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No documento publicado pelo IPCC - Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas –, em fevereiro de 2007, em Paris, foi expresso que
grande parte do aquecimento observado nos últimos anos é causado por
atividades humanas, concluindo-se que, em virtude do aumento da média global
das temperaturas do ar e dos oceanos ser visível e contínuo, o processo de
derretimento das calotas polares e o conseqüente aumento na média global do
nível do mar provocará relevantes impactos de caráter econômico e social, num
futuro próximo.
Neste contexto, as discussões relativas às questões ambientais estão
se avolumando, e devem ser cada vez mais priorizadas, com vistas a frear e
reverter o processo de aquecimento. Desta forma, a educação ambiental tem
papel fundamental no processo de aperfeiçoamento da relação do homem com
o meio ambiente em que ele se insere.
A educação ambiental é uma atividade que deve gerar mudanças na
qualidade de vida e uma maior consciência coletiva a respeito da relação dos
homens entre si e destes com o meio ambiente que os cerca.
Esta auditoria teve como objetivo contribuir para uma melhor aplicação
dos recursos públicos, dando continuidade ao trabalho iniciado em abril de
2004, realizando-se o acompanhamento (follow-up) da implementação das
recomendações e oportunidades de melhoria, contidas no relatório anterior, e,
adicionalmente, incorporando legislação, tecnologia, e novas metodologias.
São os partícipes fundamentais, neste programa, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SMAC), que atua na execução de atividades de Educação
Ambiental Não-Formal, e a Secretaria Municipal de Educação (SME), exercendo
o papel de executor da política de Educação Ambiental Formal. Não obstante o
fato de a Educação Ambiental Formal atuar principalmente na formação das
novas gerações, há um vazio que precisa ser preenchido, relativo à educação
ambiental de um grande número de pessoas que se desenvolveram numa
época em que as questões ambientais eram secundárias, adquirindo hábitos de
consumo altamente degradantes do ponto de vista ambiental e relacionandose com o meio ambiente como se este fosse imutável e tolerante. Por isso,
este trabalho ateve-se, principalmente, a examinar a Educação Ambiental em
sua modalidade Não-Formal, que deve priorizar as políticas voltadas para
conjuntos representativos de pessoas, considerando-se nessas políticas o efeito
multiplicador do resultado pretendido.
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1.1. O Q
UE FOI A
VALIADO?
QUE
AV
A presente auditoria investigou as ações desenvolvidas no Município,
relacionadas à educação ambiental não-formal, procurando avaliar as dificuldades
ocorridas na execução do programa, com o objetivo de recomendar correções
e sugerir oportunidades de melhoria.
1.2. POR Q
UE FOI A
VALIADO?
QUE
AV

Auditoria no programa “Educação Ambiental” modalidade não-formal

Na escolha deste Programa como objeto de uma auditoria operacional,
foram levados em consideração os seguintes fatores:
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4o conhecimento disponível na área auditada – com base nas normas
prescritas pelo ProNEA – Programa Nacional de Educação Ambiental,
pelo PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental, pela Agenda 21
e pelas Resoluções do CONSEMAC - Conselho Municipal de Meio
Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro;
4a necessidade de conscientização da sociedade - conforme apontado
por Dias (2002), o Analfabetismo Ambiental representa a maior ameaça
à sustentabilidade da civilização humana e seu antídoto é a Educação
Ambiental e a Ética;
4a urgente necessidade de mudança de valores e atitudes face à
problemática do aquecimento global.
Segundo o ProNEA, as estratégias de enfrentamento da problemática
ambiental, para produzirem os resultados desejáveis na edificação de sociedades
sustentáveis, envolvem uma coordenação entre todos os tipos de intervenção
ambiental direta, incluindo, nesse contexto, as ações em Educação Ambiental.
Dessa forma, assim como as medidas políticas, jurídicas, institucionais e
econômicas voltadas à proteção, recuperação e melhoria sócio-ambiental,
despontam também as atividades no âmbito educativo.
1.3. MET
ODOLOGIA EMPREGAD
A
METODOLOGIA
EMPREGADA
Os trabalhos de campo consistiram em visitas:
4ao Centro de Educação Ambiental (CEA) da SMAC;
4aos CEAs dos Parques Naturais Municipais (PNMs) de Marapendi,
da Prainha e de Grumari;

4à Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) do
Jequiá; e
4aos PNMs do Mendanha, Chico Mendes, Fazenda do Viegas, da
Cidade, Penhasco Dois Irmãos, da Freguesia, Bosque da Barra, da
Catacumba, Professor Melo Barreto e Parque Estadual da Chacrinha.
Foram realizadas entrevistas junto à equipe técnica do Programa,
utilizando questionários formulados com base na legislação referente à Educação
Ambiental e em material didático próprio, a fim de conhecer e avaliar a infraestrutura disponível e as atividades desenvolvidas nessa área.

