nesses casos, os motoristas 

que não usavam o gás natural concordaram que esses elementos realmente desestimulavam o 

uso do GNV; enquanto que, os motoristas que utilizavam o GNV, descordaram dessas questões 

e não acreditavam que elas poderiam afetar negativamente a decisão de utilização do gás natural 

veicular.  

Com relação às incertezas de preço e disponibilidade futura do GNV no Brasil, os 

taxistas demonstraram, em sua maioria, não acreditar que o gás natural pode faltar no futuro. 

Demonstraram acreditar que sempre haverá oferta desse tipo de combustível. Contudo, a 

questão relativa à flutuação dos preços futuros mostrou-se mais polêmica e dividiu a opinião 

dos taxistas. A metade dos entrevistados declarou acredita na possibilidade de aumentos nos 

preços do GNV. Dessa forma, contrariando a perspectiva de que a incerteza quanto a 

disponibilidade futura é um fator desestimulante ao uso do GNV, os taxistas entrevistados não 

demonstraram acreditar que o gás natural pode ser finito, logo, para eles, esse não é um 

elemento inibidor ou que influencia negativamente a decisão pela utilização do gás natural. Já 

a possibilidade de flutuação dos preços do gás natural foi, para metade dos entrevistados, 

confirmada como possível, o que, segundo os estudiosos, pode influenciar negativamente a 

opção dos motoristas pela conversão dos seus automóveis para utilização do gás natural. 
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7.1.4 Fatores Referentes à Consciência Ambiental  

 

As questões relacionadas a investigação da consciência ambiental dos taxistas foram 

baseadas em um modelo elaborado pelos pesquisadores Nadin et al (2009) num artigo sobre a 

consciência ambiental dos motoristas que usavam o gás natural na cidade de Milão na Itália. 

Em um estudo exploratório, esses pesquisadores inicialmente investigaram muitas faces dos 

fenômenos que poderiam retratar as atitudes ecológicas ou comportamentos pró-ambientais dos 

proprietários de veículos movidos ao gás natural. Um questionário de vinte e seis itens foi 

montado com o objetivo de construir um modelo capazes de explicar as características mais 

importantes na decisão de utilização de um veículo alinhado aos conceitos pró-ambientais. 

Como resultado da pesquisa exploratória com 400 proprietários, o modelo dos pesquisadores 

foi simplificado e reduzido a três construtos principais. São esses construtos: a) a consciência 

do problema ambiental, b) as intenções de comportamento pró-ambiental e c) a satisfação do 

consumidor ambiental. Os construtos definidos pelo estudo de Nadin et al (2009) foram 

adaptados e aplicados a esta pesquisa.  

Analisando as opiniões dos motoristas ao primeiro construto questionado: consciência 

ambiental, pode-se concluir que houve forte concordância entre eles para três das quatro 

questões abordadas. Os entrevistados demonstraram, na sua maioria, possuir consciência da 

existência dos problemas ambientais, da urgência necessária para resolver esses problemas, 

bem como da noção de que todos são responsáveis pelas questões de temática ambiental. Em 

contrapartida, quando questionados se acreditavam que as pessoas se envolvem com essas 

questões, apenas um dos entrevistados concordou que sim, ou seja, para três dos quatro 

motoristas a pessoas não se envolvem como deveriam com as questões ambientais.  

Questionados se concordavam que a capacidade de conservação do planeta está crítica 

e chegando ao seu limite, os motoristas foram enfáticos em concordar que sim. Um deles, o 

Taxista 4 retrata o perfil imediatista e sem visão de preocupação futura com as próximas 

gerações. Percebe-se, conforme os relatos abaixo, que as respostas limitam-se a reconhecer o 

problema atual, sem que haja contudo, menção a possibilidade de reação para que a adversidade 

seja tratada.  

 

Eu acho que o praneta que nós tamos vivendo, nós temos que aproveitar o momento presente 

porque não existe mais muita coisa boa para nós não. [...] Olha o futuro só Deus que pode nos 

dá, né? (Taxista 4) 
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Sem dúvida, tá no limite mesmo. (Taxista 1) 

 

 

Eu acho que não tá nem crítica, eu acho que tá mais do que crítica. (Taxista 3) 

 

 

Não tem mais o que fazer já tá o limite. Prestes a explodir. (Taxista 2) 

 

 

Na sequência da entrevista, os motoristas foram estimulados a responder se acham que 

os problemas ambientais precisavam ser solucionados de forma urgente. O primeiro taxista 

entrevistado, além de ter demonstrado entender a urgência necessária para resolução dos 

problemas ambientais, foi capaz de externar ciência das graves consequências que a falta de 

soluções urgentes poderia representar. O quarto entrevistado porém, relacionou a 

responsabilidade de resolução dos problemas ambientais apenas às autoridades 

governamentais. Nesse caso, percebe-se a transferência de responsabilidade de um problema 

global e que atinge a todos a um único setor da sociedade. 

 

 

É urgente, né? Precisa logo agora cuidar e resolver pra não ficar pra depois. Porque cada vez vai 

piorando mais. (Taxista 1) 

 

 

Já tá atrasado já. (Taxista 2) 
 

 

Deviam começar a solucionar desde antes de ontem. (Taxista 3) 

 

 

Olha isso aí é uma parte que eu acho que depende muito dos grandes aí. Os caras que têm o poder 

nas mãos não fazem nada então a gente, não é a gente que vai consertar. Quem tinha que consertar 

isso aí é eles, né? Eles não tão nem aí por a gente não. (Taxista 4) 

 

 

Para a maioria dos taxistas, as pessoas não se envolvem com as questões ambientais. 

Um deles creditou esse aspecto ao fato de não haver estímulo ou orientação. Outro, quando 

estimulado a refletir sobre se os passageiros falavam sobre temáticas relacionadas ao meio 

ambiente, admitiu que sim, sendo o único dos quatro entrevistados a julgar que as pessoas se 

preocupam com as questões ambientais. Para o Taxista 2, apenas as pessoas que não “podem 

resolver” se preocupam com o meio ambiente. O último taxista entrevistado relacionou 

automaticamente a questão da preocupação ambiental às autoridades ou poder público. Quando 

instigado a falar sobre a preocupação da população, admitiu que julga não haver esse tipo de 
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preocupação entre as pessoas. Abaixo estão dispostas as passagens que refletem os 

mencionados posicionamentos dos entrevistados: 

 

 

Muito pouco. [..] Porque falta estimulação e orientação. (Taxista 3) 

 

 

Sim o pessoal tá preocupado hoje em dia. Vira e mexe eles estão falando sobre isso. Eles falam 

do ar, da poluição, da água que tá faltando aqui em São Paulo, né? Não tá tendo água nem pra 

beber, né? (Taxista 1) 

 

 

Só as pessoas que não tem o poder de resolver. E as pessoas que têm o poder de decidir? Não 

tão nem aí. (Taxista 2) 
 

 

Olha eu acho que não. Eu acho que esses caras não tem coração. [...] (Taxista 4) 

 

 

Quando indagado sobre o que achava a respeito da preocupação da população, o taxista 

4 concluiu:  

 

 

Olha eu acredito que não [...] Eu acho que cada um só se preocupa com [...], cada um tem uma 

mentalidade, não existe ninguém para fazer a cabeça de ninguém não. (Taxista 4) 
 

 

Finalmente, a última pergunta desse primeiro construto investigou se os taxistas 

acreditavam que todos são responsáveis pela poluição do ar e pelos problemas ambientais. 

Deixou-se claro que “todo mundo” envolvia, desde a dona de casa, os motoristas, passageiros, 

as autoridades, ou seja, todas as pessoas. Houve concordância de que todos são responsáveis. 

O quarto entrevistado julgou que os brasileiros não são educados e deu exemplos de fatos que, 

ilustram esse entendimento. Seguem algumas passagens das entrevistas que retratam as 

opiniões de alguns entrevistados: 

 

Cada um é responsável, não é? Cada um tem sua participação de culpa. (Taxista 3) 

  

 

Olha, o brasileiro é muito mal educado sobre essa parte aí.  Você vê o povo aí na rua e você vai 

vê que é muito difícil ter um cara aí que tá fumando o cigarro e apagar o cigarro e pôr a bituca 

de cigarro no lixo. E pegar uma bala, descascar e pôr o papel da bala no lixo. Eles sempre jogam 

fora. (Taxista 4) 
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A análise final desse primeiro constructo sobre a consciência ambiental revelou que, 

apesar de terem ciência da existência dos problemas ambientais, de concordarem que a solução 

para as adversidades que o meio ambiente vem enfrentando deve ser urgente e de admitirem 

que todos são responsáveis pela conservação do planeta, os entrevistados julgaram que as 

pessoas não se preocupam ou se envolvem com essa temática. É importante que se perceba que, 

sem mobilização e sem o envolvimento de todos a resolução dos problemas ambientais torna-

se ainda mais complexa.  

 

Diferente do que ocorreu com a análise das respostas do construto anterior, onde as 

opiniões dos taxistas se revelaram muito similares para três dos quatro questionamentos sobre 

a consciência ambiental, e evidenciaram haver conhecimento, entendimento da urgência e da 

responsabilidade de todos na solução dos problemas ambientais; as perguntas sobre a intenção 

de comportamento pró-ambiental, que compõem o segundo construto abordado, dividiram os 

posicionamentos e as opiniões dos taxistas.    

 Inicialmente questionou-se se os taxistas teriam disposição para contribuírem 

financeiramente em prol de Organizações não Governamentais ou causas em favor do meio 

ambiente. De forma unânime, os entrevistados se mostraram contrários a realizarem 

contribuições financeiras. Dois deles apenas se limitaram a dizer que não concordavam em 

realizar as contribuições. O Taxista 3 justificou que os impostos pagos deviam financiar 

qualquer tipo de projeto ou causa; e o Taxista 4 ponderou que fazendo a coleta seletiva do lixo 

da sua residência, já fazia sua parte, e, por isso, mostrou-se contra a realização de contribuições 

financeiras. As reflexões dos taxistas sobre essa questão estão dispostas a seguir: 

 

 
Não eu acho que a gente não precisaria contribuir pelo seguinte, porque pela carga tributária que 

a gente paga, governo do estado, governo federal, governo municipal... eles já têm recursos pra 

isso, né? Aí seria mais uma sangria no bolso da gente. Eu sou contra a gente contribuir 
financeiramente. [...] eu faria minha parte de não poluir, mas financeiramente não porque pelos 

encargos tributários que a gente tem e que são arrecadados, eles deveriam já financiar. Mas eles 

financiam campanha política. Agora eu ainda ter que financiar uma coisa que é obrigação deles? 

Não, eu sou pobre. (Taxista 3) 

 

 

Não eu sou contra. Porque lá em casa a gente já separa o lixo, recicla o lixo, né? (Taxista 1) 

 

A prática de possuir sacos coletores de lixo nos carros para evitar jogar lixo nas ruas 

revelou-se consolidada entre os taxistas. O que evidencia haver, sob esse aspecto, intenção de 

comportamento pró-ambiental. Todos eles afirmaram possuí-los e sempre disponibilizá-los 

para os passageiros que precisam fazer descartes. O Taxista 1 admitiu que seus passageiros 
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também se utilizam dos sacos coletores de lixo do seu carro para não jogarem lixo pela janela: 

“Vira e mexe eles perguntam: "Cadê o lixinho?" (Taxista1). O Taxista 3 observou que há 

consciência entre os passageiros quanto ao problema causado pelo lixo nas ruas: “Tem muitos 

que já tão consciente disso.” (Taxista 3). Todos eles, durante as entrevistas apontaram para os 

sacos coletores de lixo, geralmente instalados no compartimento de câmbio dos carros.  

As opiniões dos taxistas se dividiram quando eles foram questionados se recomendariam 

o uso do GNV para um amigo ou começariam a usar o gás natural pelo fato dele ser menos 

poluente. Repetindo um comportamento de respostas observado no retorno aos 

questionamentos sobre os fatores que estimulam e que desestimulam o uso do gás natural; 

também aqui, houve a divisão de posicionamentos entre a dupla de motoristas que usavam o 

GNV e a dupla dos que não o usavam. Os dois taxistas que não usavam o gás natural veicular, 

mostraram-se indiferentes ao uso do GNV e ao fato de incentivarem outros motoristas a usá-lo 

por ser uma alternativa menos poluente. “Isso aí cada um escolhe, né?” Argumentou o Taxista 

2. Já os outros dois taxistas que utilizavam o GNV, admitiram ser a favor do uso desse 

combustível por outros motoristas GNV. Porém, mesmo nessas duas entrevistas, ficou claro 

que eles estimulariam outros motoristas a utilizarem o GNV por acreditarem que haja uma 

compensação econômica e não pelo fato de que essa é uma alternativa ambientalmente melhor 

do que o uso de outros combustíveis. Os depoimentos dos taxistas 3 e 4 retratam essa conclusão: 

 

 

Pra todos eles que me perguntam eu digo que sou a favor, mas eu explico pra eles a questão 

financeira né? Depois cada um é que decide. (Taxista 3) 

 
Sim, vale a pena. (Taxista 4) 

 

 

O Taxista 4 foi estimulado a responder por que achava que valia a pena usar o gás natural 

e incentivar o uso dele a outros motoristas, a resposta foi sucinta, clara e resumiu-se ao 

entendimento de que o GNV é realmente muito econômico. 

O construto sobre a intenção pró-ambiental dos taxistas de São Paulo se encerrou com 

o questionamento sobre a opinião deles ao apoio de formas alternativas e menos poluentes de 

locomoção da população. Durante a pergunta, exemplos como a locomoção por meio de 

bicicletas, o estímulo para as pessoas andarem a pé, ou ainda o apoio às políticas ou planos para 

reduzir a poluição do ar foram citados. Na sua totalidade, os motoristas responderam que 

apoiariam todas as alternativas que resultassem na diminuição da poluição. Essa foi a única das 
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três questões sobre a intenção pró-ambiental que revelam haver aderência dos taxistas às 

questões ambientais analisadas por esse construto. Porém, observou-se que, apesar de todos 

declararem apoio as ações que se traduzem em possibilidades de diminuição da poluição, pelo 

menos dois deles se mostraram pessimistas ao sucesso das ações. As falas seguintes retratam 

as opiniões coletadas:  

 

 
Apoiaria, mas agora numa cidade como São Paulo com esse maluco desse prefeito fazendo essa 
ciclo faixa. Só tá pintando, mas cadê a segurança do ciclista? E os transportes públicos, só dá pra 

andar se você tiver um ventilador portátil dentro dos ônibus. Olha numa cidade como São Paulo, 

por exemplo, é difícil você aconselhar uma pessoa a andar de bicicleta ou andar a pé. É muito 

difícil isso. As coisas em São Paulo, tudo é longe, não tem nada perto. (Taxista 2) 

 
Sem dúvida, só que não tem, né? Os metrôs são super lotados, os ônibus são super lotados. [...] 

O prefeito tá fazendo uma ciclo faixa e tá atrapalhando bastante. [...] Não tem espaço nem para 
os carros, agora quer botar as ciclo faixas. Falou que vai fazer 400 Km. (Taxista 1) 

 

 

Ao Taxista 1 foi perguntado se não julgava que a poluição do ar melhoraria com a 

construção de ciclo faixas, e seu posicionamento foi o seguinte:  

 

 

Pensando nisso, melhora, mas o pessoal tem que deixar de andar de carro e andar de bicicleta, 

né? Mas eu acho que não vai acontecer não, porque o número de bicicleta é bem menor do que 

o número de gente que anda de carro. (Taxista 1) 

 

 

O Taxista 4 mostrou apoio irrestrito às ações para diminuição da poluição e melhoria 

das condições de mobilidade urbana, bem como confessou se sentir incomodado com a 

dependência das pessoas ao uso do carro e a quantidade de automóveis circulando nas ruas:   

 

 

Sim, eu mesmo adoro fazer isso. Eu, num dia da semana mesmo eu não uso carro em casa. Mas 

o senhor não usa por conta do meio ambiente, para preservar o meio ambiente? É, eu acho que 

para deixar o espaço da rua para outro, né? Porque eu acho uma ignorância a pessoa que utiliza 

o carro e andar 2 ou 3 km, entendeu? Só pra pôr o carro na rua. (Taxista 4) 

 

 

O último dos três constructos sobre a consciência ambiental investigou basicamente se 

há, entre motoristas de táxi, elementos como a satisfação por poluir menos o ar ou o sentimento 

de alívio por poder contribuir com a temática ambiental. Na primeira questão pediu-se que os 

taxistas descrevessem se a utilização de um combustível mais limpo os trazia ou traria uma 

sensação de alívio. Em outras palavras, se os fariam sentir que “estavam fazendo sua parte” na 
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preservação do meio ambiente. Todos eles concordaram que sim. Observou-se que o Taxista 1 

acreditava também estar colaborando com as questões de preservação ambiental por usar o 

álcool. O Taxista 3 admitiu, entretanto, que se sentia feliz não só pelas questões ambientais, 

mas também, pela questão da economia que a utilização do gás natural veicular gerava.   

Quando questionados se se sentiriam orgulhosos por utilizar um combustível mais limpo 

como o gás natural, as respostas dos taxistas se dividiram. Para o Taxista 1, o uso do GNV é 

encarado como um problema, não como uma um benefício para ele e para a sociedade, 

conforme argumentou no seguinte trecho da entrevista:  

  

 
No meu caso eu acho que seria o contrário, que atrapalharia. Por exemplo, aqui na rodoviária 

eles tão pedindo para guarnecer, né? Pra vir mais táxis atender as pessoas. Se eu usasse o gás 

natural e eu tivesse com o combustível acabando, eu teria que deixar de atender o cliente para 
abastecer. Então, as vezes eu deixo de fazer uma corrida para abastecer. [...] Pra mim eu perderia 

tempo e podia perder o cliente, né? (Taxista 1) 

 

 

 O Taxista 3, que usava o gás natural veicular, não demonstrou sentir orgulho por usar o 

gás natural veicular e esse poluir menos o ar. Ele associou o orgulho pelo uso do GNV apenas 

aos benefícios econômicos resultantes da escolha, como pode ser acompanhado abaixo: 

 

 
Ai vem aquela outra parte, pelo investimento, para quem roda pouco não compensa. Tem muito 

particular que faz a pergunta. Aí eu explico pra ele. Quanto você roda por dia? Qual é a 

quilometragem? (Taxista 3) 

 

 

Indagado se acreditava que as pessoas poderiam se sentir estimuladas a fazer a 

conversão só pelo fato de que o GNV poluir menos o ar, o Taxista 3 respondeu o seguinte: 

 

 

Não a maioria busca pela questão financeira. Eu uso também mais pela parte financeira, porque 

se eu fosse usar um combustível normal, a gasolina ou o etanol, o etanol eu gastaria uma média 

de R$ 60,00 por dia, a gasolina eu gastaria uma média de R$ 90,00 e com o GNV eu gasto R$ 
30,00. (Taxista 3) 

 

Optou-se, após a análise das respostas dessa fase exploratória da pesquisa sobre a 

consciência ambiental, compilar os três construtos construídos por Nadin et al (2009) em dois 

construtos: a) o primeiro construto foi reestruturado para analisar as questões referentes à 

consciência dos problemas ambientais pelos taxistas, e, o segundo, foi revisado para que as 

intenções de comportamento pró-ambiental dos motoristas de táxi pudessem ser investigadas.  
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7.1.5 Conclusão da Pesquisa Exploratória 

 

 

A análise dos resultados dessa fase possibilitou que se validasse a aderência dos 

construtos definidos para o estudo com a teoria apresentada; bem como, o levantamento e 

alteração dos pontos de atenção das possíveis assertivas para a aplicação do questionário, na 

fase posterior dessa presente pesquisa.  

De forma genérica, as respostas obtidas nas quatro entrevistas foram sempre muito 

curtas e diretas, o que torna a interpretação e análise das opiniões limitada. Foi possível 

constatar que, aparentemente, os taxistas se sentem um pouco mais à vontade para falar sobre 

dos aspectos técnicos, financeiros e de segurança relacionados aos fatores inibidores e 

estimulantes ao uso do gás natural veicular. O último bloco de perguntas, que investigava as 

questões referentes à consciência ambiental, resultou em respostas ainda mais diretas do que as 

dos blocos anteriores.  

Na última etapa da pesquisa exploratória, os questionamentos realizados na entrevista 

espontânea foram refeitos aos motoristas de táxi, utilizando-se, porém, o formato de assertivas 

diretas que deveriam ser respondidas através de uma escala, a Escala Likert. Na escala 

apresentada e respondida pelos entrevistados, a coluna 1 significava discordância total quanto 

a correspondente assertiva e 5 concordâncias total. Observou-se que de forma geral, as respostas 

dos taxistas às assertivas da última etapa da pesquisa exploratória foram aderentes às respostas 

que eles deram na entrevista espontânea.  

A revisão das respostas, tanto às que foram dadas à entrevista estimulada quanto às 

assertivas diretas, foi capaz de possibilitar a reestruturação para construção do questionário 

final. Questões consideradas duplicadas ou, cuja respostas não contribuíram para o 

entendimento do fenômeno pesquisado, foram simplificadas ou descartadas. Dessa forma, as 

onze questões abertas e assertivas dos fatores listados como estimulantes ao uso do gás natural 

foram reduzidas para 8. O mesmo ocorreu com as questões sobre os fatores listados como 

desestimulantes; estes foram reduzidos de dez par oito. Das assertivas referentes à consciência 

ambiental, houve redução de doze para nove questões. 
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7.2 RESULTADOS PESQUISA DESCRITIVA 

 

 

7.2.1 Perfil dos Respondentes 

 

 

a) Perfil Pessoal dos Respondentes 

 

As variáveis sexo, idade, escolaridade e naturalidade dos taxistas do município de São 

Paulo, entrevistados nessa fase da pesquisa, foram organizadas na tabela abaixo para 

visualização compilada dos dados; bem como, tiveram seus resultados analisados 

individualmente para melhor acompanhamento das análises do perfil da amostra desse estudo. 

 

Quadro 6: Perfil dos Respondentes da Fase Descritiva 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quase todos os respondentes da pesquisa eram do sexo masculino. Os 73 questionários 

válidos foram respondidos por 71 homens e, apenas duas representantes do sexo feminino. 

Esses dados confirmam as estatísticas de gênero do setor, levantadas na caracterização do objeto 

de estudo dessa pesquisa. Face a baixíssima representatividade das mulheres no total do público 

estudado, tornou-se inviável a existência do cruzamento dos dados envolvendo qualquer 

método de análise apartado pelo sexo dos motoristas. A figura abaixo representa o universo 

percentual pesquisado por gênero.  

 

Figura 4: Perfil dos Respondentes por Gênero 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A análise por idade dos motoristas entrevistados revelou que apenas 4% deles tem até 

25 anos e estavam na fase inicial de suas carreiras profissionais. A maioria dos taxistas 

entrevistados, 32%, tinha idade entre 36 e 46 anos. A segunda faixa mais expressiva dos 

entrevistados, 29% deles, tinha idade superior a 55 anos. É possível observar que entre o público 

respondente a grande maioria, 86%, tinha mais de 36 anos de idade e que menos de 15% 

estavam no início da carreira. Apesar de não ser possível generalizar os resultados dessa 

amostra, pode-se, porém, inferir que, para esses taxistas entrevistados, a carreira de motorista 

de táxi é mais atrativa para profissionais mais experientes, já que 54% têm mais de 46 anos de 

idade. Pesquisas futuras podem investigar se a profissão de motorista de táxi não é uma 

profissão atrativa para os jovens do município de São Paulo. Abaixo segue figura com a 

representação gráfica dos entrevistados por idade.  
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Figura 5: Perfil dos Respondentes por Idade 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O perfil dos respondentes, analisado por escolaridade, apontou que a maioria, 63% 

deles, cursou, pelo menos, o 2º grau completo. 11% declarou ter concluído o ensino superior e 

12% admitiu possuir ensino superior incompleto. Conforme descrito na caracterização do 

objeto de estudo, para exercer a profissão de taxista, um dos requisitos necessários é que o 

profissional possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dado que a CNH só é concebida 

aos alfabetizados, o campo mínimo para avaliação da escolaridade na pesquisa era “até o 1º 

grau completo”, que foi preenchido por 16% dos entrevistados. Verificou-se, em um dos pontos 

de táxis contatados para aplicação dos questionários, que o coordenador, quando interrogado 

sobre a quantidade de taxistas que trabalhavam no ponto e que poderiam responder o 

questionário, informou que, nem todos os taxistas estariam aptos a responder a pesquisa, pois, 

segundo ele, alguns eram “analfabetos”. Nesse ponto específico, apenas 60% do total potencial 

de respondentes foi considerado na contagem das pesquisas distribuídas. O filtro foi feito pelo 

próprio coordenador, e, levou-se em consideração a avaliação dele sobre a capacidade de 

compreensão e resposta à pesquisa de seus colegas para a distribuição dos questionários.   
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Figura 6: Perfil dos Respondentes por Escolaridade 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Quanto à origem dos taxistas entrevistados, nota-se que a grande maioria, 63% declarou 

ser natural do município de São Paulo. Os estados nordestinos, seis dos nove, são locais de 

origem de 15% dos motoristas de táxi entrevistados. Destaque para o estado do Ceará. 10% 

nasceram nas cidades do interior do estado de São Paulo e 7% em outros estados, onde os 

nascidos em Minas Gerais foram maioria. Apenas 5% não revelaram sua naturalidade. A 

amostra dos taxistas pesquisados demonstrou que há claramente uma concentração dos próprios 

paulistanos à frente no exercício dessa profissão. Se considerados os entrevistados por estado, 

73% do total dessa pesquisa é composto por profissionais naturais de cidades do desse estado.  

 

Figura 7: Perfil dos Respondentes por Naturalidade 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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b) Perfil Profissional dos Respondentes 

 

 

As variáveis: categoria profissional, classificação profissional, tempo de profissão na 

função de taxista e profissões anteriores dos taxistas entrevistados nessa pesquisa estão 

dispostas na tabela abaixo para análise agrupada dos dados, e foram também analisadas 

separadamente para melhor entendimento do perfil profissional. 

 

Quadro 7: Perfil Profissional dos Respondentes 

 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com o tipo de exploração do serviço de transporte de passageiro por meio de 

táxi, a maioria dos entrevistados, 67%, dessa pesquisa declarou-se pertencente a categoria dos 

motoristas conveniados a uma cooperativa. Os outros 33% entrevistados afirmaram ser 

motoristas profissionais autônomos. Houve grande participação de profissionais de duas 

cooperativas, a Ligue Táxi e a Cooperativa de Táxi Especial Vermelho e Branco. Apesar de 

cerca de 90% dos taxistas do município de São Paulo, segundo a Associação das Empresas de 
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Taxi do Município de São Paulo (ADETAX), serem motoristas profissionais autônomos, e 

apenas 10% deles serem cooperativados, o fato de ter havido maior participação dos motoristas 

conveniados a cooperativas se deu por influência da estratégia adotada para distribuição dos 

questionários. O maior retorno entre os questionários respondidos foi o dos pontos de táxis que 

atendiam empresas, e que, para tanto, estavam vinculados a cooperativas.  

 

Figura 8: Categoria Profissional dos Entrevistados 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para fins de classificação dos taxistas entrevistados, foi utilizada a definição adotada 

pela prefeitura do Município de São Paulo, segundo a qual, um alvará de concessão do direito 

de condução de um táxi poderá ser exercido por três tipos de motoristas: o titular do alvará; um 

segundo motorista, que pode ser o coproprietário do veículo ou o motorista auxiliar; e, 

finalmente, um motorista preposto, que assume a posse do alvará em caso de morte, invalidez 

ou doença do motorista titular. Entre os motoristas pesquisados, a maioria absoluta, 77%, 

afirmou ser a titular do alvará. Os motoristas prepostos representaram 16% dos taxistas 

entrevistados e, apenas 7% admitiram ser motoristas auxiliares.   
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Figura 9: Classificação Profissional dos Taxistas 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A análise do tempo de atuação dos profissionais pesquisados na função de motoristas 

de táxi revelou que quase metade dos entrevistados, 49%, exerciam essa atividade há mais de 

16 anos. A partir dos dados coletados, foi possível inferir, para essa amostra, que os 

profissionais eram experientes em seu ofício. É possível que vários deles estejam próximos ou 

na idade de se aposentarem por tempo de serviço.  

 

Figura 10: Tempo de Profissão na Função de Taxista 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Foi possível, através do cruzamento entre a idade informada pelos entrevistados e o 

tempo de atuação deles na função de motoristas de táxi, constatar que a maioria dos 

entrevistados acima de 55 anos de idade exerciam a função de taxista há mais de 26 anos. Ou 

seja, essa não era uma profissão recente para os entrevistados mais velhos. Não houve, nessa 

amostra pesquisada, nenhum caso de entrevistados com mais de 55 anos que tenha ingressando 

nessa profissão recentemente, como pode ser verificado na Quadro 8. 

 

Quadro 8: Relação da idade pelo tempo de atuação na função de taxista 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando questionados se já haviam exercido alguma outra profissão antes de se tornarem 

taxistas, a maioria, 88% dos entrevistados, afirmou que sim. Apenas 12% dos entrevistados 

revelou que sempre foi motorista de táxi e nunca teve outra experiência profissionais anteriores. 

É possível deduzir que os 88% dos profissionais que revelaram já ter exercido outras profissões 

antes de serem taxistas, não desenvolveram suas funções anteriores por muito tempo, visto que 

a maioria dos profissionais entrevistados são taxistas experientes e exercem suas funções há 

muitos anos.  

 A partir da classificação e tabulação das profissões desenvolvidas pelos entrevistados 

antes de se tornarem taxistas foi possível descobrir que, a maioria deles já havia trabalhado 

como motoristas antes, 16%. Nesse caso, em quase sua totalidade, os pesquisados trabalhavam 

como motoristas de caminhão. As funções de operários e comerciários foram desenvolvidas por 

30% dos entrevistados, cada uma delas por 15% da amostra pesquisada. Revelou-se 
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representativa também a parcela dos entrevistados que afirmaram já ter exercido a função de 

bancários, 5% dos atuais taxistas. Motoboy, autônomo e profissionais de empresas gráficas 

representam, cada uma dessas categorias, 3% do total de profissões desempenhadas 

anteriormente pelos taxistas. 10% dos entrevistados tiveram outras atividades, como a de 

segurança ou funcionários públicos e 4% deles não revelou quais foram suas profissões 

anteriores.  

A figura 11 apresenta a divisão dos entrevistados entre os que desempenharam funções 

anteriores às atividades na condução de seus táxis e os que não tiveram nenhuma outra 

experiência profissional. Já a Figura 12, apresenta graficamente as profissões listadas pelos 

taxistas como experiências anteriores à função de taxista que eles exercem atualmente. 

 

Figura 11: Histórico Profissional dos Taxistas  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 12: Classificação das Profissões Anteriores dos Taxistas 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As variáveis relacionadas às características de utilização do veículo: propriedade, 

utilização do GNV, utilização anterior do GNV (para os motoristas que declararam não utilizá-

lo atualmente), e tempo de utilização do GNV (para os taxistas que declararam utilizá-lo 

atualmente) foram compiladas no Quadro 9 para verificação resumida. Também foram 

analisadas separadamente para melhor entendimento do perfil dos motoristas quanto as 

características de utilização dos seus veículos. 

 

Quadro 9: Perfil dos Taxistas Quanto às Características de Utilização do Veículo 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Dos taxistas entrevistados, 93%, quase a totalidade deles, declarou ser proprietário dos 

veículos que conduzem. Esses taxistas possuíam, portanto, autonomia para realizar alterações 

no veículo, como por exemplo, instalação do kit de cilindros para utilização do gás natural. 

Apenas 7% dos motoristas declararam que não eram os proprietários dos táxis que dirigiam. 

Dos motoristas que declararam não ser proprietários dos veículos, 80% eram taxistas prepostos 

e 20% eram taxistas auxiliares.   

 

Figura 13: Proporção dos Taxistas Proprietários dos Veículos que Conduzem  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Houve um equilíbrio entre a quantidade de motoristas de táxi que declararam utilizar o 

gás natural veicular, 48%, e dos que afirmaram que não usavam o GNV, 52%. Até a conclusão 

desse estudo não foram identificadas estatísticas precisas da proporção de motoristas de taxi em 

São Paulo que utilizam o gás natural. A Revista Automotive Business, apud Sérgio Luiz da 

Silva, diretor de marketing, planejamento e suprimento de gás da Comgás, estima que na região 

metropolitana de São Paulo do total de táxis, apenas 5 ou 6 mil deles utilizam o GNV 

(Automotive Business. Matéria de: 27/11/13. Disponível em: 

<http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/18514/um-programa-agressivo-para-

reabilitar-o-gnv>. Acesso em: 24/11/14).  

Não existe conformidade entre a análise das respostas da amostra pesquisada com os 

números apresentados pela matéria da Revista Automotive Business, uma vez que o percentual 

de táxis apontados pela publicação como usuários do GNV é de aproximadamente 13% do total 

de táxis do município de São Paulo, enquanto que, nessa pesquisa, 48% dos taxistas 
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entrevistados declararam usar o gás natural veicular. A Figura 14 representa o equilíbrio da 

população pesquisada em relação aos que declararam usar e os que declararam não usar o gás 

natural. 

 

Figura 14: Divisão da Amostra pela Utilização do GNV 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para os taxistas que declararam não utilizar atualmente o gás natural veicular, havia no 

questionário um campo que solicitava que eles revelassem se já haviam utilizado o GNV 

anteriormente. Uma expressiva quantidade de taxistas, 68% deles, ou seja, a maioria dos 

motoristas que não utilizavam o GNV, afirmaram que já usaram o gás natural veicular antes. 

Apenas 32% dos taxistas que não usavam o gás natural revelaram nunca tê-lo usado 

anteriormente. Da amostra total pesquisada, levando-se em consideração os motoristas que 

usavam o GNV e os que não usavam, mas que já o utilizaram em algum momento, apenas 17% 

deles nunca haviam usado GNV. Em resumo: 83% dos motoristas entrevistados declararam já 

ter usado o gás natural veicular.  

Não foi possível, através das análises dessa pesquisa, inferir qual o motivo, ou quais 

motivos que levaram os taxistas que já usaram GNV a não usarem mais esse tipo de 

combustível. É possível que, o fato deles trocarem os seus carros por outros mais novos, possa 

influenciar a decisão deles não instalarem novamente os kits de cilindros para a utilização do 

GNV, uma vez que essa decisão geraria um gasto adicional à aquisição do veículo. Porém, 

como os motivos pela opção de não utilização do GNV, pelos taxistas que já o utilizaram 

anteriormente, não foram investigados, as hipóteses levantadas para essa análise não podem ser 
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comprovadas. A Figura 15 apresenta a proporção dos taxistas que não usavam o gás natural, 

mas que declararam já tê-lo usado anteriormente.  

 

Figura 15: Utilização anterior do GNV entre os que não o usam atualmente 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Houve, para os entrevistados que declaram usar o gás natural veicular, a investigação 

do período médio que eles utilizam o GNV. A maioria dos taxistas pesquisados revelou usar o 

gás natural há mais de 10 anos, 29% da amostra investigada. Para outros 29%, a utilização do 

GNV também não era recente, ocorria, pelo menos, há mais de 7 anos. 23% dos motoristas 

pesquisados afirmaram usar o gás natural veicular há menos de 2 anos. E, finalmente, 20% 

deles, informaram que usavam o GNV há um período de tempo entre 3 e 6 anos. Concluiu-se, 

portanto, que para maioria da amostra dos taxistas que usavam o GNV, 58%, o consumo desse 

tipo de combustível não era uma prática recente, mas sim, ocorria há pelo menos 7 anos.   
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Figura 16: Tempo de Uso do GNV 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

7.2.2 Análise Descritiva dos Construtos e Seus Indicadores 

 

 

 A análise e interpretação dos construtos dos fatores que estimulam, dos que 

desestimulam e da consciência ambiental dos taxistas, obtidas através das respostas dadas no 

segundo bloco do questionário, foram feitas a partir da estatística descritiva apresentada nessa 

etapa da pesquisa. Para uma melhor compreensão, faz-se necessário o resgate de que 25 

assertivas com respostas objetivas foram aplicadas, sendo: a) oito assertivas referentes aos 

fatores estimulantes ou facilitadores ao uso do gás natural; b) oito assertivas referentes aos 

fatores desestimulantes ou inibidores ao uso do gás natural; e c) nove assertivas referentes à 

consciência ambiental dos taxistas.  

 

 

a) Análise dos fatores estimulantes ou facilitadores ao uso do gás natural  

 

 

A média de 3,44, numa escala de 1 a 5, dos dados agrupados e analisados na Tabela 10 

demonstrou que os motoristas tenderam a concordar com as assertivas listadas como 
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estimulantes ou facilitadoras ao uso do gás natural veicular. A moda observada para todas as 

assertivas, exceto a que apontava que o uso do gás natural proporcionava menor desgaste do 

automóvel, foi de 4. A mediana geral também foi 4. Apenas 6,3% dos taxistas entrevistados 

discordaram totalmente das assertivas listadas como estimulantes ao uso do GNV, destacando-

se a variável “Menor Desgaste”, com 20,5% de discordância total entre a amostra pesquisada.    

 

Tabela 10: Resultado dos Fatores Estimulantes ao Uso do Gás Natural Veicular  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados apresentados na tabela 10 mostraram que, dentre os fatores listados como 

estimulantes ou facilitadores ao uso do gás natural, relacionados no instrumento de coleta de 

dados, os níveis mais elevados de concordância corresponderam aos aspectos: diminuição ou 

isenção do valor de impostos ou taxas, média = 3,86; e, preço mais baixo do gás natural, média 

= 3,73. Existem vários benefícios econômicos pelo uso do GNV, dentre eles, a redução do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em alguns municípios 

(FORTUNATO E BASTOS, 2011; ROYER et al., 2007; TEIXEITA, 2003). Como os 

motoristas de táxi do município de São Paulo já são isentos do pagamento do IPVA, a assertiva 

questionou se a isenção de impostos ou taxas estimulava o uso do GNV, mas não citou nenhum 

imposto ou taxa específica.  

Foi levantado que o incentivo, através da redução do valor de impostos referentes ao 

uso do gás natural veicular, já era praticado por outros estados, como observou-se no estado de 

Pernambuco. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 

de Pernambuco, desde 1º de maio de 2013, taxistas e motoristas em geral que usam o Gás 

Natural Veicular (GNV) recebem a isenção de 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
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e Serviços (ICMS) pernambucano sobre o gás natural. A alíquota que é de 17% no estado, 

passou a ser de 12% para os motoristas que abastecem com o GNV. Com essa medida, o 

governo pernambucano deixa de arrecadar R$ 12 milhões anuais, mas passa a incentivar o uso 

de um combustível mais limpo no estado. (Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de Pernambuco. Disponível em: <http://www.sdec.pe.gov.br/noticias/governo-isenta-

gas-natural-veicular-gnv-de-icms/>. Acesso em: 30/11/14).  

A concordância dos respondentes às duas assertivas com as maiores médias de 

concordância aos fatores estimulantes ao uso do gás natural, ratificou a tendência de se atribuir 

aos aspectos econômicos o maior atrativo para instalação dos cilindros para uso do GNV. 

Verificou-se também que a relação positiva entre o custo e o benefício obtido pela instalação 

do kit foi considerada como um dos fatores estimulantes ao uso do gás natural veicular. A média 

de concordância para essa assertiva foi de 3,51.  

Concluiu-se que os respondentes discordaram da afirmação de que o GNV implica em 

menores custos nas compras de lubrificantes e na troca de óleo, em função dos menores danos 

e desgastes que esse combustível proporciona ao automóvel (FORTUNATO; BASTOS, 2011; 

ROYER et al., 2007). Para os motoristas entrevistados, isso não se mostrou um fator estimulante 

ao uso do gás natural veicular. Essa assertiva obteve a menor média de concordância entre os 

respondentes, 2,59. Essa foi a única média inferior a 3. Em ordem da maior para a menor média 

de concordância dos entrevistados com as assertivas listadas como estimulantes ao uso do gás 

natural veicular, a pesquisa obteve o seguinte resultado:  

 

 Quadro 10: Assertivas Estimulantes ao Uso do GNV por Grau de Concordância 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em resposta ao primeiro objetivo específico dessa pesquisa: “identificar quais são os 

fatores que estimulam os motoristas de táxi do município de São Paulo a utilizarem o gás 

natural”, houve evidências de que: a isenção de impostos ou taxas obtidos pelo uso do GNV; o 

menor preço pago no abastecimento desse tipo de combustível; a possibilidade de  flexibilidade 

de escolha no abastecimento; e a relação positiva obtida pelo resultado da análise custo versus 

benefício da instalação do kit de cilindros, foram consideradas estimulantes ao uso do gás 

natural.  

 

 

b) Análise dos Fatores Desestimulantes ou Inibidores ao Uso do Gás Natural  

 

 

O agrupamento e a análise das respostas dos motoristas de táxi de São Paulo mostraram 

que existe uma concordância média de 3,44 com as assertivas listadas como desestimulantes ou 

inibidoras ao uso do gás natural veicular. Em conformidade com o resultado da revisão da 

literatura, todos os aspectos investigados foram considerados como desanimadores ao uso do 

GNV em diferentes graus. Para os motoristas entrevistados, o maior ofensor à utilização do gás 

natural veicular apontado foi o custo para a aquisição do kit de cilindros para os carros que não 

saem de fábrica aptos a realizar o abastecimento com esse tipo de combustível. Entre os 

respondentes, 74% concordaram ou concordaram totalmente que o custo do kit desestimula o 

uso do GNV. Para 67% dos motoristas entrevistados, a flutuação de preços e a possibilidade de 

aumento futuro do gás natural revelaram-se uma preocupação e um fator que desestimula o uso 

do gás natural. Tanto a moda quanto a mediana das assertivas analisadas nesse bloco foi 4. A 

variável que investigou a disponibilidade futura do gás natural obteve moda e mediana 3, o que 

significou que, os motoristas se mantiveram neutros em relação à resposta dessa assertiva.  
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Tabela 11: Resultado dos Fatores Desestimulantes ao Uso do Gás Natural Veicular  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A afirmativa de que a capilaridade dos postos de abastecimento de GNV é inferior a dos 

postos de gasolina e etanol, e ainda a de que há concentração de postos apenas na região 

metropolitana dos municípios (FORTUNATO; BASTOS, 2011; SANTOS et al, 2002; 

TAKAHASHI; ROSSI, 2006; TEIXEIRA, 2003) não se destacaram entre as maiores 

preocupações ou fatores inibidores ao uso do gás natural veicular entre os taxistas. A incerteza 

quanto à disponibilidade futura do gás natural veicular (BRAGA et al, 2002; FORTUNATO; 

BASTOS, 2011; LINS; WAJNBERG 2007; TAKAHASHI; ROSSI, 2006; ROYER et al, 2007; 

TEIXEIRA, 2003; TOLMASQUIM et al, 2007) também não figuraram entre os principais 

fatores inibidores ao uso do gás natural na amostra pesquisada. Logo, foi possível inferir que 

os aspectos relacionados à infraestrutura necessária para o abastecimento, tanto a quantidade 

de postos aptos ao abastecimento do gás natural, quanto a disponibilidade desse tipo de 

combustível no futuro, figuraram entre os fatores que menos preocupam os motoristas.  

Em contrapartida, os aspectos financeiros e econômicos, aqueles que resultam em 

investimento ou desembolso, seja para aquisição do kit ou para compra do combustível, 

revelaram-se os mais representativos dentre os que desestimulam a utilização do gás natural. 

Há custos envolvidos na conversão dos veículos movidos a etanol ou gasolina para o GNV 

(FORTUNATO; BASTOS, 2011; ROYER et al, 2007; SANTOS et al, 2002; TAKAHASHI; 

ROSSI, 2006; TEIXEIRA, 2003), essa foi a assertiva que atingiu a maior média de 

concordância entre os taxistas como o principal fator desestimulante ao uso do gás natural. 

Outro fator listado entre os mais preocupantes, em se tratando da utilização do gás natural 

veicular, foi a existência de incertezas quanto a evolução futura dos preços do GNV em 
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comparação aos combustíveis mais tradicionais (FORTUNATO; BASTOS, 2011; ROYER et 

al, 2007; TEIXEIRA, 2003).   

O Quadro 11 apresenta a ordem das assertivas listadas como desestimulantes ao uso do 

gás natural, da maior para a menor média de concordância dos entrevistados. Foi possível 

acompanhar que as variáveis referentes aos fatores técnicos, como a perda de espaço devido à 

instalação do kit de cilindros e a perda de potência do motor também foram apontadas como 

desestimulantes ao uso do gás natural veicular, porém ocuparam uma posição intermediária 

entre as preocupações econômicas e as de infraestrutura para os motoristas de táxi entrevistados.   