A educação ambiental ainda é uma abordagem nova, carente de
publicações, particularmente, no Brasil. A modalidade não-formal é menos
estruturada que a formal e pouco registrada, observando-se ações pontuais, o
que dificultou o conhecimento e a análise da prática de Educação ambiental
não-formal adotada no país.
Quanto ao aspecto administrativo da educação ambiental no Município
do Rio de Janeiro, concernente à Secretaria de Meio Ambiente, houve uma
enorme carência de informações gerenciais relativas ao Programa.
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2 - A EDUCAÇÃO AMBIENT
AL E OS CENTR
OS
AMBIENTAL
CENTROS
DE EDUCAÇÃO AMBIENT
AL – CEAs
AMBIENTAL
No presente trabalho, utilizou-se a definição de Educação Ambiental
empregada na Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977), de aceitação
internacional:
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A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores
e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento de
habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para
entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas
culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também
está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética
que conduzem para a melhoria da qualidade de vida.
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A Educação Ambiental é classificada em educação formal e não-formal,
conforme o local onde é praticada. Enquanto a educação formal está difusamente
contida na grade escolar da pré-escola, do primeiro, segundo e terceiro graus,
a educação não-formal é exercida nos variados espaços da vida social exteriores
ao mundo escolar.
A educação ambiental não-formal é direcionada aos movimentos
comunitários, aos moradores de bairros, a algumas entidades trabalhistas e
de classe e ao público em geral, usuário dos espaços públicos e privados,
dentre outros.
Os CEAs surgiram na década de 90, sob estímulo de Fóruns Nacionais
e Regionais de Educação Ambiental, do I Encontro Nacional de Centros de
Educação Ambiental e sob forte influência da ECO-92.
Conforme consenso estipulado na Carta de Timóteo, entende-se como CEA
um espaço físico de referência em educação ambiental, representado
por uma sede (fixa ou móvel), dotado de uma série de
equipamentos, recursos e outros espaços, que conta com uma
equipe (preferencialmente multidisciplinar) capaz de desenvolver
múltiplas atividades destinadas a públicos diferenciados e
orientadas por um projeto político pedagógico bem estruturado.
O CEA, órgão integrante da estrutura formal da SMAC, foi criado
através da Lei nº 2.707/98. Segundo esta norma, compete ao CEA, entre
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outras atribuições, coordenar e desenvolver ações voltadas para a prática de
educação ambiental no Município do Rio de Janeiro, articuladas com as atividades
dos demais órgãos da Secretaria.
Existem ainda dois CEAs, não incorporados à estrutura formal da
Secretaria, em atividade, instalados em unidades de conservação do Município
do Rio de Janeiro e amparados por contrato de prestação de serviços de
execução de um programa de educação ambiental que são o Centro de
visitação da APARU do Jequiá, na Ilha do Governador, e o Centro de referência
em educação ambiental de Marapendi, situado no Recreio, sendo que o
contrato deste último abrange, ainda, as atividades de educação ambiental
dos PNMs da Prainha e de Grumari.
Os CEAs que possuem contrato contam com uma sede, equipe técnica,
material didático, veículo, e, ainda, com atividades regulares programadas.
Os Parques Naturais Municipais do Mendanha, Chico Mendes, Fazenda
do Viegas, da Cidade, Penhasco Dois Irmãos e da Freguesia possuem núcleos
de atividades de educação ambiental desenvolvidas pelos agentes ambientais,
com apoio dos gestores, que são denominados pela SMAC como Núcleos de
Educação Ambiental – NEAs1.

1

O NEA não é um órgão ou instituição formalmente estabelecido na estrutura da educação
ambiental da SMAC. É, na realidade, um conjunto de atividades desenvolvidas em uma UC
(ou outro local).
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3 -O Q
UE O TCMRJ CONST
ATOU
QUE
CONSTA
Quanto à avaliação de desempenho, não foram fornecidos dados
numéricos referentes às diversas ações desenvolvidas pelos CEAs do
Marapendi, da Aparu do Jequiá e pelos demais parques que permitissem a
análise da economia, da eficiência, da economicidade, e da efetividade da gestão
de educação ambiental dos mesmos.
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3.1. ATIVID
ADES E INFRA-ESTRUTURA
ATIVIDADES
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A equipe de auditoria visitou parques naturais municipais que não
possuem contrato de prestação de serviços de execução de um programa de
educação ambiental, com o intuito de conhecer as iniciativas nesta área,
realizadas nos mesmos, além da infra-estrutura existente para que estas
atividades sejam realizadas.
Foi constatado o trabalho realizado pelos agentes ambientais e pelos
gestores de alguns dos parques, contando, em alguns casos, com a colaboração
de estagiários e voluntários.
No caso dos agentes ambientais, estes somente atuam em parques
vizinhos às comunidades atendidas pelos projetos Mutirão Reflorestamento
ou Guardiões dos Rios, já que sua atuação está ligada a um destes projetos, e
busca aproximar dessas áreas de proteção a comunidade do entorno.
As unidades visitadas foram os PNMs Bosque da Barra, da Cidade, da
Catacumba, Professor Melo Barreto, da Freguesia, do Mendanha, Penhasco
Dois Irmãos, Chico Mendes e Parque Estadual da Chacrinha, este último com
a administração recentemente municipalizada.
A Tabela 1, a seguir, demonstra, dentre os PNMs visitados, aqueles
que possuem condições mínimas de infra-estrutura para o funcionamento de
um Núcleo de Educação Ambiental e as principais atividades realizadas em
cada parque:

Tabela 1: Educação Ambiental nos PNMs

a) o PNM Bosque da Barra não possuía um local disponível para o
funcionamento de um CEA.
b) no PNM Bosque da Barra foi informado que havia sido montada
uma exposição sobre meio ambiente em uma área coberta que fica
ao lado da sede do parque e que, por pressão, junto à Secretaria,
dos moradores da vizinhança que praticam corrida no interior da
unidade, foi desmontada para que o grupo efetuasse exercícios de
alongamento na referida área. Ainda com relação a este parque,
seu horário de abertura foi antecipado para as seis horas da manhã,
por determinação da Secretaria, diferentemente do horário previsto
no Decreto n° 20.358, de 07/08/2001 (que prevê a abertura da
unidade às oito horas da manhã), atendendo, mais uma vez, ao
mesmo grupo de corredores. Todavia, a prática desta atividade vem
provocando a morte de espécies que, neste horário, atravessam a
pista ensaibrada utilizada para corrida, na busca de alimento;
c) o PNM da Catacumba possui um pavilhão no local que seria
apropriado para alocação de um CEA, porém o mesmo encontra-se
ocupado pela Subprefeitura da Zona Sul.
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Fonte: Observações da equipe de auditoria durante as visitas efetuadas
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galpão onde futuramente
poderá ser instalado o
centro de visitação do
PNM da Catacumba.

12

d) durante a visita efetuada em 09/05/2007, o gestor do PNM do
Mendanha informou que os trabalhos de educação ambiental no
parque tiveram início há cerca de três meses. Os agentes ambientais
que atuam no local haviam elaborado um projeto de educação
ambiental para aplicação no parque, como resultado do projeto de
final do curso de formação de que participaram, proferido pelo CEA
do Jequiá. Quanto às instalações, segundo o gestor, existe uma
casa no interior do parque que poderia ser reformada para abrigar a
sede do CEA;
e) no Parque Estadual da Chacrinha, segundo o gestor, ainda não
são executadas ações de educação ambiental. Todavia foram
constatadas as boas condições das instalações do parque;

casa no PNM do Mendanha

f) no PNM Professor Melo Barreto, não são desenvolvidas
atividades de educação ambiental. No prédio existente no local,
funciona o Núcleo de Gerenciamento Ambiental da Fundação
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas. Na auditoria realizada,
no ano de 2006, conforme informação da Secretaira, estava prevista
a implantação da sede do parque neste mesmo prédio, o que,
conforme o apurado, ainda não ocorreu;

g) os demais parques naturais municipais não visitados pela equipe
de auditoria, segundo informação da SMAC, não possuem estrutura
de CEA ou ação de educação ambiental através de agentes
ambientais.
3.2. CAP
ACIT
AÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
CAPA
CITAÇÃO
O CEA da SMAC promove a capacitação dos profissionais, de forma
diferenciada, conforme a natureza do trabalho a realizar, e consiste de cursos,
palestras e provas práticas.
Durante os trabalhos de auditoria foi observada a necessidade de
investir-se no aperfeiçoamento da capacitação acadêmica e técnica dos
funcionários do órgão.
Por conta da ausência de metas específicas, objetivas e de referências
para a capacitação de profissionais, à exceção dos GDAs (Grupamentos de
Defesa Ambiental), não foi possível a avaliação da eficácia da formação de
recursos humanos.
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prédio que abriga núcleo da
SERLA
(Fundação
Superintendência Estadual
de Rios e Lagoas) no
interior do PNM Melo
Barreto.
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3.3. RECURSOS FINANCEIROS
Os valores apresentados compõem os recursos destinados à educação
ambiental em todas as unidades orçamentárias do Município do Rio de Janeiro. Todos
os Programas de Trabalho nos quais foram encontradas ações, relacionadas à educação
ambiental, possuem amplitude maior que essas ações, ou seja, os recursos destinamse a várias ações em conjunto, incluindo as relacionadas à educação ambiental. Desta
forma, as análises apresentadas para as atividades objeto deste trabalho podem
apresentar distorções, visto que não se pode afirmar, com total precisão, em quais
atividades do programa de trabalho os recursos foram aplicados.
Análise dos recursos destinados à Educação Ambiental no período de
2004 a maio/2007.
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Tomando-se por base a execução orçamentária no período de 2004 a
maio/2007, observa-se que dos recursos inicialmente fixados, à exceção do
ano de 2004, todos os demais sofreram cortes.
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(a) valores atualizados até maio/2007
(b) % em relação à fixada inicial

Fonte: Sistema Fincon e Prestações de Contas (2004 a 2006) - <www.rio.rj.gov.br/cgm>

Ao se comparar a despesa efetivamente realizada às despesas fixadas,
inicial e final, observa-se que há uma tendência a se destinar cada vez menos
recursos para o gastos relativos a ações em educação ambiental.
Gastos por iniciativa - Executivo/Legislativo

Fonte: Sistema Fincon e Prestações de Contas (2004 a 2006) - <www.rio.rj.gov.br/cgm>

Ressalta-se que nenhum recurso proveniente de emenda legislativa foi
realizado no período 2004 até maio de 2007.
Gastos por categoria econômica
Ao analisar a execução orçamentária levando em conta a categoria
econômica da despesa, constatou-se que o montante de recursos orçamentários
autorizados para o período 2004 - 2007 concentrou-se basicamente nos gastos
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O gráfico seguinte evidencia o montante de recursos cuja previsão
orçamentária originou-se por iniciativa do Executivo Municipal ou através de
Emenda Legislativa dos parlamentares da Câmara de Vereadores do Município
do Rio de Janeiro.
Do total de recursos orçamentários autorizados inicialmente no período
verificado, 96,20% fizeram parte da proposta de orçamento do Poder Executivo,
e 3,80% foram constituídos por emenda ao orçamento, realizadas pelo Poder
Legislativo. Quando a comparação entre os valores é efetuada, após as alterações
dos recursos autorizados, a distribuição do montante passa para 97,43% e
2,57%, respectivamente.
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correntes, cerca de 99,12%, o que dificulta, ou até mesmo, inviabiliza a ampliação
de CEAs no Município do Rio de Janeiro, pela impossibilidade de realização de
gastos em infra-estrutura. Outro ponto que merece destaque é o fato de que,
do total de gastos inicialmente autorizado, 44,83% das despesas correntes
foram realizadas, e apenas 11,60% das despesas com capital foram efetivamente
constituídas. Este último percentual reforça a constatação de baixos
investimentos em educação ambiental no município.
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Fonte: Sistema Fincon e Prestações de Contas (2004 a 2006) - <www.rio.rj.gov.br/cgm>
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No tocante ao aspecto orçamentário da avaliação de desempenho
observa-se a escassez de recursos para o Programa de Educação Ambiental,
agravada pela progressiva redução dos recursos disponíveis, além da quase
inexistência de recursos para investimento no período. Assim, a dimensão
Infra-estrutura (Tabela 3) fica prejudicada pela falta de investimento, que
acarretará na redução da capacidade de oferecer Produtos (Tabela 3).
3.4. MONITORAMENTO
Um processo de monitoramento será tanto mais consistente quanto
melhor explicitados estiverem os seus objetivos e metas. A primeira condição
necessária para se iniciar um processo de monitoramento é ter clareza sobre
o que se pretende obter e desta decisão decorrerão outras definições: que
informações são necessárias; com que freqüência elas devem ser geradas;
que tipo de fontes fornecerão tais informações; quais serão as pessoas
responsáveis por coletá-las e analisá-las; que instrumentos serão necessários
para levantar as informações e registrá-las; quem irá utilizá-las; como elas
serão armazenadas etc.

Objetivo geral / impacto esperado
Está relacionado aos resultados de longo prazo ou aos impactos que o
projeto/programa pretende gerar ou contribuir para o seu alcance. É a condição
ideal para a qual o projeto pretende contribuir.
O objetivo geral, no PPA, não se encontra evidenciado. Há diversos
programas e ações, conforme mostrado em anexo, que, com base na classificação
exposta na Tabela 3, tem como objetivo dimensões de infra-estrutura, insumos,
produtos, compromisso e resultado, no entanto, as duas últimas não receberam
o devido destaque. Quanto às ações desenvolvidas pela SMAC, o objetivo
geral está devidamente considerado nos documentos fornecidos durante os
trabalhos em campo.

São os efeitos desejados e diretamente decorrentes das atividades ou
ações desenvolvidas no âmbito do projeto / programa. É o resultado que o
projeto pretende alcançar.
O objetivo específico, no PPA, não está devidamente evidenciado,
conforme explicação apresentada no subitem anterior. Observa-se algumas
iniciativas pontuais que apresentam objetivos específicos com uma definição
adequada, a exemplo da “Educação ambiental em comunidades beneficiadas
pelos projetos Águas do Rio e Mutirão Reflorestamento”.
3.5. MET
AS PPARA
ARA O PR
OGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENT
AL
METAS
PROGRAMA
AMBIENTAL
Meta é uma definição precisa dos objetivos específicos de um projeto
/ programa e constitui uma forma de descrever os resultados esperados a partir
das intervenções realizadas por um projeto ou programa. Na medida do possível,
as metas devem quantificar ou qualificar as situações esperadas e estabelecer
prazos para sua realização.
Quanto melhor descrita e dimensionada estiver uma meta, mais fácil será
definir os indicadores que irão evidenciar o seu alcance. É uma explicitação detalhada
dos resultados esperados a partir das ações que serão realizadas pelo projeto.
Com base nos conceitos acima considerados, e na documentação
fornecida, a SMAC ainda não estabeleceu metas, mas, um rol de ações previstas,
para “até 2007” e para “até 2009”, conforme apresentado em Anexo.
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Objetivo específico
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Por outro lado considerando as metas estabelecidas no PPA, para os
anos de 2006 a 2009, relativas a Ação 2070 – Prevenção de Danos ao Meio
Ambiente e Educação Ambiental –, se tem a tabela 2:
Tabela 2: Metas para Educação Ambiental – PPA 2006/2009

Fonte: Plano Plurianual de 2006-2009
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Com relação às considerações anteriormente apresentadas, foram
constatadas seguintes imperfeições:
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a. ausência de cronograma que evidencie as etapas, a duração das
mesmas e as localizações do início e término, ao longo do tempo,
das diversas ações. Fato este que contraria os princípios
administrativos da publicidade e da eficiência;
b. ausência de detalhamento dos números, valores e tarefas
envolvidos nas ações pretendidas. Este fato não atenta aos princípios
administrativos citados no item anterior;
Durante os trabalhos de auditoria constatou-se que, por falta de uma
maior especialização e de um número suficiente de profissionais atuantes na
educação ambiental e de uma política de gestão de informação, a SMAC não
realiza, de forma completa, consistente e objetiva, a coleta de informações, e
o armazenamento destas em uma base de dados para a posterior análise, com
a utilização do ferramental estatístico.
Na ótica administrativa, o programa pode ser dividido em cinco dimensões,
a saber: compromisso, insumos, infra-estrutura, produtos (ações) e resultado. A
tabela seguinte apresenta essas dimensões para educação ambiental.