 

Quadro 11: Assertivas Desestimulantes ao Uso do GNV por Grau de Concordância 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em resposta ao segundo objetivo específico dessa pesquisa: “identificar quais são os 

fatores que desestimulam os motoristas de táxi do município de São Paulo a utilizarem o gás 

natural”, houve evidências de que o elevado custo para aquisição e instalação do kit de cilindros 

para o abastecimento do gás natural nos veículos; a incerteza quanto ao preço futuro desse tipo 

de combustível; a necessidade de revisões extras para os veículos que usam o GNV; e a perda 

de potência dos motores dos veículos que utilizam o gás natural como fonte de abastecimento, 

foram apontados pelos motoristas de táxi do município de São Paulo como os principais fatores 

que inibem ou desestimulam o uso do GNV.  
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c) Análise dos Fatores Referentes à Consciência Ambiental 

 

 

 A Tabela 12 apresenta os resultados percentuais das assertivas que mediram o grau de 

consciência ambiental dos motoristas de táxi do município de São Paulo, bem como as medidas 

estatísticas aplicadas aos dados tabulados. Esses resultados tornaram possíveis captar o nível 

de consciência ambiental dos respondentes e também o nível de ações adotadas em prol do meio 

ambiente. A média geral de 3,90 tornou possível inferir que a maioria dos motoristas 

entrevistados demostraram preocupação e interesse pelas questões ambientais. Para 89% dos 

taxistas, os problemas ambientais deveriam ser solucionados com urgência, entre esses, 39,7% 

concordaram e 49,3% concordaram totalmente com essa assertiva. Apenas uma das nove 

variáveis, a que investigava a disponibilidade dos taxistas para contribuírem financeiramente 

com causas sócio ambientais resultou numa média que demostrou discordância ao aspecto 

investigado. 43,9% dos entrevistados discordaram ou discordaram totalmente do fato de 

possuírem disponibilidade para apoiar financeiramente as causas que visam à proteção 

ambiental.  

 

Tabela 12: Resultado do Grau de Consciência Ambiental dos Taxistas   

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Neste bloco de assertivas analisadas, constatou-se que, a moda e a mediana de uma 

variável da pesquisa atingiu resultado igual a 5, ou seja, concordância total entre os motoristas 

entrevistados. Esse resultado ocorreu na análise das respostas de três assertivas. Uma delas, 
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referente à investigação de um dos comportamentos pró ambientais, questionava se os 

motoristas possuíam sacos para lixo dentro do carro para evitar que o lixo fosse jogado na rua. 

As outras duas, que investigavam o nível de consciência ambiental, questionavam: se os 

motoristas se sentiam incomodados quando viam alguém jogando lixo na rua; e ainda, se 

acreditavam que todas as pessoas eram responsáveis pela poluição. Para todas essas três 

variáveis, a maioria dos respondentes afirmou concordar totalmente com as assertivas dispostas 

no questionário. 

 Nenhum dos taxistas entrevistados discordou totalmente da importância de não jogar 

lixo nas ruas. Entre todas as respostas da pesquisa, uma das assertiva sobre o comportamento 

pró ambiental, referente a utilização de sacos de lixo no carro, foi a única que não resultou em 

nenhuma resposta para o nível da escala “discordo totalmente”. Salienta-se que jogar lixo nas 

ruas é considerado infração média, passível de multa, por exemplo, em estados como o Rio 

Grande do Norte e Paraná. A cartilha do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do 

Norte – DETRAN/RN, disponível na internet, alerta os motoristas sobre a necessidade de se 

exercer a educação no trânsito:  

 

 

O Código de Trânsito, além de motoristas e pedestres, também está de olho na educação no 
trânsito e na limpeza da cidade. Jogar lixo pela janela do carro é um ato mal-educado. 

Compromete a limpeza das vias públicas a ainda põe em risco pessoas que podem ser atingidas 

pelos objetos atirados. É muito fácil: é só guardar o lixo e esperar chegar em casa. Atirar água 

ou detritos pela janela do veículo leva a pessoa a receber multa de 80 UFIRs. (DETRAN/RN, 

2014). 

 

 

 

 Também no estado do Paraná, o ato de jogar lixo na rua é considerado infração:   

 

 

Jogar lixo na rua (art. 172 – CTB) 

A rua não é lixeira. Não jogar lixo pela janela do carro é sinal de educação e civilidade.  

Infração média – 4 pontos - e multa. (DETRAN/PR, 2014) 

 

 

Consultas, em novembro de 2014, nas páginas eletrônicas do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP não resultaram na localização de nenhuma instrução ou 

legislação equivalente a dos estados do Rio Grande do Norte e Paraná a respeito do ato de lançar 

lixo do interior dos veículos para as ruas. Se por um lado, a possibilidade de punição pelo ato 

de jogar lixo nas ruas pode ter influenciado 95,9% dos taxistas que concordaram ou 
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concordaram totalmente com a variável que mediu essa variável; por outro lado, destaca-se que 

87,7% dos motoristas entrevistados revelaram que se sentiam incomodados quando viam outras 

pessoas jogando lixo nas ruas.  

A análise do resultado das assertivas referentes à consciência ambiental dos taxistas 

revelou que: 89% deles acreditavam que os problemas ambientais precisam ser solucionados 

com urgência; 79,5% entendiam que todas as pessoas eram responsáveis pela poluição; 63% 

julgaram que a capacidade ambiental do planeta está chegando ao seu limite; mas, apenas 39,7% 

dos motoristas pesquisados consideraram que as pessoas realmente se envolviam e se 

preocupavam com as questões ambientais.  

 Houve grande alinhamento entre os resultados obtidos, tanto na pesquisa exploratória 

quanto na pesquisa descritiva, para as assertivas que investigaram a opinião dos taxistas sobre 

a preocupação das pessoas com as questões ambientais. Resgatando-se as respostas dos 

motoristas entrevistados na pesquisa exploratória, tem-se que, para a maioria deles, as pessoas 

não se envolvem com as questões ambientais. Um dos taxistas atribuiu a falta de envolvimento 

das pessoas ao escasso estímulo e orientação, outro acreditava que apenas as pessoas que não 

podem resolver nada se preocupam com o meio ambiente.  

Segundo os resultados das assertivas sobre o comportamento pró-ambiental, observou-

se que: 95,9% dos taxistas pesquisados possuem sacos de lixo nos seus automóveis. Esse 

resultado foi o mesmo obtido na pesquisa exploratória, que revelou que todos os motoristas 

entrevistados declararam possuir sacos coletores de lixo nos carros para evitar jogar lixo nas 

ruas. Confirmou-se, pelos dois métodos pesquisados que, sob esse aspecto, houve intenção de 

comportamento pró-ambiental entre os taxistas. 69,9% dos entrevistados responderam que 

apoiariam formas alternativas de transporte, como o uso de bicicletas no deslocamento da 

população e/ou o estímulo às pessoas andarem a pé. Apenas 28,7% dos taxistas concordaram 

em fazer contribuições financeiras para financiar causas ambientais. A pesquisa exploratória 

também havia revelado resultado muito similar. Nenhum dos quatro motoristas entrevistados 

demostraram disposição em contribuir financeiramente com projetos em prol do meio 

ambiente.  

 Foi possível observar que 86,3% dos motoristas revelaram que o fato de utilizar um 

combustível menos poluente os deixaria mais aliviados por não contribuírem com o 

agravamento da poluição. 87,7% dos taxistas afirmaram que se sentiam incomodados quando 

presenciavam pessoas jogando lixo nas ruas. No Quadro 12, todas as variáveis referentes ao 

bloco do questionário que investigou a consciência ambiental dos taxistas foram dispostas na 

ordem de concordância média de respostas obtidas.   
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Quadro 12: Assertivas Sobre a Consciência Ambiental por Grau de Concordância  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em resposta ao terceiro objetivo específico dessa pesquisa: “investigar o grau de 

consciência ambiental demonstrado pelos motoristas de táxi do município de São Paulo”, 

concluiu-se que o nível médio de concordância às assertivas que investigaram o grau de 

consciência ambiental dos taxistas foi elevado. Para cinco das nove variáveis pesquisadas, o 

resultado revelou que os entrevistados concordaram ou concordaram totalmente com as 

variáveis investigadas. Para oito das nove assertivas o grau de concordância foi superior ao de 

discordância às assertivas. Apenas um dos fatores investigados, o que mediu a disponibilidade 

de contribuição financeira para projetos que visam a proteção ambiental, apresentou resultados 

abaixo dos que revelariam aderência ou existência de consciência ambiental entre os taxistas 

entrevistados.  
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7.2.3 Análise Comparativa entre Grupos: Usa x Não Usa GNV 

 

 

 Nesta pesquisa foram entrevistados tanto motoristas de táxi que utilizam o gás natural, 

como os que não usam esse tipo de combustível, apontado como menos poluente. Utilizou-se a 

estatística inferencial para analisar se a decisão pela utilização do GNV possuía alguma relação 

com o resultado obtido nas assertivas sobre a consciência ambiental dos entrevistados. O 

objetivo foi o de mensurar se os taxistas que usavam o gás natural demonstravam maior 

aderência aos construtos que mediram o comportamento pró-ambiental e a consciência 

ambiental. Ao mesmo tempo, buscou-se mapear o resultado dos mesmos construtos entre os 

motoristas que não usavam o gás natural e comparar os resultados entre os dois grupos.  

 Para essa análise foram consideradas às respostas dos dois grupos entrevistados: 

motoristas de táxi de São Paulo que utilizavam o gás natural (n=35) e motoristas de táxi de São 

Paulo que não usavam o gás natural (n=38). As análises foram divididas nos três grandes 

construtos pesquisados: fatores estimulantes ou facilitadores ao uso do gás natural, fatores 

inibidores ou desestimulantes ao uso do GNV; e, consciência ambiental.  

 A Tabela 13 representa o resultado comparativo de concordância dos dois grupos às 

assertivas sobre as variáveis pesquisadas. Os testes não paramétricos apresentados: teste Mann-

Whitney e teste de Kolmogorov-Smirnov foram utilizados para comprovar que as duas amostras 

não foram extraídas da mesma população. O resultado apresentado mostrou que as duas 

amostras não foram extraídas da mesma população, já que, apenas para uma das 25 variáveis 

analisadas (custo x benefício), houve resultado similar para a distribuições cumulativas de 

ambos os grupos respondentes. Como no resultado das assertivas não houve proximidade, 

houve indicação de que as amostras são válidas.  
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Tabela 13: Frequência de Respostas (em %) Atribuídas às assertivas pelos Grupos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 18 demonstra a representação gráfica da percepção diferenciada dos dois 

grupos de motoristas entrevistados. Foi possível verificar que houve uma tendência entre os 

motoristas que usavam o gás natural de concordarem mais com as assertivas referentes aos 

fatores que estimulam o uso do gás natural do que entre os motoristas que não usavam o GNV. 

Ao mesmo passo que houve, entre os motoristas que não utilizavam o gás natural, uma maior 

propensão a concordarem com as variáveis que analisam os fatores que inibem ou desestimulam 

o uso do gás natural, se comparadas às respostas dos motoristas que usam o GNV. Houve um 

equilíbrio maior entre as respostas dos dois grupos para as assertivas relativas à consciência 
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ambiental. Porém, as análises médias das variáveis mostraram que não foram encontradas 

evidencias entre a relação da decisão pela utilização do GNV e de níveis superiores de 

consciência ambiental dos motoristas que o usavam.  

 

Figura 17:  Concordância entre os grupos que usam e que não usam o GNV 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Foram recortados os resultados das assertivas pertencentes aos fatores que estimulam o 

uso do gás natural veicular. Para essa análise, houve a segregação das respostas por grupos de 

motoristas: o grupo dos que usavam e o grupo dos que não usavam o GNV. A Tabela 14, 

apresentada a seguir, demostra a relação positiva para sete das oito assertivas investigadas. Essa 

relação positiva significa que, para o grupo dos taxistas que usavam o GNV, houve maior 

concordância para sete dos oito fatores analisados, em comparação a mesma percepção obtida 

através do resultado dos questionários do grupo de motoristas que não usavam o gás natural 

veicular. A única exceção percebida foi apurada pelo resultado do fator “E8”, que investigava 

a concordância dos taxistas ao fato de que o GNV permite menor possibilidade de adulteração 

no momento do abastecimento. Para todos as demais assertivas, houve maior grau de 

concordância entre os motoristas que usavam o gás natural veicular. 

 Afora o resultado do fator “E6”, que mediu a opinião dos dois grupos investigados para 

a relação “Custo x Benefício” resultante da compra do kit para instalação dos cilindros 

necessários ao abastecimento do gás natural, todas os demais fatores obtiveram resultado 

satisfatório para o teste não paramétrico. Isso significou que, para sete das oito assertivas 
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pesquisadas houve evidências, apontadas pela aplicação dos testes Mann-Whitney e 

Kolmogorov-Smirnov, que as amostras não foram extraídas de populações diferentes, mas sim, 

da mesma população. A Tabela 14, apresentada abaixo, reforça as citadas análises. 

 

Tabela 14: Frequência (em %) dos Fatores que Estimulam o Uso do GNV 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através da análise atribuída às assertivas pelos dois grupos dos motoristas de táxi: o que 

usavam o gás natural e o que não o usavam, pôde-se constatar que, assim como ocorreu na fase 

exploratória desse estudo, o grupo dos motoristas que usavam o GNV tendeu a concordar mais 

com o bloco de assertivas que investigavam as variáveis que estimulam o uso do GNV; em 

contrapartida, e igualmente conforme foi verificado na fase exploratória, entre os motoristas 

que não usavam o GNV, houve uma propensão de concordância com os fatores que 

desestimulam o uso do gás natural. 

 No agrupamento que investigava as variáveis que estimulavam ou facilitavam o uso do 

GNV, os motoristas que declararam usar esse tipo de combustível concordaram com todas as 

assertivas, exceto a que sugeria que o abastecimento do GNV, comparativamente ao 

abastecimento de combustíveis como a gasolina e o álcool representava uma menor 

probabilidade de adulteração do combustível. Pontua-se que na fase exploratória, a análise das 

respostas para essa questão revelou que um dos motoristas entrevistados confundiu o conceito 

de quantidade de combustível abastecido com a qualidade do combustível adquirido. A 

assertiva constante no questionário investigava se os motoristas acreditavam que o fato de haver 

menor possibilidade de adulteração de um combustível gasoso em comparação à maior 

possibilidade de adulteração de um combustível líquido era uma vantagem do GNV. O 
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motorista entrevistado respondeu como se a assertiva se referisse a quantidade do combustível 

adquirido versus a quantidade paga. Ele revelou que era possível que as bombas dos postos de 

abastecimento apresentassem uma metragem de gás abastecido não condizente com a adquirida. 

O relato abaixo ilustra a referida análise: 

 

 

Já existe casos que você chega num lugar e põe, vamos supor, 20 metros e na verdade daqueles 

20 metros não chega nada na quilometragem. (Taxista 2) 

 

 

 Essa interpretação pode ser uma justificativa para o fato da maioria dos motoristas não 

terem concordado com a afirmativa de que há menor possibilidade de adulteração do GNV 

frente aos demais tipos de combustíveis utilizados atualmente pelos taxistas na cidade de São 

Paulo. Porém, tanto as entrevistas da fase exploratória, quanto as pesquisas realizadas na etapa 

descritiva contaram com um número de respondentes considerado reduzido, dessa forma, o uso 

de amostragem não probabilística não permite que os resultados sejam generalizados.  

 Mesmo havendo maior concordância por parte do grupo de motoristas que usavam o 

GNV às assertivas que investigavam os fatores que estimulam o uso desse tipo de combustível, 

julga-se importante observar que, exceto para uma das assertivas (Menor desgaste); todos os 

resultados revelaram haver concordância superior a 3 na escala investigada para os dois grupos 

de respondentes. Portanto, os motoristas de táxi do município de São Paulo pesquisados nesse 

estudo demonstraram concordar com os fatores levantados na revisão bibliográfica apontados 

como facilitadores ou estimulantes ao uso do gás natural. A variável que investigava a 

concordância dos motoristas para o fato de que o GNV implica em menores custos nas compras 

de lubrificantes e troca de óleo em função dos menores danos e desgastes que proporciona ao 

automóvel, conforme defendido por Fortunato e Bastos, (2011) e por Royer et al, (2007) não 

foi confirmada pelos motoristas.  

 A análise por grupo revelou que a variável que media a concordância ao fator “Custo x 

Benefício” foi responsável pela maior discrepância entre as percepções coletadas. Para o grupo 

dos motoristas de táxi que usavam o gás natural, a frequência média do grau de concordância 

foi 3,97, ou seja, houve significativa concordância. Porém, para os motoristas pertencentes ao 

grupo dos que não usavam o gás natural, a frequência média do grau de concordância foi 3,05, 

o que significa que esse grupo nem concorda nem discorda com a ideia de que o benefício 

supera o custo para a aquisição do Kit. O resultado do estudo de Takahashi e Rossi, (2006) que 
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mostrou que o valor do investimento necessário para a aquisição do kit é amortizado por 

motoristas que percorrem grandes quilometragens, como os taxistas, não foi confirmado na 

prática pelos taxistas entrevistados que não usavam o GNV. Porém, entre os motoristas que 

usavam o gás natural, houve a concordância de que a relação custo versus benefício era positiva 

para utilização desse tipo de combustível.  

 A isenção de impostos pelo uso do gás natural, a relação positiva obtida pelo resultado 

do custo versus o benefício da instalação do kit de cilindros para o abastecimento do GNV, e o 

menor preço pago pelo gás natural comparativamente aos demais tipos de combustíveis foram 

apontados, pelos taxistas que usavam o GNV, como os principais elementos que influenciam 

positivamente a decisão de utilização do gás natural. Ente os motoristas que não usavam o 

GNV, a isenção de impostos e o menor preço pago por esse tipo de combustível também foram 

apontados como elementos que mais estimulavam o uso do gás natural. Além dessas duas 

variáveis, a possibilidade de haver menor adulteração no abastecimento do GNV, se comparada 

ao abastecimento de combustíveis líquidos, também foi apontada como um fator estimulante 

ao uso do gás natural. Porém, para o grupo dos taxistas que não usavam o gás natural, o índice 

de respostas médio de 3,05 para a variável “Custo x Benefício”, revelou que eles tiveram uma 

posição neutra, ou seja, nem concordaram e nem discordaram que esse é um fator que incentiva 

o uso do GNV.  

 

O recorte dos resultados das assertivas pertencentes aos fatores que desestimulam o uso 

do gás natural também foi analisado. Assim como na investigação anterior, houve a segregação 

das respostas por grupo de motoristas: o grupo dos que usavam e o grupo dos que não usavam 

o gás natural. Todos as variáveis pesquisadas obtiveram resultado satisfatório para o teste não 

paramétrico. Ou seja, para a totalidade das oito assertivas pesquisadas as evidências apontadas 

pela aplicação dos testes Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov mostraram que as amostras 

não foram extraídas de populações diferentes, mas sim, da mesma população. A análise do 

resultado fragmentada pelas questões que investigaram os fatores que desestimulam o uso do 

gás natural está disposta na Tabela 15 apresentada abaixo: 
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Tabela 15: Frequência (em %) dos Fatores que Desestimulam o Uso do GNV 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse bloco investigado, percebeu-se que houve, entre o grupo de motoristas que não 

usavam o gás natural, o maior grau de concordância às assertivas que investigaram os fatores 

que desestimulam o uso do GNV. A Tabela 15 demostrou que, ao contrário do que se observou 

no bloco de assertivas analisado anteriormente, só houve relação positiva para três das oito 

variáveis investigadas. Isso significa que, para os taxistas que usavam o GNV, houve menor 

concordância para cinco dos oito fatores analisados, em comparação a percepção obtida pelo 

resultado dos questionários aplicados ao grupo de motoristas que não usavam o gás natural.  

A tendência de apuração de resultados diferentes de respostas segregadas por blocos de 

respondentes, usuários e não usuários de gás natural, já havia sido observada na fase 

exploratória dessa pesquisa. Ou seja, houve entre os motoristas que usavam o gás natural uma 

propensão de concordância maior aos fatores que estimulam o uso do GNV; ao passo que entre 

os motoristas que não usavam o GNV, existiu uma maior inclinação de concordância aos fatores 

que desestimulam o uso do gás natural. Esse resultado só não foi observado nos fatores: “Preço 

Futuro”, “Custo do Kit” e “Disponibilidade Futura”, que resultaram numa maior concordância 

entre os respondentes do grupo de motoristas que usavam o gás natural. Esses achados podem 

ser interpretados como coerente com a decisão de utilização do GNV pelos motoristas 

pertencentes ao grupo dos usuários desse tipo de combustível. Os motoristas que optaram por 

usar o GNV tenderam a demonstrar menor grau de concordância aos fatores que desestimulam 

ou inibem o uso do gás natural, em comparação ao grupo dos que não usavam o GNV.   

Para Fortunato e Bastos, (2011); Santos et al, (2002); Takahashi e Rossi, (2006); e 

Teixeira, (2003) a capilaridade dos postos de abastecimento de GNV é inferior a dos postos de 
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gasolina e etanol. A pesquisa evidenciou que esse não se revelou um fator que desestimula a 

utilização do GNV para os motoristas de taxi do município de São Paulo. O grau de 

concordância médio desse grupo pesquisado foi de apenas 2,97, ou seja, a maioria deles 

discordou ou discordou totalmente que houvesse problema de oferta de postos para o 

abastecimento do GNV. Salienta-se que esse grupo de motoristas responde com propriedade a 

essa questão, uma vez que precisa abastecer seus veículos com o gás natural nos postos da 

cidade de São Paulo. Dado que as referências pesquisadas e empregadas na construção dessa 

assertiva são do início dos anos 2000, é possível que durante os anos que se seguiram aos 

referenciados estudos, cerca de uma década, tenha havido maior investimento dos postos para 

atender ao público que abastece seu veículo com o gás natural. Resgatando-se o depoimento de 

um dos entrevistados na fase exploratória, foi possível constatar que a pouca disponibilidade de 

postos realmente representou um problema no passado para os motoristas que precisam 

abastecer seus carros com o gás natural:   

 

 

Não, até que é bom nosso abastecimento. Quando eu comecei a trabalhar com gás eu trabalhava 

aqui na Zona Sul mesmo e só tinha um posto na Aclimação [...] Há uns dez ou quinze anos atrás. 

Tinho outro na Rio Bonito e um lá em São Bernardo. Entendeu? Então a gente fazia aquela fila 

para abastecer. [...] Perdia muito tempo. (Taxista 4) 

  

 

Atualmente, porém, essa questão não se revelou como um fator que desestimula ou inibe 

a utilização do gás natural. Seguem abaixo as passagens com as percepções dos motoristas 

entrevistados na fase exploratórias, já expostas anteriormente, mas novamente utilizadas para 

ilustrar o resultado compartilhado pela pesquisa descritiva.  

 

 

Aqui em São Paulo tem bastante [referindo-se a quantidade de postos que comercializam o 

GNV]. Ninguém tem problema com isso não. Mas falaram que lá pro Nordeste e pra outros 
lugares é difícil de ter, né? (Taxista 1) 

 
Não, são suficientes sim. Não tem aquele problema de fazer fila. (Taxista 2) 

 
Não, tem muito. Inclusive até nas rodovias já tem bastante. Você sai de São Paulo para o Rio de 

Janeiro, vai e volta com gás natural. Na Via Dutra tem muito. (Taxista 3) 

 

 

Entre os taxistas que não usam o GNV, houve uma leve tendência de concordância a 

ideia de que há poucos postos que disponibilizam o gás natural para abastecimento. O grau de 
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concordância para essa variável foi de 3,22. Ou seja, na escala pesquisada os taxistas 

demostraram um posicionamento praticamente neutro em relação à essa assertiva. Na média 

geral, tendem a não concordar nem discordar da variável em questão.  