2

Fonte: Análise da equipe de auditoria.

Após a etapa de monitoramento é possível a realização da avaliação das
ações e de seus resultados.

2
Estas mudanças podem ser aferidas pela medição de grandezas como, por exemplo, o consumo de energia e
água, a diminuição da quantidade de rejeitos gerados, e o correspondente aumento da quantidade de resíduos
recicláveis e de materiais reutilizáveis; bem como a redução de ações como caça, pesca e captura de animais
silvestres, construções irregulares, danos à fauna e à flora, extração mineral, incêndios florestais, poluição

Atmosférica, do solo, hídrica e sonora, entre outras.
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Tabela 3 : Dimensões em Educação Ambiental
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4 - AVALIAÇÃO
O produto principal da auditoria de natureza operacional é a análise da
eficácia, eficiência, economicidade e efetividade de um programa governamental.
Essa análise é realizada considerando-se o Programa de Educação Ambiental
na sua totalidade.
4.1. EFICÁCIA
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A eficácia é a medida do grau de alcance dos produtos programados,
em um determinado período de tempo, independentemente dos custos
implicados.
A SMAC não utiliza indicadores de eficácia. Sugere-se então:
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4os indicadores de Sensibilização e Conscientização, de
Conhecimento e Compreensão e de Habilidades (Tabela 5);
4o indicador constante da primeira linha da Tabela 6, correspondente
ao parâmetro eficácia, que é uma razão entre os produtos de educação
ambiental ofertados e os produtos pretendidos. A faixa de variação
deste indicador é de 0 a 100% e o valor ideal é, naturalmente, 100%.
4.2. EFICIÊNCIA
A eficiência trata da relação entre os produtos ofertados (bens e
serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados, em
um determinado período de tempo. Significa verificar se as ações estão sendo
executadas do modo correto. Na segunda linha da Tabela 6 é apresentado o
indicador correspondente à eficiência, que consiste na razão entre os custos
monetários dos insumos utilizados nos produtos de educação ambiental e os
custos teóricos destes produtos, isto é, os custos implícitos, que são aqueles
que podem ser expressos monetariamente, mais os custos explícitos. Uma vez
que os custos do denominador e do numerador podem, a princípio, assumir
valores quaisquer, a faixa de variação desse indicador é indefinida. No entanto
o valor ideal deve ser menor que 1 (100%), ou pelo menos, igual a 1 (100%), para
que o programa possa ser qualificado de eficiente.

4.3. ECONOMICID
ADE
ECONOMICIDADE
A economicidade diz respeito à minimização dos custos dos recursos
utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões
de qualidade. Na terceira linha da Tabela 6 consta o indicador de economicidade
que é o quociente entre os custos dos insumos, adquiridos pela SMAC,
preferencialmente através de licitação pública, e os custos de mercado dos
mesmos insumos. À semelhança do exposto no parágrafo anterior, a faixa de
variação desse indicador é indefinida e os valores devem ser inferiores a 100%.

Por último, a efetividade trata da relação entre os resultados de uma
intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo (efeitos
e impactos observados) e os objetivos pretendidos (efeitos e impactos
esperados). Significa verificar se aquilo que produz os melhores resultados
está sendo feito. Na última linha da Tabela 6, é apresentado o indicador de
efetividade. Este indicador necessita da base de dados gerada pelos relatórios
da Patrulha Ambiental (apresentada no anexo), que apresentam as ocorrências
anuais de danos ambientais por assunto, o tipo de sinistro, por Área de
Planejamento e por bairro, tudo referenciado às duas bases de operação da
Patrulha Ambiental: Centro e Marapendi; e pelos relatórios de monitoramento
da água e areia, produzidos pela Coordenadoria de Despoluição Ambiental –
CDA –, e do ar, produzido pela Coordenadoria de Controle Ambiental – CCA
–, ambos setores pertencentes à SMAC.
A partir da série histórica obtida desse banco de dados, realiza-se a
seguinte análise:
4se a série histórica for decrescente, calcula-se a diferença entre dois
anos consecutivos, considerando-se, pelo menos, três anos (e, portanto,
duas diferenças), obtendo-se assim uma nova série formada pelas
diferenças entre dois anos consecutivos quaisquer; Se essa nova série
for crescente ou constante, ao longo de três ou mais anos, a política de
educação ambiental será efetiva. Se, no entanto, a série for decrescente,
ao longo de três ou mais anos, sugere-se a revisão da Política de
Educação Ambiental;
4se a série histórica for crescente, a política de Educação Ambiental
deverá ser revista de forma ampla, profunda e urgente.
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4.4. EFETIVID
ADE
EFETIVIDADE
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4.5. PROJETOS
Agentes ambientais
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Quanto à avaliação do desempenho do projeto Agente Ambiental, foi
obtida, apenas, a informação de que, de maio de 2006 a maio de 2007, o
número de agentes ambientais passou de 33 agentes em 22 áreas de
reflorestamento para 127 agentes em 103 áreas de reflorestamento. Em termos
relativos, inicialmente, tinha-se 1,5 agente ambiental por área de reflorestamento.
Ao final do período passou-se para 1,2 agente ambiental por área. Tal variação
corresponde, relativamente, a uma redução de 20% do efetivo destes agentes,
o que pode indicar uma deficiência de profissionais para o referido projeto.
Conforme mostrado nos cálculos efetuados no parágrafo anterior, podese criar dois indicadores para avaliar a eficácia, cujas fórmulas, mostradas na
Tabela 4, correspondem, respectivamente, ao quociente entre o número de
agentes ambientais e o número de comunidades atendidas e ao quociente
entre o número de agentes ambientais e a população atendida.
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Tabela 4: Indicadores para Agentes Ambientais

Fonte: Análise da equipe de auditoria.

Pr
ojetos “Quando Menos é Mais” e “Rio Salas V
erdes”
Projetos
Verdes”
A avaliação de desempenho do projeto “Quando menos é mais” diz
respeito à análise das mudanças de comportamento resultantes da
implementação do mesmo. Tal avaliação diz respeito à efetividade e,
considerando a natureza do projeto em questão, tal análise precisa ser feita em
conjunto com outros projetos de educação ambiental, pelo fato de inexistir
uma mudança de pensamento e comportamento que possa ser objetivamente
atribuída à execução do projeto “Quando Menos é Mais”.
Já a análise de desempenho do Projeto Rio Salas Verdes, não obstante
o exposto no último parágrafo do item anterior, é possível, conforme sugerido

na Tabela 6 – na linha referente à efetividade –, devido a maior especificidade
dos assuntos tratados e do público alvo.
Curso de Capacitação do Grupamento de Defesa Ambiental
Para a capacitação dos GDAs, pode-se avaliar a eficácia da ação, isto é,
avaliar o grau de alcance dos produtos/ações programados. A SMAC já capacitou
77 GDAs em dois cursos realizados no ano de 2006 (cujo término ocorreu em
janeiro de 2007), e tem como meta capacitar a totalidade do contingente até o
final do exercício de 2007. No entanto, as informações apresentadas acima são
insuficientes para a avaliação da eficácia da ação em questão.
“V
oluntários por Natur
eza” e “Medida Compensatória de Plantio de
“Voluntários
Natureza”
Mudas”
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Devido à ausência de metas específicas e objetivas para estes projetos
não foi possível a avaliação da eficácia dos mesmos.
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5 - INDICADORES PR
OPOST
OS
PROPOST
OPOSTOS
Pelo fato das ações de Educação Ambiental terem forte natureza
qualitativa e subjetiva, há uma certa dificuldade na definição de indicadores. A
simples avaliação de conhecimentos assimilados pelo público alvo das ações é
ineficaz para indicar o alcance dos objetivos pretendidos pelo programa.
Para efeito de monitoração, a observação das mudanças de opinião e
comportamento que podem ser aferidas pela medição de grandezas como, por
exemplo, o consumo de energia e água, pela diminuição da quantidade de
rejeitos gerados, pelo correspondente aumento da quantidade de resíduos
recicláveis e de materiais reutilizáveis; bem como pela redução de ações como
caça, pesca e captura de animais silvestres, construções irregulares, danos à
fauna e à flora, extração mineral, incêndios florestais, poluição atmosférica, do
solo, hídrica e sonora, entre outras.
Segundo o trabalho intitulado “Sugestão de Indicadores para Avaliação do
Desempenho das Atividades Educativas do Sistema de Gestão Ambiental”,
desenvolvido pela Universidade Regional de Blumenau, os indicadores de
desempenho das ações de educação ambiental devem, essencialmente, ter como
parâmetro os fundamentos gerais da educação ambiental. Estes fundamentos são:
4Sensibilização/conscientização
Sensibilização/conscientização: entende-se como o conhecimento
Sensibilização/conscientização
genérico que é transmitido à população em geral3. Consiste, em grande
parte, na divulgação dos conceitos ambientais, dos programas e das
atividades. É um dos fundamentos mais importantes pois é o que cria as
condições para a aplicação dos demais;
Conhecimento/compreensão
4Conhecimento/compreensão
Conhecimento/compreensão: entende-se como conhecimento
específico, geralmente para um público-alvo ou para um aspecto
ambiental especial. Estes conhecimentos são elaborados por técnicos
das áreas específicas abordadas;
Habilidades
4Habilidades
Habilidades: entende-se como as aptidões específicas adquiridas através
de treinamento. Naturalmente há habilidades que podem e devem ser
desenvolvidas por todas as pessoas e outras que necessitam ser

3
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É importante lembrar que a população em geral pode ser divida ou classificada em grupos conforme a
localidade onde se encontra, o nível sócio-econômico, etc.