 Para os dois grupos pesquisados, o elevado custo necessário à aquisição e instalação do 

kit de cilindros para utilização do gás natural foi considerado o principal fator que desestimula 

ou inibe o uso do GNV. A média de frequência de respostas para a assertiva que investigava 

esse fator foi de 3,94 para os motoristas que já usavam o gás natural, e de 3,92 para os motoristas 

que não usavam o gás natural. É importante observar que houve, mesmo para os motoristas que 

possuíam o kit instalado, e que, em sua maioria, declararam que a relação custo versos benefício 

para aquisição do kit era positiva, a percepção de que o kit era caro e que esse era um fator que 

desestimulava o abastecimento com o GNV. A diminuição do valor dos impostos incidentes na 

comercialização do kit de cilindros pode resultar em um estímulo a utilização desse combustível 

menos poluente por parte dos motoristas que ainda não o utilizam.    

 Também relacionada a questão de infraestrutura do gás natural, a disponibilidade futura 

desse tipo de combustível não resultou em um fator expressivo de desestímulo aos motoristas. 

A frequência média de respostas para essa assertiva foi de um fator de concordância de apenas 

3,19 para os motoristas que utilizam o GNV e, de apenas, 3,05 para os motoristas que não 

usavam o gás natural. A esse fator foi atribuído o menor resultado de concordância entre os 

motoristas que não usavam o gás natural e o segundo menor fator médio de concordância para 

os taxistas que usavam o gás natural. 

 

 A análise do fragmento da pesquisa que investigou o grau de consciência ambiental dos 

motoristas de táxi do município de São Paulo foi disposta na Figura 16, apresentada abaixo. 

Igualmente como ocorreu nas análises dos fatores que estimulam e dos que desestimulam o uso 

do gás natural, também nesse bloco de assertivas, houve a segregação das respostas por grupo 

de motoristas: o grupo dos que usavam e o grupo dos que não usavam o gás natural. Verificou-

se que para todas as nove assertivas analisadas os testes Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov 

mostram que as amostras foram extraídas de uma mesma população.  
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Tabela 16: Frequência (em %) das Variáveis da Consciência Ambiental 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados apresentados nesse bloco revelaram que, tanto os motoristas que 

utilizavam o gás natural, quanto os que não usavam esse tipo de combustível, revelaram praticar 

ações em prol do meio ambiente. E, que, de acordo com as assertivas pesquisadas, ambos os 

grupos possuíam consciência sobre as questões ambientais. Porém, julga-se importante pontuar 

que não houve, entre os motoristas que usavam o GNV um resultado que demostrasse maior 

aderência ou concordância aos fatores pesquisados sobre consciência ambiental e 

comportamento pró-ambiental em detrimento às respostas dadas pelos motoristas que não 

usavam o gás natural.  

Portanto, atendendo ao terceiro objetivo específico dessa pesquisa: evidenciar em que 

medida a consciência ambiental está presente na decisão dos taxistas do município de São Paulo 

pela utilização de um combustível menos poluente como o gás natural; chegou-se à conclusão 

de que o grau de consciência ambiental dos motoristas de táxi do município de São Paulo não 

estava diretamente relacionado à escolha do combustível utilizado por eles. As evidências para 

essa conclusão foram formuladas pelo resultado que a Tabela 16 demonstra. Para seis das nove 

assertivas que investigavam o grau de consciência ambiental dos motoristas de táxi, houve 

maior concordância média entre os motoristas que não usavam o GNV.  

Assim como havia ocorrido na análise consolidada da pesquisa, e no resultado da fase 

exploratória, a maiorias dos motoristas não demostraram disposição para contribuírem 

financeiramente com causas em prol do meio ambiente; tanto entre os que usavam quanto os 

que não usavam o GNV. O resultado dessa assertiva representou o menor grau de concordância 
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para os dois grupos pesquisados; houve, para ela, apenas uma concordância média de 2,69 entre 

os motoristas que usavam o GNV e de 2,86 entre os motoristas que não usavam o gás natural. 

Ficou evidente que, nenhum dos grupos concorda em contribuir financeiramente com projetos 

em que visem a proteção ambiental. O fragmento do relato de um dos taxistas entrevistados na 

fase exploratória pode representar a opinião sobre essa assertiva:  

 

 

Eu sou contra a gente contribuir financeiramente. [...] eu faria minha parte de não poluir, mas 

financeiramente não, porque pelos encargos tributários que a gente tem e que são arrecadados, 

eles deveriam já financiar. Mas eles financiam campanha política. Agora eu ainda ter que 

financiar uma coisa que é obrigação deles? Não, eu sou pobre. (Taxista 3) 

 

 

Visando obter uma maior profundidade na investigação da consciência ambiental dos 

motoristas de táxi do município de São Paulo, foram realizadas análises de algumas variáveis 

por nível de escolaridade dos respondentes. Dos 73 entrevistados, 46 deles responderam que 

concordavam ou concordavam totalmente com a assertiva C17: “a capacidade de preservação 

ambiental está chegando ao seu limite”. Essas informações foram cruzadas com escolaridade 

dos respectivos entrevistados. A tabulação do resultado do grau de concordância dos motoristas 

pesquisados foi sumarizada na tabela 17 disposta abaixo:  

 

Tabela 17: Variável “Capacidade Preservação” por Escolaridade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Pode-se concluir que o maior nível de escolaridade não resultou no maior grau relativo 

de concordância com a variável pesquisada. Entre os motoristas entrevistados, os que possuem 

menor escolaridade, ou seja, os que pertencem ao grupo dos que cursaram apenas o 1º grau 
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incompleto são os que mais concordaram com a afirmação de a preservação ambiental está 

chegando ao seu limite.  

 

 A variável C25, que investigava se os motoristas acreditavam que todas as pessoas são 

responsáveis pela poluição também teve seu resultado analisado através do cruzamento com as 

respostas agrupadas pelos níveis de escolaridade dos respondentes. Ao contrário do que ocorreu 

na análise da variável C17, onde os menos escolarizados demostraram maior grau de 

concordância relativa ao fator analisado, nesse caso, os respondentes mais escolarizados foram 

os que relativamente mais concordaram com a variável em questão. Ou seja, 88% dos taxistas 

que possuíam o ensino superior completo concordaram que todas as pessoas são responsáveis 

pela poluição. Em contrapartida, o menor grau relativo de concordância a essa variável, 67% 

dos motoristas entrevistados, são exatamente dos que possuíam apenas o 1º grau incompleto. O 

resultado dessa análise está exposto na Tabela 18 abaixo:  

 

Tabela 18: Variável “Responsabilidade Poluição” por Escolaridade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As assertivas C17 (A capacidade de preservação ambiental do planeta está chegando ao 

fim) e C19 (Os problemas ambientais precisam ser solucionados com urgência) foram 

analisadas através do cruzamento com as respostas agrupadas pela idade dos motoristas de táxi 

da pesquisa. O objetivo foi o de apurar se as variáveis seriam influenciadas pelo grau de 

senioridade dos entrevistados. Para a análise das respostas, os 73 respondentes foram divididos 

em dois grupos: o das pessoas com até 45 anos de idade (n=34) e o das com idade superior a 46 

anos (n=39). Houve o agrupamento das respostas “Concordo e Concordo Totalmente”, bem 

como das respostas “Discordo e Discordo Totalmente”. Pelo resumo apresentado na Tabela 19, 

foi possível concluir que, os respondentes pertencentes ao grupo dos mais velhos apresentaram 
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maior grau de concordância às duas assertivas que mediam o grau de consciência ambiental do 

que o grupo dos mais jovens entrevistados.  

 

Tabela 19: Variáveis da Consciência Ambiental por Idade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

7.2.4 Validação das Medidas e Escalas 

 

 

Nesta etapa verificou-se a aderência dos constructos definidos pela teoria com a prática 

observada na pesquisa. Os resultados são mostrados a seguir. 

 

 

a) Fatores que Estimulam o Uso do Gás Natural 

 

De acordo com a análise fatorial exploratória, dois agrupamentos foram formados pelos 

principais componentes das variáveis que estimulam o uso do GNV. A combinação de fatores 

os levou a serem classificados como fatores técnicos e fatores econômicos, conforme pode ser 

acompanhado no quadro abaixo. 
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Quadro 13: Análise Fatorial Exploratória – Variáveis Estimulantes ao Uso do GNV 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observou-se pela análise do Quadro 13, que o índice KMO / MSA igual a 0,634 revelou-

se adequado à aplicação da análise fatorial exploratória. Percebeu-se, ainda, uma estrutura 

fatorial com eigenvalue maior do que 1 e variância explicada de 43%. O nível de significância 

foi igual a 0,00, dado pelo teste de Bartlett. Estes dois resultados, consideram os dados 

adequados à aplicação da análise fatorial e a presença de correlações não nula. Foram 

identificados dois componentes principais (ou variáveis latentes), apresentadas em negrito, no 

Quadro 13.  

 Verificou-se que o componente 1, denominado “Fator Técnico”, reuniu informações 

relativas às variáveis: Menor desgaste, Escolha combustível, Custo benefício, Menor risco e 

Sem adulteração. O componente 2, denominado “Fatores Econômicos”, reuniu as variáveis: 

Isenção de impostos, Incentivo bancário e Menor preço. Além disso, observou-se que a 
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consistência interna das variáveis latentes estabelecidas: Fatores técnicos e Fatores econômicos, 

dada pelo Alpha (α) de Cronbach foram de 0,568 e 0,471, respectivamente. Valores abaixo do 

recomendado, porém próximo ao mínimo determinado que é 0,6.  

 

 

b) Fatores que Desestimulam o Uso do Gás Natural 

 

 

Três componentes foram formados de acordo com a análise fatorial exploratória. Os 

principais componentes das variáveis que desestimulam o uso do GNV possibilitaram a 

combinação de fatores que foram classificados como: Fatores Técnicos, Fatores Econômicos e 

Infraestrutura, conforme pode ser acompanhado no quadro abaixo. 

 

Quadro 14: Análise Fatorial Exploratória – Variáveis Desestimulantes ao Uso do GNV 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Foi possível analisar, através do Quadro 14, que o índice KMO / MSA igual a 0,602 

mostrou-se adequado à aplicação da análise fatorial exploratória. O resultado do nível de 

significância foi igual a 0,00, dado pelo teste de Bartlett. Os dados são considerados, por estes 

dois resultados, como adequados à aplicação da análise fatorial e presença de correlações não 

nula. As variáveis dos componentes principais investigados podem ser identificadas, em negrito 

no Quadro 14. Observou-se, ainda, uma estrutura fatorial com eigenvalue maior do que 1 e 

variância explicada de 61,213%.  

 Constatou-se que o componente 1, denominado “Fator Técnico”, reuniu informações 

relativas às variáveis: Perda de espaço e Perda de potência. O componente 2, denominado 

“Fatores Econômicos”, reuniu as variáveis: Custo do kit, Revisões extras e Perda de garantia. 

E o último dos três componentes, denominado “Infraestrutura”, agrupou as variáveis: Preço 

futuro, Poucos postos e Disponibilidade futura. Além disso, observou-se que a consistência 

interna das variáveis latentes estabelecidas: Fatores Técnicos, Fatores Econômicos e 

Infraestrutura, dada pelo Alpha (α) de Cronbach de 0,734; 0,462 e 0,506 respectivamente, está 

próxima ao mínimo determinado.   

 

 

c) Fatores da Consciência Ambiental 

 

  

Através da análise fatorial exploratória foi possível mapear os componentes principais 

das variáveis da consciência ambiental. O Quadro 15 apresentado abaixo mostra que houve a 

formação ou agrupamento das variáveis pesquisadas em dois construtos. 
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Quadro 15: Análise Fatorial Exploratória: Variáveis Consciência Ambiental 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através da análise da Quadro 15, verificou-se que o índice KMO / MSA igual a 0,727 

é adequado à aplicação da análise fatorial exploratória. Pelo teste de Bartlett, o resultado do 

nível de significância foi igual a 0,00. Os dois resultados descritos consideram os dados 

adequados à aplicação da análise fatorial e presença de correlações não nula. Em negrito e em 

destaque estão as variáveis dos componentes principais investigados no Quadro 15. Observou-

se, ainda, uma estrutura fatorial com eigenvalue maior do que 1, variância explicada de 

50,987%.  

 Verificou-se que o componente 1, denominado “Consciência Ambiental”, reuniu 

informações relativas às variáveis: Preservação ambiental, Soluções urgentes, Lixo incomoda, 

Aliviado por não poluir, Saco lixo e Responsabilidade poluição. O Componente 2, denominado 

“Comportamento Pró-Ambiental”, agrupou as variáveis: Preocupação das pessoas, 
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Contribuição financeira e Transporte alternativo. Além disso, observou-se que a consistência 

interna das variáveis latentes estabelecidas: Consciência Ambiental e Comportamento Pró-

Ambiental, dada pelo Alpha (α) de Cronbach de 0,750 e 0,302, respectivamente, está próxima 

ao mínimo determinado.  

 

Em resumo: os resultados da validação dos constructos teóricos em relação ao prático 

ficaram aquém do esperado, especialmente, em relação à unidimensionalidade medida pelo 

Alpha de Cronbach em que apenas dois componentes (ou variáveis latentes) tiveram valores 

acima do recomendado (0,6) de um total de sete componentes. Dentre as possíveis justificativas 

para este resultado pode-se destacar: a) reduzido tamanho da amostra em relação ao 

recomendado por Hair et al (2005) que é de cinco vezes a quantidade das assertivas; b) viés dos 

respondentes e; c) origem de categoria profissional (autônomos ou conveniados). 
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8 CONCLUSÕES 

 

8.1 Implicações Gerais do Estudo  

 

1) Implicações Práticas 

 

a) Os resultados obtidos mostraram que a profissão de motorista de táxi no município de São 

Paulo é exercida predominantemente por pessoas do sexo masculino, 97% da amostra analisada. 

Essa característica da categoria profissional pesquisada, tornou inviável a aplicação de qualquer 

associação da consciência ambiental por gênero. De acordo com Van Liere e Dunlap (1980), 

pesquisadores pioneiros na temática da conscientização ambiental, cinco fatores principais 

afetam a consciência ambiental entre diferentes sociedades, que são: idade, sexo, local de 

residência, crenças políticas e nível social. A maioria dos taxistas entrevistados, 53%, declarou 

ter idade supeerior a 46 anos. Apenas 4% dos motoristas revelou ter idade igual ou inferior a 

25 anos. Pode-se inferir que, que a profissão de motorista de táxi não é atrativa para os jovens 

do município de São Paulo.  

 

Duas variáveis investigadas: C17 – Preservação Ambiental e C19 – Soluções Urgentes, tiveram 

seus resultados cruzados com a idade dos respondentes. Apenas 44% dos respondentes até 45 

anos de idade revelou concordar ou concordar totoalmente com a afirmação de que a capacidade 

de preservação ambiental do planeta está chegando; contra 79% dos entrevistados com mais de 

46 anos. O mesmo ocorreu com o resultado para a assertiva “os problemas ambientais precisam 

ser solucionados com urgência”; nesse caso houve a concordância de 85% dos entrevistados 

com idade até 45 anos, contra uma concordância de 92% dos entrevistados mais velhos. 

Conforme estudo de Ziadat (2010), a consciência ambiental é afetada positivamente pelo 

aumento da idade das pessoas, o autor afirma que as pessoas mais velhas demonstram maior 

grau de consciência ambiental. Esses dados confirmam a relação entre o grau de consciência 

ambiental e o aumento da idade das pessoas.  

 

b) Com base na análise dos fatores que estimulam o uso do GNV, foi possível identificar que, 

a maioria dos respondentes (média de 3,44, numa escala de 1 a 5) concordou com os achados 

na revisão da literatura. Verificou-se que apenas 6,3% dos motoristas de táxi entrevistados 

discordou totalmente das assertivas listadas como estimulantes ao uso do gás natural veicular. 
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Nessa análise, destaca-se a variável “Menor Desgaste”, cujo grau de discordância total foi de 

20,5%, e obteve média de concordância de apenas 2,59, numa escala de 1 a 5. Isso significa 

que, na prática, a maioria dos motoristas discorda da afirmação de que o GNV implica na 

redução dos custos nas compras de lubrificantes e nas trocas de óleo, em função dos menores 

danos e desgastes que esse combustível proporciona ao automóvel (FORTUNATO; BASTOS, 

2011; ROYER et al, 2007). Incentivos a aspectos categorizados como econômicos foram 

atribuídos como os mais atrativos ou estimulantes ao uso de GNV e à decisão pela conversão 

para utilização desse combustível. Identificou-se também que a relação positiva entre o custo e 

o benefício obtido pela instalação do kit de cilindros para utilização do gás natural foi 

confirmada como um fatore estimulante; a média de concordância para essa assertiva foi de 

3,51.  

 

Entre os fatores listados como estimulantes ou facilitadores ao uso do GNV, os níveis mais 

elevados de concordância entre os taxistas entrevistados foram obtidos pelas variáveis 

referentes: a) diminuição ou isenção do valor de impostos ou taxas (concordância média de 

3,86) e; b) preço mais baixo do gás natural veicular (concordância média de 3,73). Portanto, as 

evidências da pesquisa colaboram para a afirmação de que há vários benefícios econômicos 

pelo uso do GNV, dentre eles, a redução de impostos (FORTUNATO E BASTOS, 2011; 

ROYER et al, 2007; TEIXEITA, 2003). Verificou-se que os motoristas de táxi do município de 

São Paulo já são isentos do pagamento do IPVA, por esta razão, acredita-se que o incentivo à 

utilização do GNV poderia ser fruto da redução ou isenção de outros impostos, como é o caso 

do ICMS, cuja redução de alíquota já é praticada em Pernambuco como forma de estímulo ao 

uso desse tipo de combustível. No citado estado, os motoristas que usam o GNV recebem a 

isenção de 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a compra do 

combustível, Apesar do governo estadual deixar de arrecadar cerca de R$ 12 milhões anuais, 

de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, 

há uma contrapartida positiva para o desenvolvimento sustentável, uma vez que pratica-se o 

incentivo ao uso de um combustível mais limpo.  

 

c) Com respeito aos fatores que desestimulam o uso do gás natural veicular, verificou-se que 

todos os aspectos investigados foram considerados como inibidores ao uso do GNV em 

diferentes graus; o que demonstra haver um alinhamento entre os achados teóricos e a percepção 

prática dos motoristas. Dentre as assertivas investigadas como inibidoras ao uso do gás natural, 

o custo para a aquisição do kit de cilindros foi considerado a maior ofensora à decisão dos 
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taxistas pela utilização desse tipo de combustível. Existem custos envolvidos na conversão dos 

veículos movidos a etanol ou gasolina para o gás natural veicular (FORTUNATO; BASTOS, 

2011; ROYER et al, 2007; SANTOS et al, 2002; TAKAHASHI; ROSSI, 2006; TEIXEIRA, 

2003). 74% dos entrevistados concordaram ou concordaram totalmente que o custo do kit 

desestimula o uso do GNV. Liderando a lista de variáveis desestimulantes ao uso desse tipo de 

combustível, está, ainda, a existência de incertezas quanto a evolução futura dos preços do GNV 

em comparação aos combustíveis mais tradicionais (FORTUNATO; BASTOS, 2011; ROYER 

et al, 2007; TEIXEIRA, 2003). 67% dos taxistas afirmaram que essa incerteza desestimula o 

uso do gás natural veicular.   

 

Foi possível identificar que os aspectos relacionados à infraestrutura necessária para o 

abastecimento do gás natural veicular; tanto a quantidade de postos aptos ao abastecimento, 

quanto a disponibilidade futura desse combustível, não foram listados entre os principais fatores 

inibidores ao uso dele. Logo, a afirmação de que a capilaridade dos postos de abastecimento de 

GNV é inferior a dos postos de gasolina e etanol, ou ainda, a ideia de que há concentração de 

postos apenas na região metropolitana dos municípios (FORTUNATO; BASTOS, 2011; 

SANTOS et al, 2002; TAKAHASHI; ROSSI, 2006; TEIXEIRA, 2003) revelaram-se como as 

que desestimulam em menor grau os motoristas a usarem o GNV. Conclui-se que os aspectos 

financeiros foram apontados como os mais representativos dentre os que desestimulam a 

utilização do GNV. Nesse sentido, à redução do valor do kit de cilindros para abastecimento do 

gás natural, e/ou a divulgação das linhas de crédito dos bancos que financiam, com condições 

especiais, a compra do kit, pode representar uma possibilidade de incremento da adesão dos 

taxistas ao uso desse combustível menos poluente. 

 

 d) Quando aos fatores referentes à consciência ambiental dos motoristas de táxi do município 

de São Paulo, a média geral de 3,90 (numa escala de 1 a 5), permitiu que se   inferisse que a 

maioria dos taxistas entrevistados demostram preocupação e interesse pelas questões 

ambientais. 89% dos taxistas concordaram ou concordaram totalmente com a ideia de que os 

problemas ambientais devem ser solucionados com urgência. Entre as variáveis que mediam o 

comportamento pró-ambiental dos taxistas, a com maior grau de aderência foi a que investigava 

o uso de sacos de lixo nos automóveis para que o lixo não fosse jogado nas ruas. A maioria 

absoluta entrevistada, 95,9% dos motoristas, declararam possuir sacos de lixo nos seus táxis. 

Também na entrevista exploratória havia-se chegado a um resultado similar. Portanto, sob esse 

aspecto, confirmou-se que existe entre os motoristas de táxi a intenção de comportamento pró-
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ambiental. Cerca de 70% dos entrevistados revelaram que apoiariam formas alternativas de 

transporte, como a utilização de bicicletas, e/ou o estímulo às pessoas andarem a pé. Ainda 

quanto às variáveis que mediram o comportamento pró-ambiental, 87,7% dos taxistas 

afirmaram que se sentem incomodados quando presenciavam pessoas jogando lixo nas ruas. 

86,3% admitiram que o uso de um combustível menos poluente, como o gás natural veicular, 

os deixariam mais aliviados por não colaborarem para o aumento da poluição do ar.  

 

Somente uma das nove variáveis correspondentes aos construtos que investigaram a 

consciência ambiental e o comportamento pró-ambiental revelou-se discordância dos 

motoristas à assertiva analisada. 28,7% dos taxistas demonstraram disposição para contribuir 

financeiramente com causas ambientais em prol do meio ambiente. Nesse sentido, houve grande 

alinhamento dos resultados da pesquisa da fase exploratória com os resultados da fase descritiva 

desse estudo. Também entre os motoristas entrevistados na fase exploratória, opiniões 

contrárias foram dadas à possibilidade de financiamento pessoal às causas ambientais. Parte 

dos motoristas entrevistados delega aos políticos e governantes a única responsabilidade pelo 

financiamento e promoção de ações que visem a proteção ambiental. 

 

Considerou-se que o grau de consciência ambiental demonstrado pelos motoristas de táxi do 

município de São Paulo foi elevado. Das nove assertivas que investigaram as intenções de 

comportamento pró-ambiental e consciência ambiental, oito revelaram grau de concordância 

superior à média de 3,14, (numa escala de 1 a 5). Para cinco dessas assertivas, o grau médio de 

concordância à variável analisada foi superior a 4.  

 

e) A análise por grupos de motoristas: a) grupo dos que declaram usar o GNV (48% da amostra) 

e; b) grupo dos que admitiram não usar o GNV (52%), revelou uma tendência que já havia sido 

observada na fase exploratória desse estudo. Observou-se uma maior tendência de concordância 

dos motoristas que usavam o GNV às assertivas estimulantes ao uso do gás natural, quando 

comparadas às respostas dos motoristas que não usavam esse combustível. O contrário também 

mostrou-se verdadeiro; ou seja, os taxistas que não usavam o GNV, concordaram, em maior 

proporção, com as variáveis desestimulantes ao uso do GNV, do que os motoristas que usavam 

esse combustível.  

 

Referentes às variáveis que investigavam os fatores estimulantes ou facilitadores ao uso do 

GNV, os motoristas que usavam esse tipo de combustível concordaram com todas as assertivas. 
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A única exceção observada foi para a afirmação de que o abastecimento com o GNV, 

comparativamente ao abastecimento dos combustíveis líquidos, representava uma menor 

probabilidade de adulteração.  

 

O resultado por grupos de usuários revelou que a variável que mediu a concordância ao fator 

“Custo x Benefício” representou a maior discrepância entre as percepções coletadas. Entre os 

motoristas de táxi que usavam o gás natural, a frequência média de concordância a essa variável 

foi 3,97; o que resultou no entendimento de uma relação positiva para o uso do GNV. Porém, 

entre os motoristas do grupo que não usava o GNV, a frequência média de concordância foi de 

3,05; o que representa que esse grupo tem uma posição praticamente neutra em relação a ideia 

de que o benefício supera o custo para a aquisição do Kit.  

 

Tanto ente os motoristas que não usavam o GNV, quanto entre os que declararam usar esse 

combustível, a isenção de impostos e o menor preço pago pelo GNV foram apontados como os 

fatores mais estimulantes ou facilitadores do uso do gás natural veicular. Reforça-se que, os 

construtos representados pelos fatores econômicos ou financeiros são os que representam maior 

apelo ao uso do gás natural para os taxistas. 

 

Foi possível, através da análise de respostas por grupos, evidenciar que a capilaridade dos 

postos de abastecimento de GNV não se revelou um fator que desestimula a utilização do gás 

natural para os taxistas que o usam. Apenas 2,97, concordou ou concordou totalmente que 

existem problemas de oferta de postos para o abastecimento do GNV em São Paulo. Entende-

se que esse grupo de motoristas consegue avaliar com propriedade essa questão; uma vez que 

precisa abastecer seus veículos com o gás natural nos postos da cidade de São Paulo com 

frequência. Julga-se importante destacar que as referências empregadas na construção dessa 

assertiva são do início dos anos 2000. É possível, portanto, que tenha havido avanços na rede 

de postos para o fornecimento desse combustível à população do município.   

 

f) Quando comparados os resultados das entrevistas da fase exploratória aos resultados dos 

questionários aplicados na fase descritiva desse estudo, concluiu-se que houve grande 

similaridade e alinhamento entre os dois resultados gerais obtidos. Além das assertivas terem 

demonstrado a mesma tendência de retorno nas duas fases, houve a segregação de algumas 

respostas por grupos de usuários, conforme levantado na passagem das análises acima listadas. 

 



141 
 

Conclusão: Foi possível concluir que não há relação significativa entre a utilização do gás 

natural veicular pelos motoristas de táxi do município de São Paulo e o maior grau de 

consciência ambiental. Ao contrário, observou-se que os taxistas pertencentes ao grupo dos 

motoristas que não usam o GNV, demostraram maior tendência de concordância aos construtos 

que analisaram a consciência ambiental e o comportamento pró-ambiental do que os 

pertencentes ao grupo dos usuários de gás natural veicular. Porém, julga-se necessário salientar 

que o reduzido tamanho da amostra (n=73), bem como a utilização de amostragem não 

probabilística, não permitem que os resultados encontrados nesta pesquisa sejam generalizados.  

 

 

2) Implicações Teóricas 

 

 

a) Quanto aos Fatores que estimulam o uso de GNV, foi possível evidenciar dois componentes 

principais: o primeiro denominado de Fator Técnico e o segundo denominado de Fator 

Econômico. Todavia, em nenhum dos Fatores, as medidas do constructo tiveram validade 

dentro dos limites mínimos recomendados como aceitáveis. 

 

b) Tratando-se dos Fatores que desestimulam o uso de GNV, foi possível evidenciar três 

componentes principais: o primeiro denominado de Fator Técnico, o segundo denominado de 

Fator Econômico e o terceiro denominado de Infraestrutura. Não obstante, apenas o Fator 

Econômico apresentou validade de medidas do constructo dentro limites mínimos 

recomendados como aceitáveis. 

 

c) Considerando-se os Fatores referentes à consciência ambiental dos motoristas de táxi do 

município de São Paulo, foi possível evidenciar dois componentes principais: o primeiro 

denominado de Fator Consciência Ambiental e o segundo denominado de Fator 

Comportamento Pro-Ambiental. Neste caso, apenas o primeiro Fator apresentou medidas de 

constructo dentro dos limites mínimos recomendados como aceitáveis. 

 

Em resumo: de um total de três constructos originais esperados, os dados coletados após a 

depuração por meio da análise fatorial, geraram sete constructos, conforme é mostrado no 

Quadro 16. 
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Quadro 16: Medidas Originais e Depuradas dos Fatores 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conclusão: Desenvolver medidas e validá-las estatisticamente para os fatores que estimulam e 

desestimulam o uso do GNV e a Consciência Ambiental dos motoristas de táxis não representou 

uma tarefa fácil. A eliminação de medidas já validadas em outros países e a introdução de novas 

medidas decorrentes de aspectos como cultura, ambiente social e tecnológicos ainda 

demandarão novos trabalhos para se obter a almejada convergência dos fatores, que estimulam 

e desestimulam o uso do GNV e Consciência Ambiental dos motoristas de táxis. 
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8.2 Proposições de Estudos Futuros 

 

a) Ampliar a base do referencial teórico para se obter mais argumentações, de diferentes 

países e com culturas diferentes, para se ter medidas convergentes;    

 

b) Aumentar o número de respondentes para obter mais confiabilidade nas medidas 

propostas, especialmente, para atender os requisitos mínimos de aplicação de técnicas 

estatísticas mais robustas; 

 

c) Realizar pesquisas de concepção longitudinal, ao invés da transversal para detectar as 

relações de causas e efeitos com maior facilidade e; 

 

d) Realizar estudos comparativos com outras regiões ou localidades para verificar a 

variâncias de respostas. 
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APENDICE A  

 

MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DO AR 

 

Um dos temas mais frequentes, na literatura recente, a respeito da mobilidade nas 

cidades é justamente como torna-la mais eficiente, sustentável e saudável (SILVA, 2014). 

Kemp e Soete, apud Lustosa (2011), relatam que um dos primeiros problemas ambientais 

decorrente do uso do transporte foi a utilização de cavalos como meio de transporte em Londres 

no final do século XIX. Dado que cada cavalo produz diariamente cerca de 15 kg de estrume, 

a utilização intensa deles na promoção da mobilidade urbana, obrigou a cidade a recrutar uma 

média de seis mil varredores para garantir a limpeza das ruas e a passagem dos pedestres. Nesse 

período, constatou-se que os carros emitiam cerca de 200 vezes menos resíduos que os cavalos, 

considerando que as medições eram feitas em gramas por milha. O problema ambiental gerado 

pelos dejetos dos cavalos foi resolvido pela utilização de veículos motorizados que usavam 

derivados do petróleo como combustível.  

Há cerca de um século, quando surgiram, os automóveis foram festejados porque 

livrariam as cidades das toneladas de esterco produzidas e acumuladas em função da utilização 

dos cavalos para o transporte de cargas e pessoas (SILVA, 2014). Na perspectiva atual, o citado 

autor, admite que essa “conclusão” quase absurda deve ser um lembrete do fato de que, 

frequentemente, muitas das consequências de longo prazo das novas tecnologias não são 

perceptíveis quando do seu surgimento. Segundo Lustosa (2011), quando as dificuldades para 

achar soluções tornam-se crescentes, mesmo para os problemas ambientais, há um grande 

incentivo para a mudança de paradigma tecnológico. Ainda de acordo com a citada autora, a 

evolução tecnológica, apesar de trazer grandes benefícios, pode gerar externalidades negativas, 

como os problemas ambientais.  

O setor de transportes é responsável por 61% do consumo nacional de derivados de 

petróleo, com tendência de crescimento de 0,8% por ano, tendo assumido nas últimas décadas 

o papel de maior poluidor do ar nas cidades (SANTOS et al, 2003). Com uma população 

estimada em aproximadamente 11 milhões de habitantes (IBGE, 2014), São Paulo é o 

município brasileiro mais populoso do país e figura entre as dez maiores aglomerações urbanas 

mundiais. Dados apurados pelo IBGE referentes ao ano de 2013 apontam a existência de uma 

frota de 4.971.813 automóveis no Município de São Paulo. O que equivale a um automóvel 

para cada 2,2 habitantes. Como resultado, quilômetros de congestionamento se formam 
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diariamente nos horários de pico, momento em que o tempo gasto no trajeto da região central 

para as extremidades da cidade pode chegar a três horas.  

A Figura A-1 mostra a frota do município de São Paulo, por categoria de veículos 

divulgada pelo IBGE em 2014, referente aos dados do ano de 2013. A frota total ultrapassa a 

marca de 7 milhões, destacando-se a incrível marca de quase cinco mil automóveis. 

 

Figura A-1: Frota do Município de São Paulo por Categoria (2013) 

 

 

Fonte: (IBGE, 2014) 

 

Temática crucial no desenvolvimento das grandes cidades, a mobilidade urbana 

representa um grave quadro no Brasil, dado que desde a década de 1950 o país adotou um 

modelo de transporte que privilegiou a mobilidade populacional por meio do transporte 

individual (ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL, 2008). A mobilidade urbana pode 

ser definida como “a capacidade dos indivíduos se moverem de um lugar para outro dentro das 

cidades” (TAGORE et al, apud CARDOSO, 2008). As consequências da opção da matriz de 

transporte individual brasileira vão desde a caótica circulação nos grandes centros urbanos ao 

impacto na qualidade do ar que respiramos. O maior número de automóveis por mil habitantes, 

adotado como indicador de desenvolvimento e muito usado em alguns lugares, começa a se 

transformar no seu oposto, a tendência é que se busque menos carros por mil habitantes 

(SILVA, 2014). Quanto a questão dos indicadores, Silva (2014) acredita que é essencial relegar 
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a busca pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para que a qualidade de vida, 

resultante de indicadores bem mais complexos do que a proporção da população que dispões 

de carros e TV, seja perseguida.      

Quando se identificaram os efeitos nocivos da poluição do ar à saúde, desde meados do 

século XX, começaram a surgir programas de controle de poluição que foram implementados 

e aperfeiçoados em todo o mundo. Considerada o principal problema há décadas, a poluição de 

origem industrial, vem sendo gradativamente controlada, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. Em contrapartida, tem crescido, de forma alarmante, o número de veículos 

automotores nas cidades, fazendo com que os automóveis passem a ser os grandes responsáveis 

pela poluição atmosférica urbana (ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL, 2008). 

Em decorrência da poluição atmosférica, os principais efeitos à saúde são: doenças 

pulmonares, cardiovasculares, dermatológicas, gastrointestinais, problemas oftálmicos e alguns 

tipos de câncer. Há estudos que apontam efeitos sobre o sistema nervoso, detectados após 

exposição a altos níveis de monóxido de carbono. Efeitos indiretos também podem ser 

atribuídos em decorrência de alterações climáticas provocadas pela poluição do ar (RIBEIRO; 

ASSUNÇÃO, 2002). Ainda, de acordo com os citados autores, a elevação da temperatura 

atmosférica tem impactos na dinâmica de funcionamento da flora e da fauna e, 

consequentemente, influencia a distribuição das doenças transmitidas. O maior calor, detectado 

nos centros urbanos de forma associada à poluição do ar, pode ter efeitos negativos à saúde, 

especialmente dos idosos. Ribeiro e Assunção (2002) afirmam que, como as doenças têm 

fatores etiológicos múltiplos, há dificuldades em se avaliar seus efeitos à saúde; e que a 

realização de pesquisas científicas tem enfocado principalmente os efeitos da poluição do ar 

sobre as doenças respiratórias, cuja associação é mais fácil de se evidenciar.  

Pautas como trânsito e a economia energética demandam planejamentos a longo prazo, 

visto que suas soluções não são imediatas. Algumas experiências exitosas têm sido aplicadas 

em grandes centros urbanos mundiais que, assim como São Paulo, padecem com as 

externalidades negativas decorrentes da delicada e urgente problemática da mobilidade urbana.  
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Experiências ao redor do mundo 

 

 

Tradição no cuidado com a qualidade do ar, o caso de Stuttgart - Alemanha 

 

 

Herbert e Webb, apud Silva (2014) retratam que os ventos afetam a qualidade de vida 

cotidiana e argumentam que os riscos se concentram, por vezes, em inundações, secas, tufões 

ou extremos de calor e frio. Porém, o foco nos desastres desvia a atenção para questões como a 

circulação local dos ventos regionais, a poluição e sua dispersão nas brisas, fluxos noturnos de 

ar frio, variações de umidade e temperatura, padrões espaciais de sol e sombra, entre outros.  

Silva (2014) destaca que há muito o que se aprender com Stuttgart, uma cidade alemã 

que tem 600 habitantes e é parte de uma metrópole de 2,6 milhões. Em seu estudo, o citado 

autor afirma que por ser uma cidade repleta de indústrias, Stuttgart preocupou-se com a 

qualidade do ar desde cedo e buscou iniciativas para garanti-la. A ênfase na direção e 

capacidade dos ventos para limpar o ar metropolitano foi inicialmente adotado, atualmente, 

modelos numéricos do clima são usados como confiável base de dados para suportar e orientar 

o planejamento urbano. 

Stuttgart possui uma agência municipal de proteção ambiental desde o ano de 1938, o 

equivalente à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) do Município de São Paulo, 

cuja criação é bem mais recente, datada do ano de 1993. Mesmo antes da criação da agência 

municipal de proteção ambiental de Stuttgart, precisamente no final da década de 1960, a 

preocupação em garantir que houvesse “acesso ilimitado à luz e ao ar” nos novos bairros já 

existia, resultando atualmente em um acumulo de conhecimentos que se transformaram em 

princípios e práticas incorporadas pela governança objetivando tornar o ambiente urbano mais 

confortável e habitável para os residentes e visitantes (SILVA, 2014). 

 

 

Londres e Gotemburgo: uma abordagem inovadora na política de transportes 

 

 

Para Mingardo (2008), o aumento da utilização do automóvel privado não é mais 

suportável em áreas urbanas devido à poluição causada e ao elevado tempos das viagens, que 

resultam em aspectos da experiência diária dos indivíduos com impactos nocivos na qualidade 
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das suas vidas. Crendo que as cidades precisam desenvolver uma abordagem inovadora na 

política de transportes, Mingardo (2008) enumera alguns aspectos que devem ser perseguidos 

para que essa abordagem inovadora seja atingida. Para ele, as cidades devem:  

• adotar medidas de marketing e de gestão da mobilidade; 

• considerar a saúde como um ponto focal; 

• envolver ativamente o setor privado; 

• levar em consideração os efeitos indesejados que a adoção de tais políticas podem gerar 

O caráter inovador das políticas de transporte de duas cidades europeias foi destacado 

por Mingardo (2008). As experiências de Londres, no Reino Unido e Gotemburgo, na Suécia 

serão descritas à luz do levantamento do citado autor. 

 

 

Londres – Reino Unido  

 

 

Classificada por Sassen, apud Mingardo (2008) como uma "cidade global", juntamente 

com Nova York e Tóquio, e a melhor cidade para se fazer negócio, Londres, instituiu no ano 

de 1999, uma taxa de congestionamento para a CPZ, sigla para Controlled Parking Zone. A 

CPZ é uma área onde o estacionamento é restrito e apenas alguns titulares de autorização podem 

estacionar seus veículos. A taxa de congestionamento para os não portadores da autorização de 

permanência é aplicável ao intervalo das 7 às 18 horas. Inicialmente foi fixada em £ 5 por carro 

por dia, passando mais tarde para £ 8. O principal objetivo da CPZ é o de reduzir o uso do carro, 

principalmente por turistas e moradores de regiões afastadas do centro, desestimulando-os a 

estacionar seus veículos por conta da necessidade de pagamento da taxa de congestionamento.  

No ano de 2008, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar, Londres instituiu a 

cobrança de uma taxa para os caminhões a diesel e para os ônibus que circulassem na LEZ, 

sigla em Inglês para Zona de Baixa Emissão. Os veículos destas categorias que não cumprem 

as normas são obrigados a pagarem uma multa de £ 200 por dia. Não há consenso quando a 

efetividade das ações adotadas para controle do transito nas áreas restritas pela aplicação de 

multas. Apesar de ser considerada bem sucedida, do ponto de vista político acerca da gestão do 

tráfego, economicamente, as medidas são consideradas desastrosas, pois argumenta-se que o 

valor recebido pelas infrações não é superior ao custo necessário para garantir as cobranças e 

efetuar as fiscalizações.     
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Ações de marketing com foco na saúde da população também vem sendo adotadas em 

Londres. É o caso, por exemplo, do programa "Caminhada na quarta-feira”. Identificou-se que 

os pais, no deslocamento para a escola dos filhos, contribuíam enormemente com os 

congestionamentos e poluição do ar. A caminhada na quarta-feira foi adotada por várias escolas 

e incentivava, presenteando com emblemas colecionáveis (bottons), as crianças que chegavam 

a pé à escola. O programa é considerado um sucesso, devido ao "Caminhada na quarta-feira”, 

cerca de 500.000 crianças estão estimulando seus pais a deixarem os carros, por pelo menos um 

dia por semana em casa, e levá-las a pé à escola. Essa medida resultou numa redução de 30% 

no uso do carro, a um custo de apenas de £ 2 por criança por ano.   

 

 

Gotemburgo – Suécia 

 

 

A difusão de veículos não poluentes é um dos elementos que contribuem para que a 

política de transporte de Gotemburgo seja considerada inovadora. No seu início, a proposta de 

circulação de veículos não poluentes centrou-se apenas na promoção do uso combustíveis 

sustentáveis, como o etanol E85 e metano. Na sequência, a aquisição de veículos com o 

consumo de combustível abaixo do usual também foi uma medida incentivada pelo plano. 

Segundo Mingardo et al (2008), no ano de 2008, cerca de 75% da frota própria do município 

era composta por veículos menos poluentes, bem como 12% de todos os carros novos vendidos 

em Gotemburgo.  

O sucesso do programa é explicado por dois fatores, o primeiro diz respeito a uma ampla 

campanha de marketing direcionadas a selecionados grupos, como empresas ambientalmente 

certificadas, empresas de táxi e jornalistas. A ideia vendida nessa campanha foi a redução de 

custos e não a redução das emissões por si só. O segundo fator, e provavelmente o mais 

importante, foi o de que o programa proporcionou benefícios importantes para o 

estacionamento de veículos não poluentes, tornando o estacionamento na cidade extremamente 

barato para aqueles com os veículos não poluentes e, portanto, altamente popular. Esse segundo 

fator é controverso, uma vez que promove o uso do carro.  

 

 

A experiência dos ônibus movidos a Gás Natural em Seul na Coreia 
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Os gases de escape dos veículo são considerado o principal culpado na luta contra a 

poluição do ar urbano em Seul, estudos demonstram que aproximadamente 67% da poluição 

do ar decorre de gases de escape do veículo (PARK; TAK, 2011). Como parte das políticas 

orientadas para preservação ambiental e saúde da população, o governo coreano tomou várias 

medidas contra a poluição do ar em áreas urbanas centrais, incluindo o lançamento do programa 

de substituição dos ônibus movidos a diesel pelo gás natural comprimido (GNC) no início do 

ano de 2000. Em um estudo para avaliar o efeito da introdução de ônibus movidos a gás natural 

e seus reflexos na qualidade do ar, Park e Tak (2011) analisaram sete cidades metropolitanas 

da Coréia. 

Os pesquisadores concluíram que, como já era esperado, por possuir menos poluentes 

que outros combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina, a emissão de CO (dióxido de 

carbono) e de PM10 (partículas inaláveis de diâmetro inferior a 10 micrómetros) diminuíram 

significativamente com o aumento da substituição dos ônibus movidos a diesel pelo GNC. Além 

desse esperado efeito, o estudo revelou que uma variável importante precisava ser considerada 

na medição da poluição da Coréia: a influência da poluição da China. Segundo os autores, os 

ventos do oeste e da corrente de jato transportam os poluentes do ar da China para a península 

coreana. A constatação de que a poluição chinesa contribui de forma significativa para o 

aumento do índice de poluição coreana reforça a ideia de que a cooperação entre municípios 

vizinhos é imperativa, devido ao chamado problema da poluição atmosférica transfronteiriça.    

De acordo com o estudo, embora a qualidade do ar das grandes cidades seja afetada por 

diversas variáveis, é necessário avaliar o grau de melhoria da qualidade do ar resultante das 

políticas implementadas. A pesquisa nas sete cidades coreanas concluiu que a substituição dos 

ônibus antigos movidos a diesel por novos ônibus alimentados a gás natural, contribuiu 

altamente para a diminuição na quantidade de poluição relacionadas às emissões de carbono e, 

consequentemente, com a melhoria na qualidade do ar das regiões analisadas.  

 

 

O desafio de Kolkata na Índia 

 

 

As cidades diferem quanto a natureza da poluição do ar, bem como quanto ao excesso 

de poluição, devido às características específicas de recursos de poluentes e do combustível 

utilizado (BANERJEE et al, 2012), no entanto, na maioria dos casos o transporte é a principal 
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fonte de poluição (Banco Mundial, apud Banerjee et al, 2012). De acordo com Banerjee et al 

(2012), a falta de centros de testes de combustíveis nos arredores de Kolkata, importante região 

metropolitana da Índia, facilitou a proliferação do uso de uma mistura conhecida como 

“KATATEL”. O Katatel é uma mistura altamente poluente de diesel e querosene. Hospitais tem 

registrado o aumento do número de pacientes com problemas como asma e bronquite, e, o uso 

indiscriminado do Katatel é tido como um dos principais fatores que levam à elevação do 

número de pacientes queixando-se de dificuldade respiratória (GIDDENS, apud BANERJEE 

et al, 2012). 