Cabe aqui ressaltar que a importância dos indicadores vai além do
monitoramento do programa. Eles são importantes também como instrumentos
de apoio, na formação da proposta orçamentária, pois ajudam a estabelecer
metas que por sua vez determinarão o valor das despesas solicitadas. Assim,
com os indicadores de desempenho o processo de formação da proposta
orçamentária torna-se mais preciso e as justificativas para as solicitações de
recursos mais objetivas, com sua relevância evidenciada. Por último, ressaltese, que é desejável que os indicadores de desempenho estejam inseridos na
estrutura do PPA, da LOA e da LDO.
Com base no exposto anteriormente, sugere-se a seguir uma tabela de
indicadores para efeito de monitoramento.
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diferenciadas de acordo com o público-alvo. Desse modo, os treinamentos
também devem ser específicos, conforme a situação do público-alvo;
Participação/ação
4Participação/ação
Participação/ação: abrange o engajamento das pessoas nos
programas e nas ações educativas;
Mudança de valores e comportamentos
4Mudança
comportamentos: este é o conjunto de
indicadores mais subjetivo de todos, pois dificilmente poderá ser
medido numericamente – a não ser pelos resultados obtidos nos
programas implantados. Além disto, não se refere apenas àquelas ações
que objetivem resultados positivos para a instituição, mas sim, referese à mudança consciente de cada indivíduo, passando a ter um
comportamento diferente na sua relação indivíduo-meio ambiente e
sociedade-meio ambiente. É aqui que realmente se pode atingir uma
mudança na qualidade de vida das pessoas
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Tabela 5: Indicadores de monitoramento para a educação ambiental

Fonte: Sugestão Indicadores p/ avaliação de desempenho. Atividade Educação do SGA – FURB

4

Este questionário é aplicado antes da implantação de qualquer atividade, avaliando-se o conhecimento das

pessoas sobre os conceitos ambientais, os impactos gerados pelas suas atividades, a possibilidade de mudança
e a sua co-responsabilidade neste processo.
5

Verifica-se: o que acrescentou ao seu conhecimento sobre o meio ambiente.

6

Este é um indicador subjetivo, que visa saber: o que acrescentou ao seu conhecimento

7

Este é um indicador subjetivo, que busca ouvir das pessoas: como se faz agora?

8

É necessário a utilização de uma série histórica com base nas informações disponíveis nas estatísticas do

Município.
9

Este é um indicador eminentemente subjetivo.

10

É também um indicador subjetivo, que verifica como as pessoas compreendem os conceitos ambientais, os

problemas ambientais gerados pelas suas atividades, a possibilidade de mudança e a sua co-responsabilidade
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neste processo.

Fonte: Análise da equipe de auditoria.
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Tabela 6: Indicadores para Educação Ambiental
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6 -O Q
UE PODE SER FEIT
O PPARA
ARA MELHORAR
QUE
FEITO
A GESTÃO
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Dentre as recomendações formuladas pelo Tribunal à Secretaria destacam-se:
a. criar e gerenciar um banco de dados completo, detalhado e integrado
capaz de fornecer todas as informações relevantes para a tomada de
decisões, para atender ao disposto no art. 8º, § 3º, VI da Lei nº 9.795/99;
b. realizar procedimentos de coleta de dados, segundo as normas e
técnicas estatísticas, para melhor atender ao prescrito no art. 8º, II da
Lei nº 9.795/99;
c. aperfeiçoar a capacitação acadêmica e técnica dos funcionários
do CEA SMAC para atender ao disposto no art. 8º, § 2º, III e IV da
Lei nº 9.795/99;
d. criar metas que contenham informações tais como: duração, início
e fim; as etapas da execução; os valores envolvidos (cronograma físicofinanceiro, no caso gastos monetários); dentre outras necessárias a
perfeita determinação da ação planejada, para melhor atender ao
princípio da eficiência e publicidade administrativa, esculpidos no
art. 37, caput, da Constituição Federal;
e. realizar estudos e análises, segundo as normas e técnicas estatísticas,
nos dados oriundos da base de dados constituída ou em outra disponível,
visando à tomada de decisões, para melhor atender ao art. 37, caput, da
Constituição Federal, combinado com o art. 8º, II da Lei nº 9.795/99;
f. identificar e atribuir valor monetário a todos os custos envolvidos
nas ações/produtos de educação ambiental, inclusive os implícitos, a
fim de melhor atender ao art. 37, caput, da Constituição;
g. estudar e utilizar, indicadores de monitoramento para melhor cumprir
o disposto pelo art. 8º, II da Lei nº 9.795/99.
Foram sugeridas ainda as seguintes oportunidades de melhoria: (1)
procurar evidenciar ou elaborar objetivos específicos relacionados aos programas
e projetos, visando embasar o estabelecimento de metas; (2) estudar e utilizar,
efetuando as adaptações que se julgarem necessárias, os indicadores de
Eficiência, Eficácia, Economicidade e Efetividade apresentados; (3) atuar junto
à sociedade civil organizada (organizações privadas, associações e instituições
de natureza econômica e política, tais como: empresas, escolas, igrejas,
sindicatos etc.) visando acelerar e intensificar o processo de educação ambiental
no Município do Rio de Janeiro; (4) priorizar ações em educação ambiental que
atinjam grandes grupos populacionais, preocupando-se também, com o efeito
multiplicador dessas ações.
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7 - ANEXOS
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PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO RIO
DECRETO N.º 27.595 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2007.
Torna público o Protocolo de Intenções do Rio
conforme menciona.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições
legais e,considerando a gravidade e o impacto generalizado do aquecimento
global; e, considerando a necessidade de cada ente governamental e nãogovernamental tomar iniciativa a respeito.
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DECRETA
Art. 1.º Torna público, em anexo único, o Protocolo de Intenções do Rio,
relativo às medidas que mitiguem os efeitos do aquecimento global na Cidade
do Rio de Janeiro.
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Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2007 – 442.º ano da fundação da Cidade.
CESAR MAIA
ANEXO ÚNICO
PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO RIO
Através deste Protocolo de Intenções, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
compromete-se com os esforços de Governos, Empresas, Organizações da
Sociedade Civil e cidadãos de todo o planeta na luta contra o aquecimento global.
São objetivos do Protocolo:
1 - Apoiar e participar da mobilização da sociedade carioca na luta contra o
Aquecimento Global;
2 - Promover a consciência cidadã e a difusão do conhecimento sobre o aquecimento
global, com ênfase na rede escolar, nas crianças e em debates comunitários;
3 - Ampliar o conhecimento dos impactos e conseqüências do Aquecimento
Global sobre a cidade do Rio de Janeiro;
4 - Iniciar o planejamento de ações necessárias para enfrentar essas conseqüências
de forma a preservar a cidade e proteger as populações em situação mais vulnerável;
5 - Integrar em todo o planejamento municipal, geral ou setorial, a variável
mudança climática;