Com o objetivo de reduzir o nível de poluição, o Supremo Tribunal Federal aprovou 

uma medida que determinava a conversão de todos os veículos de transporte público, 

registrados na região de Kolkata, movidos a diesel, para um combustível mais limpo, no caso 

GLP, sigla para Gás Liquefeito de Petróleo ou GNC, Gás Natural Comprimido (WEIMAR, 

apud BANERJEE et al, 2012). Para tanto, o governo viabilizou facilidades de financiamentos, 

através dos bancos da Índia, tanto para os empresários realizarem a conversão dos seus veículos, 

quanto para que postos se equipassem para atender as novas demandas de abastecimento. 

Relatório da OMS indica que o total de partículas suspensas no ar de Kolkata é o mais alto do 

mundo, opinião comungada por uma equipe de pesquisadores da Universidade Jadavpur, 

renomada universidade de Kolkata.  

O estudo de Banerjee et al (2012) aponta que muitas organizações não-governamentais 

estão engajadas no apoio à conversão dos veículos movidos a Katatel para combustíveis menos 

poluentes. Porém os pesquisadores destacam que para atingir este propósito, é necessário haver, 

não só a ajuda do governo e de organizações não-governamentais, mas também, o que 

chamaram de “uma consciência social entre as pessoas comuns”. Alertam que é preciso haver 

um forte apoio socioeconômico voltado aos motoristas, e que em paralelo, os motoristas devem 

se comprometer a tornar a cidade mais livre da poluição. E finalizam a pesquisa admitindo que 

todos nós temos desenvolver uma consciência sobre o meio ambiente em que vivemos.  

 

 

A situação do Brasil e do Município de São Paulo   

 

 

O exercício de conhecer alternativas capazes de contribuir para o controle do avanço da 

emissão de poluentes e/ou equalizar as questões relativas à mobilidade urbana é válido, porém, 

a aplicação deve levar em conta a realidade econômica, cultural e social de cada país e de cada 
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cidade. No Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), declara estar atento aos temas referentes à mobilidade urbana: 

“O aumento da motorização individual, decorrente da deficiência crônica dos sistemas de 

transporte de massa, tem intensificado o tráfego nos grandes centros urbanos. Além de causar 

congestionamentos constantes, com a consequente degradação ambiental, devido à poluição do 

ar e sonora provocada pelos veículos automotores, o crescimento do número de veículos eleva 

os custos socioeconômicos e provoca sérios danos à saúde humana, devendo ser controlados 
através da adoção de medidas eficazes de controle da poluição veicular, direta ou indiretamente.” 

(IBAMA. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/programa-proconve>. 

Acesso em: 04/11/14) 

 

Objetivando a redução e o controle da contaminação atmosférica pelos veículos 

automotores, o Brasil, em 1986, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-(SISNAMA), instituiu 

a definição dos limites máximos de emissão de poluentes para os veículos novos com a 

implantação do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE) e em 2002 com um programa semelhante, o PROMOT (Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). O Quadro A-1 demonstra os limites 

estabelecidos, por exemplo, para veículos leve de passageiros. Há ainda definições para 

veículos leves comerciais, veículos pesados, ciclomotores e motocicletas. 

 

Quadro A-1:  Limites Máximos de Emissão de Poluentes para Veículos Leves de Passageiros 

 

 

Fonte: (IBAMA, 2014) 
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A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESP), estima que, apesar de 

possuir uma frota total com idade média relativamente baixa, com pouco mais de oito anos, no 

ano de 2013 ainda circulavam pelas ruas e estradas paulistas, cerca de cinco milhões de veículos 

com mais de dez anos de uso. Destes, cerca de dois milhões de automóveis e comerciais leves 

fabricados antes de 1992, ou 12% do total, são responsáveis pela emissão de aproximadamente 

45% de alguns dos principais poluentes que afetam a qualidade do ar. A Figura A-2 evidencia 

a contribuição relativa de cada categoria da frota do estado de São Paulo na emissão de 

poluentes no ano de 2013. Destaca-se a maior contribuição dos veículos do ciclo Otto (motores 

de ignição por centelha) nas emissões de CO (monóxido de carbono) e NMHC (hidrocarbonetos 

não metano), tanto automóveis como motocicletas, causada pelos fatores de emissão específicos 

como também pela grande quantidade de veículos nessas categorias. 

 

Figura A-2:  Contribuição Relativa das Fontes de Poluição do Ar no Estado de São Paulo (2013) 

 

 

Fonte: (CETESB, 2013) 

 

As diretrizes gerais para os Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso 

- I/M foram estabelecidas pelo CONAMA. Os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente são 

responsáveis pela implantação desses programas que consistem na realização de inspeção 

quanto ao estado de manutenção dos veículos objetivando garantir os níveis de emissão de 

poluentes certificados. Para Silva (2014), esses programas foram inspirados em programas já 
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adotados em outros países como o Clean Air Act, dos Estados Unidos no ano de 1970, bem 

como o European Standard of Vechicle Emissions, instituído pela União Europeia. 

Já houve a redução de 97% da emissão de um dos poluentes controlados, o material 

particulado, e de 78% da emissão de óxidos nitrosos, em comparação ao momento anterior aos 

programas. A emissão de CO (monóxido de carbono) por veículo, antes do início do programa, 

era de 54 gramas por quilômetro, e, de acordo com o IBAMA, em 2013, ela havia sido reduzida 

para 0,3 gramas por quilômetro. Igualmente importante foi a eliminação do componente 

chumbo da gasolina. Porém, a maioria dos analistas acredita que, a despeito dessas conquistas, 

o crescimento da frota de veículos praticamente anula os êxitos (SILVA, 2014). É certo, 

todavia, que sem essas medidas, a situação estaria pior. 

Assim como em Gotemburgo, ações para incentivar a aquisição de veículos 

ecologicamente corretos começam a ser adotadas pelo município de São Paulo. O Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo publicou a Lei Municipal nº 15.997/14, que incentiva a utilização de 

veículos puramente elétricos, híbridos (que unem motores a combustão a elétricos) ou movidos 

a hidrogênio. O incentivo será dado pela devolução da quota-parte do município na arrecadação 

do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), bem como pela exclusão do 

veículo do rodízio municipal. Os benefícios ficam restritos aos veículos com valor igual ou 

inferior a R$ 150.000,00. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (ANFAVEA) até outubro de 2014, 682 veículos elétricos foram 

licenciados, contra 491 veículos em todo ano de 2013. O quadro x mostra a composição do 

licenciamento de veículos por tipo de combustível no Brasil até o mês de outubro de 2104. É 

possível acompanhar, que embora haja uma evolução na quantidade de carros elétricos 

licenciados no Brasil, esse tipo de automóvel ainda é muito pouco comercializado no país.  

 

Tabela A-1: Evolução da Quantidade Média de Licenciamentos de Automóveis e Comerciais 

Leves por Combustível no Brasil 

 

Fonte: (ANFAVEA, apud Renavam, 2014) 
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Similar as ações de restrição de circulação de veículos adotas em Londres, em São 

Paulo, a restrição de circulação de veículos se dá pelo rodízio, ou pela Operação Horário de 

Pico, como é chamada pela Companhia de Engenharia de Táfego (CET). O rodízio é uma 

restrição à circulação de veículos automotores, nas ruas e avenidas internas ao chamado 

minianel viário do horário das 7 às 10 horas da manhã e das 17 às 20 horas. O rodízio foi 

implantado em 1997 com o propósito de reduzir a circulação de veículos, melhorando as 

estatísticas dos frequentes congestionamentos e as condições ambientais, através da redução da 

carga de poluentes na atmosfera. Uma escala, regida pelo último dígito da placa do veículo, 

determina em quais dias da semana quais veículos não podem circular. A multa atual para quem 

descumprir as regras do rodízio em São Paulo e circular indevidamente com o automóvel no 

dia e horários não permitido é de R$ 85,13. 

 Inicialmente o rodízio reduziu o congestionamento nas principais vias da cidade nos 

horários de maior movimento, porém, as lentidões nas principais avenidas logo voltaram a se 

intensificar, alcançando recordes frequentes. O agravamento dos recordes de lentidão da cidade 

de São Paulo, se dá, principalmente, pelo acelerado e contínuo crescimento da frota veicular. 

Em 2008, mesmo ano que Londres decretou a multa para a circulação de ônibus e caminhões 

na Zona de Baixa Emissão, a prefeitura de São Paulo, estendeu o rodízio para a circulação dos 

caminhões dentro do centro expandido, que é a região da cidade que concentra a maior oferta 

de serviços, bolsões de emprego, atividades culturais e de lazer, bem como os bairros 

classificados como de alta renda.  

A PricewaterhouseCoopers (apud Araújo, 2012), apurou em um estudo de 2010 que, 

entre 417 cidades europeias, 84% possuíam restrições à circulação de veículos de carga ou de 

passeio, sendo os de carga o principal alvo da medida. No caso constatado pela consultoria, a 

motivação, ao contrário do que ocorre com as medidas restritivas em São Paulo, era a questão 

ambiental e não o problema dos congestionamentos. No Brasil, apenas a cidade de São Paulo 

tem instituído o rodízio de veículos.   

 

Se no passado os automóveis foram saudados como capazes de livrar as cidades das 

toneladas de esterco, atualmente, essa tecnologia representa um desafio a ser administrado e 

controlado no que tange às questões de mobilidade urbana e a qualidade do ar. O famoso 

urbanista Jaime Lerner (apud Silva, 2014), declarou em um seminário em São Paulo que o 

automóvel representa o cigarro do futuro. É sabido todavia, que os carros não desapareceram 

de forma mágica, cabe portanto à população e aos órgãos competentes, estruturarem e adotarem 

soluções capazes de minimizar os efeitos negativos legados da aquisição desenfreada dos 
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automóveis em grandes centros urbanos, como no município de São Paulo. Certamente não é 

possível manter a tendência de crescimento da frota de automóveis, ao mesmo passo que se 

pretende reduzir as emissões de GEE na necessária proporção (SILVA, 2014). Entendendo-se 

que os veículos movidos a combustíveis fósseis já produzidos e que serão fabricados nos 

próximos anos continuarão a circular, faz-se necessário, que alternativas menos danosas sejam 

propostas, estudadas e implementadas imediatamente. Nessa perspectiva, o presente estudo, 

aprofunda as discussões sobre os fatores que estimulam, os fatores que desestimula o uso do 

gás natural pelos taxistas no município de São Paulo, mas, sobretudo, o estudo identifica a 

consciência ambiental desse nicho de mercado, tido como referência entre os motoristas.  

No conceito sustentável do transporte, o gás natural pode representar um importante papel, dado 

que, no Brasil, outras fontes de energia limpa ainda são tidas como experimentais.  
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APÊNDICE B 

  

RELAÇÃO DE ESCOLAS CONVENIADAS À PREFEITURA 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Prezado Sr. / Sra.  

 

Essa pesquisa destina-se a investigar se a consciência ambiental é um fator relevante na 

opção dos taxistas do município de São Paulo pela utilização do GNV. Também serão avaliados 

quais os atributos que estimulam e os que desestimulam a conversão dos veículos a GNV. 

Esclareço que o interesse dessa pesquisa é exclusivamente acadêmico, por essa razão, todas as 

informações obtidas nessa entrevista serão utilizadas estritamente para esse fim, não havendo 

necessidade da revelação de nenhum dado confidencial. Serão respeitadas todas as reservas que 

forem estabelecidas pelo entrevistado, cujo nome não será citado no relatório final dessa 

dissertação.  

 

A previsão de tempo necessário para realização dessa pesquisa é de 20 minutos. A 

colaboração do entrevistado é muito importante para o sucesso dessa pesquisa, e 

consequentemente para a ampliação do conhecimento sobre a consciência ambiental dos 

taxistas.  

 

Desde já, agradeço sua atenção e colaboração.  
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BLOCO 1: DADOS DO RESPONDENTE 

 

 

BLOCO 2: QUESTÕES ABERTAS 

Fatores que estimulam o uso do GNV 

 

1 – O senhor acha que ações como a diminuição ou isenção de impostos estimulam o uso do 

GNV? 

 

2 – O senhor tem conhecimento que existe facilidade de financiamento, oferecida por alguns 

bancos para compra do Kit para conversão dos veículos a GNV? Acredita que isso estimula a 

instalação dos Kits? 

 

3 – O uso do GNV possibilita menor desgaste ao automóvel? Gasta-se menos com óleo e com 

e lubrificantes quando se utiliza o GNV? Isso seria um fator que o senhor levaria em 

consideração na decisão de usar o GNV? 

 

4 – O senhor acha que quem utiliza o GNV gasta menos com abastecimento?  
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5 – O senhor acredita que a relação custo x benefício para aquisição do Kit é positiva? 

Compensa fazer a troca? 

 

6 – Ter um carro que pode também ser abastecido pelo GNV possibilita flexibilidade de 

decisões sobre o melhor combustível a ser utilizado? 

O senhor acha que isso é uma vantagem para quem tem o Kit instalado? 

 

7 – O GNV aumenta a vida útil do carro devido ao baixo nível de resíduo decorrente da 

combustão? 

 

8 – O senhor acha que os veículos que já vêm com o Kit de fábrica possuem melhor disposição 

e localização dos cilindros? 

 

9 – Os veículos fabricados com motor a GNV não perdem a garantia de fábrica? Se sim, isso é 

um fator que estimulou ou estimularia o senhor a comprar um carrro com motor a GNV? 

 

10 – O senhor concorda que GNV permite abastecimento sem contato com o ar, evitando o 

risco de combustão? O Senhor acha que é um combustível mais seguro? 

 

11 - O senhor acredita que o GNV não está sujeito a adulterações? Isso é importante para o 

senhor? 

 

Fatores que desestimulam o uso do GNV 

 

12 – O senhor tem incerteza quanto ao preço futuro do GNV?  

 

13 – O senhor a credita que o custo do Kit para conversão é alto e ou que a conversão não 

compensa? 

 

14 – Na sua opinião existe a exigência de revisões extras no veículo quando eles utilizam o 

GNV? 
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15 – Na sua opinião há uma perda de espaço no carro pela instalação do Kit? Isso o desestimula 

ou desestimularia a usar o GNV? 

 

16 – A perda de garantia de fábrica (mesmo em oficinas credenciadas pelo IMETRO) influencia 

ou influenciaria o senhor a não usar o GNV no seu carro? 

 

17 – O senhor acredita que existe o risco do motor perder potência em veículos que usam o 

GNV? Isso o desestimula ou desestimularia a usá-lo? 

 

18 – O senhor acredita que o desemprenho geral do veículo é afetado, por exemplo: a potência 

e o toque do carro apresentam queda? Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

 

19 – O senhor acha que existem incertezas quanto à disponibilidade futura do GNV?  Isso o 

desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

 

20 – O senhor acredita que existe pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO para 

fazer a conversão do automóvel para usar o GNV? 

 

21 – O senhor acha que tem uma quantidade suficiente de postos de abastecimento? 

 

Consciência Ambiental 

 

22 – O senhor acha que a capacidade de conservação do planeta está chegando ao seu limite, 

ao seu fim? 

 

23 – O senhor acredita que as pessoas se envolvem com as questões ambientais? 

 

24 – Acredita que problemas ambientais não podem esperar, que eles precisam ser solucionados 

imediatamente? 

 

25 – O senhor tem disposição para contribuir ou financiar ONGs que possuem projetos em prol 

do meio ambiente?  
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26 – O senhor recomendaria o uso do GNV para um amigo ou começaria a usar porque polui 

menos o meio ambiente? 

 

27 – Apoiaria formas alternativas de locomoção para a população. Como por exemplo: o 

estímulo ao uso de bicicletas e campanhas para a população andar mais a pé?  

 

28 – Se utilizasse (ou, por utilizar) um combustível mais limpo se sentiria (ou, se sente) aliviado 

por fazer sua parte e poluir menos o ar? 

 

29 – Possui sacos para lixo dentro do carro para evitar jogar lixo na rua? 

 

30 – O senhor tem orgulho (ou teria orgulho) de ter um carro menos poluente como os movidos 

a GNV?  

 

31 – De uma forma geral o senhor se sente ou se sentiria satisfeito por usar um combustível 

mais limpo e que polui menos o ar?  

 

32 – O senhor apoiaria políticas ou planos para reduzir a poluição do ar? 

 

33 – O senhor se sente incomodado quando vê alguém jogando lixo na rua? 

 

34 - O Senhor acredita que todos são responsáveis pela poluição do ar? Desde a dona de casa, 

os motoristas, passageiros? 
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BLOCO 3: PESQUISA ESTIMULADA 

 

Nesta parte do bloco relacionam-se os critérios considerados estimulantes à conversão. 

Considerar a alternativa que melhor corresponde ao seu ponto de vista do entrevistado de acordo 

com a escala abaixo. 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Diminuição ou isenção de impostos pelo uso (Ex. IPVA)      

2 Facilidade de financiamento para compra do Kit      

3 
O uso do GNV possibilita menor desgaste ao automóvel, 

por isso gasta-se menos com óleo e lubrificantes 

     

4 O preço do combustível (GNV) é mais barato      

5 
A relação custo x benefício para aquisição do Kit é 

positiva 

     

6 
Possibilita flexibilidade de decisões sobre o melhor 

combustível a ser utilizado  

     

7 
Aumento da vida útil do carro devido ao baixo nível de 

resíduo decorrente da combustão  

     

8 
Veículos fabricados com motor a GNV possuem melhor 

disposição e localização dos cilindros 

     

9 
Veículos fabricados com motor a GNV não perdem a 

garantia de fábrica 

     

10 
Permite abastecimento sem contato com o ar, evitando o 

risco de combustão 

     

11 O GNV não está sujeito a adulterações      
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Nesta parte do bloco relacionam-se os critérios considerados desestimulantes à conversão. 

Considerar a alternativa que melhor corresponde ao seu ponto de vista do entrevistado de acordo 

com a escala abaixo. 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Incerteza quanto ao preço futuro do GNV      

2 
Custo do Kit para conversão é alto e a conversão não 

compensa 

     

3 
Exigência de revisões extras no veículo quando eles 

utilizam o GNV 

     

4 Perda de espaço no carro pela instalação do Kit      

5 
Perda de garantia de fábrica (mesmo em oficinas 

credenciadas pelo IMETRO) 

     

6 Risco do motor perder potência      

7 
O desemprenho geral do veículo é afetado, a potência e o 

toque do carro apresentam queda 

     

8 Incerteza quanto à disponibilidade futura do GNV      

9 Há pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO       

10 Pouca oferta de postos para abastecimento      
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Nesta parte do bloco relacionam-se os critérios relativos à consciência ambiental. Considerar 

a alternativa que melhor corresponde ao seu ponto de vista do entrevistado de acordo com a 

escala abaixo. 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
A capacidade de conservação do planeta está chegando 

ao fim 

     

2 As pessoas se envolvem com as questões ambientais      

3 
Acredita que problemas ambientais não podem esperar, 

precisam ser solucionados imediatamente 

     

4 
Tem disposição para contribuir / financiar ONGs em 

prol do meio ambiente 

     

5 Recomendaria o uso do GNV para um amigo      

6 
Apoiaria formas alternativas de locomoção para a 

população (bicicleta, andar a pé, entre outros) 

     

7 
Se utilizasse um combustível mais limpo se sentiria 

aliviado por poluir menos o ar 

     

8 
Possui sacos para lixo dentro do carro para evitar jogar 

lixo na rua 

     

9 
Teria orgulho ou se sentiria bem por ter um carro 

movido a GNV 

     

10 
Sente-se ou se sentiria satisfeito de forma geral por ter 

um carro que usa um combustível mais limpo 

     

11 
Apoiaria políticas ou planos para reduzir a poluição do 

ar 
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12 
Sente-se incomodado quando vê alguém jogando lixo na 

rua 

     

13 Acredita que todos são responsáveis pela poluição      

 

Questionar se o entrevistado tem alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 

respondidas.  

 

 

Agradecer a colaboração. 
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APENDICE D 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS: PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

ENTREVISTADO: TAXISTA 1 

Data da Entrevista: 14/09/14 

Local da Entrevista: Plataforma de Desembarque do Terminal Rodoviário Tietê 

 

Taxista 1: fatores que estimulam o uso do GNV 

 

1 – O senhor acha que a diminuição ou isenção de impostos como o IPVA estimula do uso 

do GNV? 

Não porque para os taxistas já são isentos do pagamento do IPVA independente de ter o gás ou 

não. Para carros particulares eu acho que a isenção do IPVA estimularia sim. Se o taxista tivesse 

que pagar e usando o gás natural aí eu acho que todo taxista iria usar. 

 

2 – O senhor tem conhecimento que existe facilidade de financiamento para compra do 

Kit? Que alguns bancos possuem linhas de crédito diferenciadas para financiar a 

instalação do KIT? 

To sabendo. 

E para o senhor é vantajoso? 

Não, porque eu teria que abastecer duas vezes por dia. Porque o consumo dele é (...) a gente 

roda e vira e mexe tem que parar para abastecer. 

 

3 – O senhor acredita que o uso do GNV possibilita menor desgaste ao automóvel, por isso 

o senhor gastaria menos com óleo e com e lubrificantes? Isso seria um fator que o Sr. levou 

ou levaria em consideração na decisão de usar o GNV? 

Eu nunca tive, aí eu não sei, mas pelo jeito não, porque os colegas vira e mexe tem que trocar 

vela e cabo de vela. Eu acho que tem que ter um cuidado maior. Eu nunca tive, mas uns falam 

que é uma beleza e outros não. 
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4 – O senhor acha que quem utiliza o gás natural gasta menos com abastecimento?  

Eu gastaria menos. Iria ter uma pequena economia. 

 

5 – O senhor acredita que a relação custo x benefício para aquisição do Kit é positiva? 

Compensa fazer a troca? 

A, tem uns contra, né? Aí é que tá, a minha dúvida é essa, porque você tem que abastecer duas 

vezes por dia. E às vezes o tempo que você tá parado para abastecer você perde uma corrida. 

 

6 – Ter um carro que pode usar o gás natural como uma das possibilidade de 

abastecimento possibilita flexibilidade de decisões sobre o melhor combustível a ser 

utilizado? 

Acho que não estimula não. Mas essa pergunta era melhor fazer para quem usa o gás, né?  

Mas o senhor acha que isso é uma vantagem para quem tem gás? Ter mais opção de 

escolha? 

Eu acho que não porque ele vai ter que rodar mais. Mesmo tendo gás ele vai ter que rodar com 

outro combustível normal para não entupir os bicos.  