As ações iniciais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro no âmbito
deste Protocolo de Intenções são:
1- Incluir na comemoração do bicentenário da chegada de D. João VI ao Brasil
um seminário denominado “Rio - os próximos 200 anos”, cujo tema será o
impacto do Aquecimento Global sobre a cidade do Rio de Janeiro e ações de
planejamento e mitigação;
2- Implementar Programa de Educação Ambiental sobre o Aquecimento Global
para a rede escolar e disponibilizar material didático para a sociedade em geral;
3- Aumentar a cobertura florestal da cidade, através da ampliação em 10% ao ano
das áreas de Reflorestamento, o que equivale ao plantio de 1.200.000 mudas/ano;
4- Ampliar a arborização das ruas, praças e parques urbanos, alcançando a meta
de 25.000 árvores/ano;
5- Implantar o projeto “Usina Verde” para o aproveitamento dos resíduos de
poda, possibilitando a utilização de aproximadamente 9.000 m³ de madeira
nobre e transformando o restante, 50.000m³, em substrato orgânico;
6 – Criar uma rede estrutural de transporte, formada pela SUPERVIA, METRÔ
e corredores segregados de ônibus de Alta Capacidade; criar uma rede de
Média Capacidade, formada de corredores de ônibus circulando em faixas
seletivas; criar uma rede de distribuição composta por microônibus e vans.
Integrando todas as modalidades de transporte será possível adequar a demanda
à oferta, eliminar a superposição das linhas de ônibus com os trens, metrô, os
próprios ônibus e vans. Diminuindo o excesso de ônibus em circulação no
Município haverá grande redução da emissão de gases que contribuem para
agravar o efeito estufa.
7 - Constituir Grupo de Trabalho Intersetorial com a finalidade de avaliar e
apoiar a utilização de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo no Município
do Rio de Janeiro;
8 - Incluir no saneamento da Zona Oeste, assumido pela Prefeitura em convênio
com o Governo do Estado, o estudo das emissões de gases de efeito estufa e
de ações que possam minimizá-las.
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6 - Promover ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que
ocorrem na cidade ou que contribuem para o seqüestro de carbono da atmosfera;
7 - Apoiar iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a obtenção
de recursos através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
8 - Encaminhar ao Governo Federal o pleito da cidade do Rio de Janeiro para
sediar a Conferência das Partes (reunião da ONU) sobre Mudança Global do
Clima em 2009, previsto para a América Latina;
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9 - Criar grupo de trabalho na Secretaria Municipal de Urbanismo com o objetivo
de incorporar a variável mudança climática ao Plano Diretor em tramitação na
Câmara de Vereadores e examinar adaptações da legislação.
10 - Instituir o Dia Carioca de Mobilização contra o Aquecimento Global, com
ênfase na participação da rede escolar e no apoio a iniciativas da sociedade civil.
11 - Instalar, na Cidade das Crianças, sala didática sobre Aquecimento Global,
cuja administração ficará sob responsabilidade do Planetário da Cidade;
12 - Encaminhar ao Governo Federal a disposição do Rio para sediar a 15ª
Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudança Global do Clima
da Organização das Nações Unidas de 2009, prevista para ser realizada na
América Latina.
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O Século XXI é o caminho do Rio. “Caminhante não há caminho, se faz caminho
ao andar.” ( Antonio Machado).
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Para leitura completa do Relatório, acesse a página do TCMRJ na
internet no seguinte endereço:
www.tcm.rj.gov.br