Ele não pode usar só o GNV? 

Não ele vai ter que usar também gasolina ou álcool. 

 

7 – O senhor acredita que o uso do GNV aumenta a vida útil do carro devido ao baixo 

nível de resíduo decorrente da combustão? 

Acho que isso é indiferente. 

Em média vocês passam quanto tempo com um carro? Qual é a vida útil de um taxi? 

Pode ficar até 10 anos, mas eu geralmente troco em dois ou três anos. Mas pela lei da prefeitura 

é permitido ficar até 10 anos com o carro. 

 

8 – Os carros fabricados com motor a GNV possuem melhor disposição e localização dos 

cilindros? 

É ocupa lugar na mala ou tem que colocar embaixo, né? Colocar embaixo do carro.  

O senhor acha que os que já vem com o Kit de fábrica resolvem melhor essa questão do 

espaço do Kit? 

Eu nem sei se tem. Tem carro que já sai de fábrica com gás? 

Tem.  
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Bom, então se vem de fábrica eu acho que é melhor, porque aí já vem no lugar certo, né? 

Não precisa adaptar, né? 

 

9 – Os veículos fabricados com motor a GNV não perdem a garantia de fábrica. Isso é um 

fator que estimulou ou estimularia o Sr. a comprar um carro com motor a GNV? 

Perde a garantia é, exato. 

 

10 – O senhor concorda que GNV permite abastecimento sem contato com o ar, evitando 

o risco de combustão? O senhor acha que é mais seguro? 

Se é mais seguro eu não sei. Acho que essa questão da segurança não tem a ver não. Eu sei que 

eles pedem para ter mais cuidado. Não sei se é mais seguro não, mas o cuidado é maior. 

 

11 – O senhor acredita que o GNV não está sujeito a adulterações?  

Ah, eu também acho. 

 

Taxista 1: fatores que desestimulam o uso do GNV 

 

12 – O senhor tem incerteza quanto ao preço futuro do GNV? Ou medo de ficar 

dependente da Bolívia que é quem fornece gás para o Brasil? 

Não acho que não, porque tem na Bacia de Campos, né? Tem bastante gás lá, né? Aí a gente 

não vai ficar muito dependente da Bolívia não. 

Então essa não é uma preocupação não, não é? O senhor não deixaria de usar o GNV por 

isso? 

Não, não. Acho que sempre vai tá mais em conta mesmo. 

 

13 – O senhor acredita que o custo do Kit para conversão é alto e a conversão não 

compensa? 

Ah, compensar para quem vai ficar muito tempo com o carro compensa, né? Apesar do peso e 

de ocupar espaço, né? Mas acho que ele podia ser um pouquinho mais em conta.  

Tem vantagens? 

Tem vantagens, é bem mais econômico, né? 

 

14 – Na sua opinião existe a exigência de revisões extras no veículo quando eles utilizam o 

GNV? 
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Precisa ter mais cuidado sim. 

E aumenta a quantidade de vezes que a pessoa tem que fazer revisão? 

Aí é que tá, né? O pessoal fala que tem lugar que dá certo, aí não precisa ir mais no mecânico, 

mas tem lugar que não. Aí tem que voltar sempre. Tem que ter um cuidado melhor. 

 

15 – Na sua opinião há uma perda de espaço no carro pela instalação do Kit? Isso o 

desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Se colocar dentro do carro sim. Se colocar no porta malas vai perder espaço.  

Tem opção de colocar em outro lugar? 

Eles colocam embaixo, no lugar do estepe, mas o estepe eles têm que colocar aqui dentro. 

Então do mesmo jeito vai perder espaço, né? 

Vai perder. 

E para vocês que trabalham com passageiros que podem estar com volume atrapalha? 

Vai perder espaço, prejudica sim. 

 

16 – A perda de garantia de fábrica (mesmo em oficinas credenciadas pelo IMETRO) 

influencia ou influenciaria o Sr. a não usar o GNV no seu carro? 

Tem muita gente que não coloca por causa da garantia mesmo. 

 

17 – O senhor acredita que existe o risco do motor perder potência? Isso o desestimula ou 

desestimularia a usar o GNV? 

Perde, perde um pouquinho sim. 

 

18 – O senhor acredita que o desemprenho geral do veículo é afetado, a potência e o toque 

do carro apresentam queda? Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Eu não tive, mas eu acho que perde um pouquinho. Porque vai forçar mais na ladeira, né? Força 

um pouquinho o motor, né? 

 

19 – O senhor acredita que o existem incertezas quanto à disponibilidade futura do GNV?  

Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Eu acredito que não, eu acho que vai ter bastante aí. Nessa Bacia de Santos, falaram que lá tem 

bastante gás. 
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20 – O senhor acha que existe pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO para 

fazer a conversão do automóvel para usar o GNV? 

Não, tem bastante.  

Não é difícil achar oficinas credenciadas? 

Não, quem quer acha com facilidade. 

 

21 – O senhor acha que tem uma quantidade suficiente de postos? 

Aqui em São Paulo tem bastante. Ninguém tem problema com isso não. Mas falaram que lá pro 

Nordeste e pra outros lugares é difícil de ter, né?  

 

Taxista 1: fatores referentes à consciência ambiental 

 

22 – O senhor acha que a capacidade de conservação do planeta está chegando ao fim? 

Sem dúvida, tá no limite mesmo. 

 

23 – O senhor acredita que as pessoas se envolvem com as questões ambientais? 

Sim o pessoal tá preocupado hoje em dia.  

Os seus passageiros falam sobre isso? 

Ah, vira e mexe eles estão falando sobre isso. 

Eles falam por conta de doenças respiratórias? 

Eles falam do ar, da poluição, da água que tá faltando aqui em São Paulo, né? Não tá tendo 

água nem pra beber, né? 

 

24 – Acredita que problemas ambientais não podem esperar, precisam ser solucionados 

imediatamente? 

É urgente, né? Precisa logo agora cuidar e resolver pra não ficar pra depois. Porque cada vez 

vai piorando mais. 

 

25 – O senhor tem disposição para contribuir / financiar ONGs em prol do meio 

ambiente? 

Não eu sou contra. Porque lá em casa a gente já separa o lixo, recicla o lixo, né? 

 

26 – O senhor recomendaria o uso do GNV para um amigo ou começaria a usar porque 

polui menos o meio ambiente? 
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Eu acho que ajuda mas eu nunca tive então eu não posso ser muito a favor, né? Mas eu acho 

que ajuda sim. 

 

27 – Apoiaria formas alternativas de locomoção para a população. Por exemplo, o senhor 

acha que as pessoas deveriam andar mais de bicicleta, andar a pé, etc? 

Sem dúvida, só que não tem, né? Os metrôs são super lotados, os ônibus são super lotados.  

O senhor acha que a cidade tem estrutura para se andar de bicicleta? 

O prefeito tá fazendo ciclo faixa e tá atrapalhando bastante.  

Para vocês taxistas a ciclo faixa atrapalha? 

Não tem espaço nem para os carros, agora que botar as ciclo faixas. Falou que vai fazer 400 

Km. 

Mas o senhor acha que a poluição do ar melhora com a construção das ciclo faixas? 

Pensando nisso, melhora, mas o pessoal tem que deixar de andar de carro e andar de bicicleta, 

né? Mas eu acho que não vai acontecer não, porque o número de bicicleta é bem menor do que 

o número de gente que anda de carro. 

 

28 – Se utilizasse um combustível mais limpo se sentiria aliviado por fazer sua parte e 

poluir menos o ar? 

Ah eu ponho álcool e o álcool ajuda também né? 

O senhor se sente melhor por usar o álcool? 

É. 

 

29 – No seu carro tem sacos para lixo para evitar que o lixo seja jogado na rua? 

Eu tenho saco de lixo.  

E o senhor nota que os seus clientes jogam o lixo no lugar certo? Eles respeitam ou jogam 

lixo pela janela? 

Ah, respeitam. Vira e mexe eles perguntam: "Cadê o lixinho?" 

 

30 – O senhor se sentiria mais aliviado por usar um combustível menos poluente como o 

gás natural?  

Ah, no meu caso eu acho que seria o contrário, que atrapalharia. Por exemplo, aqui na rodoviária 

eles tão pedindo para guarnecer, né? Pra vir mais táxis atender as pessoas. Se eu usasse o gás 

natural eu tivesse como combustível acabando, eu teria que deixar de atender o cliente para 

abastecer. Então, as vezes eu deixo de fazer uma corrida para abastecer.  
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Então o senhor acha que usar o GNV não compensa porque perderia tempo? 

Pra mim eu perderia tempo e podia perder o cliente, né?  

 

31 – O senhor se sente ou se sentiria satisfeito de forma geral por contribuir com um ar 

mais limpo? 

Sem dúvida. 

 

32 – O senhor apoiaria políticas ou planos para reduzir a poluição do ar? 

Sim. 

 

33 – O senhor fica incomodado quando vê alguém jogando lixo na rua? 

Muito. 

 

34 – O senhor acredita que todos são responsáveis pela poluição do ar? Desde a dona de 

casa, os motoristas, passageiros? 

Todo mundo, todo mundo. 

 

35 – O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de falar sobre o gás natural e a questão 

ambiental?  

Antes a turma fumava dentro dos táxis, né? E hoje em dia isso tá proibido.  

Para vocês essa foi uma boa decisão? 

Sim. 

 

36 – Vocês precisam fazer alguma manutenção de cursos para taxista? 

Sim, tem que faz um curso pela prefeitura.  

E alguma vez alguém falou sobre consciência ambiental ou sobre as questões ambientais? 

Ou isso nunca foi abordado? 

Olhe, eu fiz o curso em 1976 e acho que naquela época o pessoal não olhava muito pra esse 

lado aí não. E atualmente eu não sei se o pessoal que está fazendo esse curso aí para entrar se 

precisa ter isso aí. 

 

37 – Vocês têm algum curso de reciclagem? 

Reciclagem? Não.  

E nos encontros com outros taxistas esse tema aparece nas conversas ou é debatido? 
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Não, quando tem as assembleias eles não falam disso não.  

 

Fim da primeira entrevista. 

ENTREVISTADO: TAXISTA 2 

 

Data da Entrevista: 14/09/14 

Local da Entrevista: Plataforma de Desembarque do Terminal Rodoviário Tietê 

 

Taxista 2: fatores que estimulam o uso do GNV 

 

1 – O senhor acha que a diminuição ou isenção de impostos poderia estimula o uso do 

GNV? 

Podia se tivesse... se diminuísse no custo, né?  

Hoje em dia vocês são isentos do IPVA? Todo taxista é isento do IPVA? 

Todo taxista. 

 

2 – O senhor tem conhecimento que existe facilidade de financiamento para compra do 

Kit? Que alguns bancos têm linhas para financiar a instalação do KIT? 

Sim, os bancos dão crédito. 

O senhor acha que isso estimula os taxistas a usarem o GNV? 

Pra os que gostam sim, mas eu particularmente não gosto. 

 

3 – O senhor acredita que o uso do GNV possibilita menor desgaste do automóvel, por isso 

gasta-se menos com óleo e lubrificantes?  

Menor? 

Menor. 

Não, é o contrário. 

 

4 – O senhor concorda que o preço do combustível (GNV) é mais barato? 

Tem o desgaste, aí tem que ser pelo menos uns 30% mais barato. 

Mas o senhor acha que o preço é mais barato? 

É mais barato, mas não compensa. 
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5 - O senhor acredita que a relação custo x benefício para aquisição do Kit é positiva? 

Compensa fazer a troca? 

Eu acho que não. 

 

6 – Ter um carro que pode usar também o gás natural possibilita flexibilidade na decisão 

sobre o melhor combustível a ser utilizado? 

É pode ser. 

Mas o senhor levaria isso em consideração? Faria com que o senhor quisesse usar o gás 

natural? 

Não, não. 

 

7 – O uso do gás natural aumenta a vida útil do carro devido ao baixo nível de resíduo 

decorrente da combustão? 

Não, acaba mola, acaba a vela, acaba o cabo de vela, embreagem, amortecedor. 

 

8 – Os carros que saem de fábrica com motor a GNV possuem melhor disposição e 

localização dos cilindros? 

Não porque os que vem de fábrica e os que são colocados depois eles são colocados no mesmo 

lugar.  

 

9 – O senhor acha que os veículos fabricados com motor a GNV não perdem a garantia 

de fábrica e isso é um fator que estimularia o senhor a comprar um carro com motor a 

GNV? 

Eu acho que não. 

 

10 – O senhor concorda que GNV permite abastecimento sem contato com o ar, evitando 

o risco de combustão? O Sr. acha que é mais seguro? 

Pode ser, pode ser. 

Isso poderia influenciar positivamente? 

É. 

 

11 – O senhor acredita que o GNV não está sujeito a adulterações?  

Não, já existe casos que você chega num lugar e põe, vamos supor, 20 metros e na verdade 

daqueles 20 metros não chega nada na quilometragem. Então... 



184 
 

 

Taxista 2: fatores que desestimulam o uso do GNV 

 

12 – O senhor acha que o preço do GNV no futuro pode aumentar muito? 

Futuramente, é só passar as eleições que isso aqui vai virar, tanto o GNV como o combustível 

geral, isso aqui vai aumentar tudo. 

Quando o senhor decidiu não usar mais o GNV isso foi uma coisa que o influenciou? O 

medo dele ficar mais caro no futuro? 

É que o GNV era barato, depois fizeram um contrato lá com a Bolívia de 20 anos pra aumentar 

tudo que eles quisessem lá. Então o problema não é, não é, o valor de agora é a incerteza do 

amanhã. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. 

 

13 – O senhor acredita que o custo do Kit para conversão é alto e a conversão não 

compensa? 

Muito alto.  

É uma coisa que desestimula a colocar? 

Desestimula, é alto. O custo é alto. Manutenção é alta, aumenta seguro, tem que reforar a mola. 

 

14 – Na sua opinião existe a exigência de revisões extras no veículo quando eles utilizam o 

GNV? 

Sim, sim. 

Isso desestimula a colocar? 

Também, é. 

 

15 – Existe perda de espaço na mala também influencia?  

Sim, a gente que trabalha no aeroporto e rodoviária e não pode deixar de carregar mala. 

 

16 – E a perda de garantia de fábrica é uma coisa que desestimula vocês e influencia o 

senhor a não usar o GNV no seu carro? 

Também. 

 

17 – O senhor a credita que existe o risco do motor perder potência?  

Não é que existe, é real. Perde mesmo. 

Perde muito? 
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Perde bastante.  

 

18 – O senhor acredita que o desemprenho geral do veículo é afetado, a potência e o toque 

do carro apresentam queda? Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Sim. 

 

19 – O senhor acredita que o existem incertezas quanto à disponibilidade futura do GNV?  

Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Pode. 

 

20 – O senhor acha que existe pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO para 

fazer a conversão do automóvel para usar o GNV? 

Tem bastante, mas eu não sei o que pode acontecer. 

 

21 – O senhor acha que tem pouca oferta de postos para abastecimento? 

Não são suficientes sim. Hoje sim porque a procura ainda tá pequena. Não tem aquele problema 

de fazer fila.  

 

Taxista 2: fatores referentes à consciência ambiental 

 

21 - O Sr. Acha que a capacidade de conservação do planeta está chegando ao fim? 

Não tem mais o que fazer já tá o limite. Prestes a explodir (risos). 

 

22 – Acredita que as pessoas se envolvem com as questões ambientais? 

Só as pessoas que não tem o poder de resolver. 

E as pessoas que têm o poder de decidir? 

Não tão nem aí. 

 

23 – Acredita que problemas ambientais não podem esperar, precisam ser solucionados 

imediatamente? 

Já tá atrasado já. 

 

24 – O senhor contribui com essas organizações que tem causas a favor do meio ambiente? 

Não, não 
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25 – O senhor recomendaria o uso do gás natural para um amigo? 

Isso aí cada um escolhe, né? 

 

26 – Apoiaria formas alternativas de locomoção para a população como o uso das 

bicicletas e campanhas de incentivo para as pessoas andarem a pé? 

Sim, sim. 

 

27 – Se utilizasse um combustível mais limpo se sentiria aliviado por poluir menos o ar? 

Me sentiria. 

 

28 – Possui sacos para lixo dentro do carro para evitar jogar lixo na rua? 

Eu tenho aqui no carro sim. 

 

29 – O senhor se sentiria satisfeito de forma geral se contribuísse com um ar mais limpo 

para a cidade? 

Com certeza. 

 

30 – Apoiaria políticas ou planos para reduzir a poluição do ar? 

Apoiaria. 

 

31 – O senhor se sente incomodado quando vê alguém jogando lixo na rua? 

Me sinto. 

 

32 – O senhor acredita que todos são respnsáveis pela poluição do ar? 

Eu acredito que são sim. 

 

Fim da segunda entrevista. 

 

 

ENTREVISTADO: TAXISTA 3 

 

Data da Entrevista: 21/09/14 

Local da Entrevista: Trajeto entre a Rodoviária Tietê e Rua Maria Antônia 
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Taxista 3: fatores que estimulam o uso do GNV 

 

1 – O senhor acha que a diminuição ou isenção de impostos é um fator que estimula do 

uso do GNV? 

Olhe eu sou honesto viu? Eu uso o GNV por custo operacional. Mas não tenha a menor dúvida, 

viu? 

Então a redução do imposto não lhe estimularia a usar não, certo? 

Não. 

 

2 – O senhor tem conhecimento que existe facilidade de financiamento para compra do 

Kit? Que alguns bancos possuem linhas de crédito diferenciadas para financiar a 

instalação do KIT? 

Existe, mas ainda é complicado conseguir, viu? 

O senhor adquiriu o seu assim? 

Não, o meu eu não adquiri assim, mas existe, o Banco do Brasil financia isso. 

 

3 – O senhor acredita que o uso do GNV possibilita menor desgaste ao automóvel, por isso 

gasta-se menos com óleo e lubrificantes?  

Não tive problema nenhum até agora. Em todos esses anos não. Não é que ele dá um desgaste 

menor, mas eu não senti diferença pro combustível normal. 

 

4 – O senhor concorda que o preço do GNV é mais barato? 

Ah, é bem mais barato. Pelo preço que é fornecido deveria ter mais uma fiscalização do 

combustível porque você vai num posto e tem um que vende por um preço, vai no outro e o 

outro vende por outro preço. E o outro vende por outro.  

Mas o senhor acredita que o preço estimula o uso do gás natural?  

Mas se fosse um preço mais barato, isso era uma coisa que estimularia sim. 

 

5 – O senhor acha que a relação custo x benefício para aquisição do Kit é positiva? 

Compensa fazer a troca? 
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Compensa. Pra quem roda bem como o casos dos taxistas, compensa sim. Na atual situação de 

financiamento, de preço, em que um cobra um preço pelo combustível e outro cobra outro... Eu 

abasteço num posto que cobra R$ 1,59 o metro, aqui é R$ 1,80, ali é R$ 1,90.  

Não é tabelado, né? 

Não é tabelado, então quer dizer que, é tabelado para a Congás fornecer para eles. Porque o 

preço que a Congás fornece é um preço só. Mas aí porque é que esixte essa difernena se eles 

têm tabela para cobrar da Congás? Então alguma coisa aí está errada. As empresas que são de 

postos são um cartel.  

 

6 – Ter um carro onde o senhor pode escolher qual o combustível usar, se o gás natural 

ou outro, faz com que o senhor tenha mais flexibilidade de decisões sobre o melhor 

combustível a ser utilizado e lhe estimulou a querer fazer a conversão para o GNV? 

Enquanto eu puder usar o GNV eu vou usar porque sempre vai ser mais barato. Mas eu posso 

escolher usar três tipos de combustível.  

E para o senhor isso é importante? 

É importante, porque se o etanol ficar caro, eu posso usar a gasolina. Se a gasolina ficar cara eu 

posso usar o gás. Entendeu? Então eu tenho três tipos de combustível para poder escolher. Pra 

mim eu tenho essa alternativa. 

 

7 – Na sua opinião o gás natural aumenta a vida útil do carro devido ao baixo nível de 

resíduo decorrente da combustão? 

Não a vida útil dos carros (...) Hoje os carros brasileiros, a vida útil deles com qualquer 

combustível é aquilo mesmo e não adianta. 

 

8 – Para o senhor, os carros fabricados com motor a GNV possuem melhor disposição e 

localização dos cilindros? 

Não, não vi vantagem nenhuma não. Tem muitos carros aí que se você for usar o GNV no porta 

malas vai ficar sem porta malas.  

E no caso dos carros que saem de fábrica com os cilindros para utilização do GNV já 

instalados?  

Não, na verdade nenhum carro sai de fábrica com o GNV. Eles pegam uma empresa autorizada 

que colocam o gás para eles. Aí eles pegam o gás e colocam e dizem que sai de fábrica, mas 

não saem de fábrica não.  

Então não existe essa coisa de sair com o veículo a GNV de fábrica não? 
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Não, mas nesse caso a fábrica se responsabiliza, né? Inclusive tem muita concessionária de 

automóvel que dá a garantia por conta dela.  

 

9 – Os Veículos fabricados com motor a gás natural não perdem a garantia de fábrica é 

um fator que estimulou ou estimularia o senhor a comprar um carro com motor a GNV? 

Aí sim. 

O seu é original de fábrica? 

Não eu instalei. 

E o senhor achou ruim perder a garantia? 

Não. 

 

10 – O senhor concorda que GNV permite abastecimento sem contato com o ar, evitando 

o risco de combustão? O senhor acha que é mais seguro? 

Como é que é? 

O senhor acha que por não ter contato com o ar durante o abastecimento, torna o uso do 

gás natural mais seguro? 

Não, não acho não. 

 

11 – O senhor acredita que o gás natural não está sujeito a adulterações?  

Eu acho mais difícil dele ser adulterado, é uma coisa até impossível, né? Essa é uma vantagem, 

é. Mas uma coisa que pode ocorrer é na bomba, né? 

Ele dizer que está colocando uma quantidade que não está? 

É pode ter adulteração na bomba, mas no combustível não. Já dos outros combustíveis pode ter 

adulteração fora da bomba, né? Pra gasolina você pode acrescentar mais etanol porque o etanol 

é mais barato. Eu acredito que até impossível adulterar o GNV. 

 

Taxista 3: fatores que desestimulam o uso do GNV 

 

12 – O senhor acha que o preço do gás natural pode sofrer flutuação nos preços? Que 

pode aumentar muito? 

Nesse Brasil acontece de tudo, né? Mas eu acho que as pessoas colocariam já por causa do 

preço, porque é mais barato. 

Mas quando o senhor resolveu utilizar isso foi uma coisa que o senhor pensou? 

Não. Não levei isso em consideração. 
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13 – O senhor acredita que o custo do Kit para conversão é alto e a conversão não 

compensa? 

Olhe o preço deveria baixar mais um pouco. Mesmo no preço que tá, em relação ao combustível 

normal, gasolina e etanol, ainda vale a pena. 

 

14 – Na sua opinião existe a exigência de revisões extras no veículo quando eles utilizam o 

GNV? 

Tem, tem mais revisão. A revisão do GNV é até mais demorada. 

Então isso poderia desestimular uma pessoa a ter carro com GNV, certo? 

É, tem que ter mais revisão. 

 

15 – Existe perda de espaço na mala?  

Eu acredito que não, porque os carros novos, inclusive o meu não é no porta malas. Mas em 

algumas marcas de automóvel pode perder o espaço sim.  

No seu carro é embaixo, né? 

É 

Mas é no lugar que o senhor colocaria o pneu? 

Não o estepe tá normal, tá no lugar dele. 

 

16 – E a perda de garantia de fábrica é uma coisa que faria com que alguém deixasse de 

querer usar o GNV por causa disso? 

Não porque hoje as concessionárias estão vendendo os carros e vem com GNV e com garantia 

total. 

 

17 – O senhor acredita que existe o risco do motor perder potência?  

Perde um pouco de potência, mas também tem o seguinte, isso depende também do motor. Você 

tem um carro 1.0 eu não aconselho porque fica muito ruim. O 1.4 ainda dá para andar, mas a 

vantagem mesmo é de 1.6 pra cima. 

 

18 – O senhor acha que desemprenho geral do veículo é afetado, a potência e o toque do 

carro apresentam queda? Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Não é tudo normal. 
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19 – O senhor acredita que o existem incertezas quanto à disponibilidade futura do GNV?  

Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Eu acredito que o petróleo deva acabar primeiro do que o gás. 

 

20 – O senhor acha que existe pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO para 

fazer o serviço de instalação do Kit e a conversão do automóvel para usar o GNV? 

Não hoje não. Depois tem uma coisa, o equipamento de hoje é bem moderno. Isso que a gente 

chama de Kit de quinta geração é um equipamento bem moderno. O meu é o de terceira geração, 

mas o de quinta geração você nem percebe que tá com ele. 

E o senhor acha que o serviço das oficinas é bom? 

Ah é, a tecnologia das oficinas é muito boa. 

 

21 – O senhor acha que tem pouca oferta de postos para abastecimento? 

Não tem muito. Inclusive até nas rodovias já tem bastante. Você sai de São Paulo para o Rio de 

Janeiro, vai e volta com gás natural. Na Via Dutra tem muito. 

 

Taxista 4: fatores referentes à consciência ambiental 

 

22 – O senhor acha que a capacidade de conservação do planeta está chegando ao fim? De 

poluição do ar, das águas dos rios? 

Eu acho que não tá nem crítica, eu acho que tá mais do que crítica. 

 

23 – Acredita que as pessoas se envolvem com as questões ambientais? 

Muito pouco. Por que? Porque falta estimulação e orientação. 

 

24 – Acredita que problemas ambientais não podem esperar, precisam ser solucionados 

imediatamente? 

Deviam começar a solucionar desde antes de ontem.  

 

25 – O senhor tem disposição para contribuir ou colaborar financeiramente com ONGs 

em prol do meio ambiente?  

Não eu acho que a gente não precisaria contribuir pelo seguinte, porque pela carga tributária 

que a gente paga, governo do estado, governo federal, governo municipal... eles já têm recursos 

pra isso, né? Aí seria mais uma sangria no bolso da gente. 
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Eu sou contra a gente contribuir financeiramente. 

Então o senhor não concorda em dar dinheiro para essas causas não? 

Não, eu faria minha parte de não poluir, mas financeiramente não porque pelos encargos 

tributários que a gente tem e que são arrecadados, eles deveriam já financiar. Mas eles financiam 

campanha política. Agora eu ainda ter que financiar uma coisa que é obrigação deles? Não, eu 

sou pobre.  

 

26 – O senhor recomendaria o uso do GNV para um amigo? 

Pra todos eles que me perguntam eu digo que sou a favor, mas eu explico pra eles a questão 

financeira né? Depois cada um é que decide. 

 

27 – Apoiaria formas alternativas de locomoção das pessoas em favor do meio ambiente? 

Por exemplo: a utilização de bicicletas, estímulo para as pessoas andarem a pé, etc? 

Apoiaria, mas agora numa cidade como São Paulo com esse maluco desse prefeito tá fazendo 

essa ciclo faixa... só tá pintando, mas cadê a segurança do ciclista? E os transportes públicos, 

só dá pra andar se você tiver um ventilador portátil dentro dos ônibus.  

Olha numa cidade como São Paulo, por exemplo, é difícil você aconselhar uma pessoa a andar 

de bicicleta ou andar a pé. É muito difícil isso. As coisas em São Paulo, tudo é longe, não tem 

nada perto. 

 

28 – O senhor se sente mais aliviado por usar o gás natural, que é um combustível mais 

limpo e que polui menos o ar? 

Olha o gás não polui e eu to fazendo a minha parte, né? 

E o senhor se sente feliz por isso? Por utilizar e não poluir 

Pelos dois motivos, sinto feliz porque não to poluindo e porque financeiramente eu estou 

economizando. 

 

29 – Possui sacos para lixo dentro do carro para evitar jogar lixo na rua? 

Tenho sim. 

E seus passageiros pedem para usar? 

Tem muitos que pedem. 

Eles não jogam lixo na rua não? 

Não. Tem muitos que já tão consciente disso. 
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30 – O senhor sente satisfeito porque usa o GNV e contribui com um ar mais limpo? 

Isso é muito importante, né?  

O senhor tem orgulho de dizer as pessoas que usa Gás Natural? 

Ai vem aquela outra parte, pelo investimento, para quem roda pouco não compensa. Tem muito 

particular que faz essa pergunta. Aí eu explico pra ele. Quanto você roda por dia? Qual é a 

quilometragem?  

O senhor acha que as pessoas fariam a conversão só porque poluiria menos o ar? 

Não a maioria busca pela questão financeira. Eu uso também mais pela parte financeira, porque 

se eu fosse usar um combustível normal, a gasolina ou o etanol, o etanol eu gastaria uma média 

de R$ 60,00 por dia, a gasolina eu gastaria uma média de R$ 90,00 e com o GNV eu gasto R$ 

30,00. 

Então para o senhor compensa muito financeiramente? 

Financeiramente compensa muito.  

 

31 – O senhor apoiaria políticas ou planos para reduzir a poluição do ar? 

Ah, não tenha dúvida, né? Porque inclusive essa semana saiu uma reportagem aí que a camada 

de Ozônio vai se recuperar até 2020. Por que? Porque o mundo já se conscientizou da poluição. 

Se a camada de Ozônio até 2020, 2025 está recuperada é sinal que... 

Que alguém está tomando alguma providência? 

Exatamente. 

 

32 – O senhor sente incomodado quando vê alguém jogando lixo na rua? 

Eu acho uma falta de educação muito grande, né? Agora você imagine uma grande São Paulo 

com 22 milhões de habitantes, cada um jogando uma ponta de cigarro na rua. Qual é as galerias 

que vai suportar isso?  

Nenhuma, não é? 

Nenhuma. Então a culpa não é só das autoridades, não é?  

 

33 – O senhor acredita que todos são responsáveis pela poluição do ar? 

Cada um é responsável, não é? Cada um tem sua participação de culpa. 

 

34 – O senhor teve algum curso para formação de taxista? 

Tive sim. 

E eles abordaram a questão do meio ambiente? Da poluição do ar? 



194 
 

Isso aí não é falado não. Isso aí eles nem tocam. 

E o senhor acha que seria importante falar sobre isso? 

Ah, se é pra fazer um curso de taxista tinha que falar, né? Quando eu fiz o curso tinha que (...) 

eles ensinaram os primeiros socorros, e agora já mudou porque agora você não pode mais fazer 

isso. 

Agora não pode mais fazer isso? 

Não, você não pode mais fazer o atendimento, tem que chamar o SAMU, então quer dizer, é 

uma legislação que muda todo dia. E eles mudam por mudar, e eu acho um absurdo a polícia 

não poder mais atender. Mesmo se ela tiver com uma viatura do lado, não pode, é proibido.   

 

35 – Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre os temas que nós falamos 

na entrevista? 

Isso aí devia ser uma propaganda do governo municipal, do governo estadual e federal. Eles 

não gastam tanto dinheiro com bobagem? Podiam incentivar na impressa, no rádio e na 

televisada, orientando as pessoas a (...) Mas não é pra fazer uma campanha de um dia. Você 

tem que ficar martelando, porque as pessoas vão entendendo. 

 

36 – O senhor acha que se todos os taxistas usassem gás natural, isso melhoraria a 

qualidade do ar? 

Eu não tenho dúvida. Se todo meio de transporte público ussasse o gás natural poluiria menos. 

Porque quem mais polui a cidade de São Paulo são os trinta e cinco mil táxis, mais os ônibus e 

caminhão.  

Essa Controlar foi um tiro no pé. Se eu to sabendo que não tem mais controlar, eu não vou ficar 

mais controlando. Tá andando, tá andando. Mas tá poluindo? Tá poluindo, mas tá andando. 

Acho que acabou por interesse político. 

 

 

Fim da terceira entrevista. 

 

 

ENTREVISTADO: TAXISTA 4 

 

Data da Entrevista: 21/09/14 

Local da Entrevista: Ponto de Táxi da Estação do Metrô Conceição 



195 
 

 

Taxista 4: fatores que estimulam o uso do GNV 

 

1 – Se houvesse incentivo financeiro, como a diminuição no valor de alguns impostos, o 

senhor acha que isso estimularia as pessoas a usarem o gás natural? 

Eu acredito que sim. 

 

2 – O senhor tem conhecimento que existe facilidade de financiamento para compra do 

Kit? Que alguns bancos possuem linhas de crédito diferenciadas para financiar a 

instalação do KIT? 

Olha eu sou suspeito para falar isso porque já me ofereceram várias ofertas, mas eu não quis 

porque minhas condições deu para comprar o carro à vista, o gás entendeu? E tudo.  

Entendi, então o senhor não fez financiamento nenhum? 

Isso, não fiz já para não ficar devendo. Por que eu to preocupado com nosso país, né? 

Mas o senhor acha que se a oferta fosse melhor para compra do kit isso estimularia as 

pessoas a usarem o gás natural? 

Ah, isso estimula muito. Essa parte de dinheiro mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? 

 

3 – O senhor acredita que o uso do gás natural possibilita menor desgaste ao automóvel, 

por isso gasta-se menos com óleo e lubrificantes?  

Olha eu tenho o gás nesse carro, tenho o gás num carro particular que eu tenho em casa e eu 

não tenho o que reclamar de gás não. Para mim é uma economia total.  

Certo. 

Se eu abastecer eu vou daqui na praia com R$ 20,00. O pedágio custa R$ 22,10, então eu pago 

mais imposto pra ir na praia do que com combustível. 

 

4 – O senhor concorda que o preço do gás natural é mais barato, então? 

Sim, com certeza. 

E o senhor acredita que isso estimula as pessoas a usarem o gás natural? 

Eu acho. Aqui mesmo nesse ponto, depois que eu entrei pouca gente trabalha sem gás, a maioria 

trabalha com gás. Entendeu?  

 

5 – O senhor acredita que a relação custo x benefício para aquisição do Kit é positiva? 

Compensa fazer a troca? 
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Não é questão que tenha mais benefício, é questão de economia, porque se você for rodar aqui 

em São Paulo com combustível, você gasta, se você roda pouco, você gasta R$ 50,00 ou R$ 

60,00 por dia, e com gás você gasta R$ 20,00, entendeu? Então a economia é grande, é muito 

grande. É muita vantagem pra gente. 

 

6 – Ter um carro que pode usar o GNV possibilita flexibilidade de decisões sobre o melhor 

combustível a ser utilizado? 

Olha, eu, eu não tenho muita escolha não. Para mim o carro tando funcionando bem, pra mim 

tá bom. E meu carro eu sempre uso ele 3 anos e tem muito carro que eu vendo e que eu não 

mando fazer nem uma vistoria de gás.  

Certo. 

A não ser a anual, né? Mas assim, pobrema mesmo eu nunca tive. 

 

7 – O senhor acha que o uso do gás natural aumenta a vida útil do carro devido ao baixo 

nível de resíduo decorrente da combustão? 

Eu acho que é a mesma coisa. 

O senhor acha que isso não estimula ninguém a usar o gás não? 

Não, não. 

 

8 – Os carros fabricados com motor a GNV, que saem com a possibilidade de utilizar o 

gás já de fábrica, possuem melhor disposição e localização dos cilindros? 

Olha, essa parte deles falar que é original de fábrica, isso não existe em nenhuma concessionária 

que tenha um posto de gás que tenha instalado na fábrica. Todas concessionárias elas mandam 

instalar fora pra estender na garantia do carro. Uma coisa errada, como é que eles fala, eles 

falam que não vai perder a garantia e quando você tira o carro de lá para você istalar eles alegam 

que você vai perder a garantia? Por que? Porque é o seguinte: eles cobram R$ 2.000,00 a mais 

do que o cara cobra lá. Eu mesmo, comprei esse carro, tirei ele da concessionária, levei lá na 

Sul Gás, mandei eles instalar o gás, eles aí me cobrava R$ 4.800,00. Lá eu paguei R$ 3.300 

entendeu? 

 

9 – Entendi. Então o senhor acha que os veículos fabricados com motor a GNV não 

perdem a garantia de fábrica? 

Não eu acho normal. 
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Certo. Então o senhor acha que ninguém ficaria influenciado a comprar um carro com 

GNV de fábrica para não perder a garantia não, né? 

Não, carro novo fia, só se for um azar muito grande pra ele dá um pobrema em menos de 2 

anos. 

 

10 – O senhor concorda que GNV permite abastecimento sem contato com o ar, evitando 

o risco de combustão? O senhor acha que é mais seguro? 

Olha, questão de perigo eu acho que não sei. Pode até ser mais perigoso, mas eu graças a Deus... 

Não, o senhor não acha que é menos perigoso porque ele não tem contato com o ar? O 

senhor não acha que ele é mais seguro? 

Ah, eu acho. 

 

11 – O senhor acredita que o GNV não está sujeito a adulterações?  

Com certeza, porque gás não tem como eles fazerem adulterações. Agora, agora, combustível 

aí você abastece num posto aí e com duas ou três semanas o carro já começa a pipocar e tudo e 

quando você vai ver é o combustível adulterado.  

 

Taxista 4: fatores que desestimulam o uso do GNV 

 

12 – O senhor acha que o preço do gás natural pode aumentar muito no futuro? 

Eu acho que não, porque nós temos muito gás aqui no Brasil. Nós temos muito petróleo, o 

problema é que o brasileiro gosta de ser escravo dos outros. E nosso país é muito rico, só que 

os caras só pensam em tirar proveito da gente. 

 

13 – O senhor credita que o custo do Kit para conversão é alto e a conversão não 

compensa? 

Olha, se for por no bico da caneta eu acho que é caro o kit de gás. 

Mas pra taxista compensa? 

Para taxista compensa porque a gente roda muito, mas pra por no carro particular não compensa 

não. 

 

14 – Na sua opinião existe a exigência de revisões extras no veículo quando eles utilizam o 

GNV? 

Existe, existe. 
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Que tipo de revisão extra o senhor tem que fazer?  

Olha, você tem que fazer várias revisões. Eu mesmo renovo o alvará todos os anos, então é o 

seguinte: quando é carro com GNV duas revisões é feita no mesmo posto. Inclusive até o 

próprio funcionário, ele dá preferência para um carro que não tem GNV de que pra gente que 

tem GNV. E essa, essa revisão que a gente faz é paga. 

Aí o senhor paga duas vezes? 

É a gente paga duas revisões pro DTP e paga uma pro posto que faz a vistoria, entendeu?  

 

15 – Existe perda de espaço na mala?  

Olha, e acredito que não, porque hoje nós não temos mais aquelas corridas como tinha 

antigamente, entendeu? A gente pegava e levava pessoas para o interior ou pra rodoviária com 

um monte de mala. Hoje em dia todo mundo viaja de avião. Então é uma malinha, duas malinhas 

no máximo. 

O do senhor está instalado no porta malas?  

No porta malas.  

E o senhor acha que perdeu um pouquinho de espaço? 

Muita pouca coisa. Tem muita gente que nem percebe que tem gás no carro. 

 

16 – E a perda de garantia de fábrica é uma coisa que desestimula vocês e influencia o 

senhor a não usar o GNV no seu carro? 

Também não. Porque eu acho que é muito da concessionária que te vende o carro como esse 

carro aqui, esse carro é top de linha. Só que eles me deram um carro sem câmera de rea, DVD 

eles querem me cobrar cento e cinquenta conto para fazer o desbloqueio, pra desbloquear o 

aparelho, mas porque eu vou pagar 150,00 conto, se é uma coisa que eles tem que me dar e 

funcionando tudo? 

 

17 – O senhor acha que tem risco do seu motor perder potência porque usa o gás natural?  

Não perde nada.  

O seu carro é 1.6? 

Não o meu é 1.8. 

E o senhor não notou que tem perda na potência do motor? 

Não tem perca nenhuma. Eu tenho uma Zafira 2006 que é particular, desde 2006 que eu uso 

gás e tá normal. 
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18 – O senhor a credita que o desemprenho geral do veículo é afetado, a potência e o toque 

do carro apresentam queda? Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Não, não, não. 

 

19 – O senhor acredita que o existem incertezas quanto à disponibilidade futura do GNV?  

Isso o desestimula ou desestimularia a usar o GNV? 

Eu acho que não falta não.  

Então ninguém ia deixar de usar por causa disso não, né? 

A única coisa que eu acho caro é o kit. O kit podia ser mais barato. 

E o senhor acha que se o kit fosse mais barato as pessoas usariam mais o gás natural? 

Com certeza. 

 

20 – O senhor acha que existe pouca oferta de oficinas credenciadas pelo IMETRO para 

fazer a conversão do automóvel para usar o GNV? 

Tem, tem bastante oficina que é credenciada pelo INMETRO.   

Ninguém tem dificuldade de achar oficina não, né?  

Ninguém tem dificuldade não. 

 

21 – O senhor acha que tem pouca oferta de postos para abastecimento? 

Não, até que é bom nosso abastecimento. Quando eu comecei a trabalhar com gás eu trabalhava 

aqui na Zona Sul mesmo e só tinha um posto na Aclimação (...) 

Há quantos anos atrás? 

Uns 10 ou 15 anos atrás. Tinho outro na Rio Bonito e um lá em São Bernardo. Entendeu? Então 

a gente fazia aquela fila para abastecer.  

Perdia muito tempo? 

Perdia muito tempo. Não compensaria, mas hoje para qualquer lado que você vai tem GNV. 

Qualquer lugar, você vai para o (...) 

E o senhor hoje não fica em fila para abastecer? 

Não, hoje você chega e já abastece e já vai embora. Entendeu? Hoje a gente tem muito posto 

pra atender a gente.  

 

Taxista 4: fatores referentes à consciência ambiental 
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22 – O senhor acha que a capacidade de conservação do planeta está chegando ao fim? A 

situação está crítica? 

Olha, eu acho que já tá bem encaminhado. Eu acho que o praneta que nós tamos vivendo, nós 

temos que aproveitar o momento presente porque não existe mais muita coisa boa para nós não.  

E o futuro o senhor acha que vai ser como? 

Olha o futuro só Deus que pode nos dá, né? 

 

23 – O senhor acredita que as pessoas se envolvem e se preocupam com as questões 

ambientais? 

Olha eu acho que não. Eu acho que esses caras não tem coração para.... 

Mas e a população o senhor acha que se envolve? 

Olha eu acredito que não (...) eu acredito que (...) 

Eles se preocupam menos do que deviam? 

Eu acho que cada um só se preocupa com, cada um tem uma mentalidade, não existe ninguém 

para fazer a cabeça de ninguém não. 

 

24 – Mas o senhor acredita que a solução para as questões ambientais não podem esperar, 

precisam ser solucionados imediatamente? 

Olha isso aí é uma parte que eu acho que depende muito dos grandes aí. Os caras que têm o 

poder nas mãos não fazem nada então a gente, não é a gente que vai consertar. Quem tinha que 

consertar isso aí é eles, né? Eles não tão nem aí por a gente não. 

 

25 – O senhor contribuiria financeiramente com algum projeto que objetivasse a 

preservação do meio ambiente?   

Não.  

 

26 – O senhor recomendaria o uso do GNV para um amigo? 

Sim, vale a pena. 

Só por questões econômicas? 

É bem econômico mesmo. 

 

27 – O senhor apoiaria formas alternativas de locomoção para a população como por 

exemplo estimular as pessoas a andarem de bicicleta, andar a pé, etc? 

Sim, eu mesmo adoro fazer isso. Eu, num dia da semana mesmo eu não uso carro casa em casa. 



201 
 

Mas o senhor não usa por conta do meio ambiente, para preservar o meio ambiente? 

É, eu acho que para deixar o espaço da rua para outro, né? Porque eu acho uma ignorância a 

pessoa que utiliza o carro e andar 2 ou 3 km, entendeu? Só pra por o carro na rua.  

 

28 – O senhor se sente mais aliviado por usar um combustível mais limpo e por poluir 

menos o ar? 

Sinto. Eu não to fazendo mal para ninguém, né? 

 

29 – O senhor possui sacos para lixo dentro do carro para evitar jogar lixo na rua? 

Tenho. 

E o senhor se sente incomodado quando vê alguém jogando lixo nas ruas? 

Eu sinto, mas eu acho que a gente não pode fazer nada, né? 

 

30 – O senhor se sente mais satisfeito, de forma geral, por contribuir com um ar mais 

limpo? 

Ah, eu sou a favor de ficar limpo, né? Da gente não contaminar mais do que já tá. 

 

31 - O senhor acredita que todos são responsáveis pela poluição do ar? 

Olha, o brasileiro é muito mal educado sobre essa parte aí.  

Você vê o povo aí na rua e você vai vê que é muito difícil ter um cara aí que tá fumando o 

cigarro e apagar o cigarro e por a bituca de cigarro no lixo. E pegar uma bala, descascar e por 

o papel da bala no lixo. Eles sempre jogam fora. 

 

Fim da quarta entrevista. 
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APÊNDICE E 

 

 

QUESTIONÁRIO: PESQUISA DESCRITIVA 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta Pesquisa tem como objetivo verificar a consciência ambiental dos motoristas de táxi do 

município de São Paulo, bem como os fatores que estimulam e os que desestimulam a utilização 

do gás natural. 

 

O interesse dessa pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso, todas as informações obtidas 

serão utilizadas estritamente para esse fim. Os respondentes não serão caracterizados na 

divulgação da pesquisa e seus dados não serão associados aos seus nomes. 

 

A previsão de tempo necessário para as respostas é de 10 minutos. A participação de cada 

entrevistado é voluntária e a colaboração de todos é muito importante. 

 

Desde já, muito obrigada! 
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