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Resumo 

 

A falta de informação sobre o que acontece com o meio ambiente pode representar em 

última instância, o comprometimento da vida no planeta. A comunicação correta e 

benfeita pode despertar na população o interesse pela preservação ambiental e a 

mudança de comportamento de consumo. A comunicação pública neste contexto, tem 

importância ainda maior a partir do momento que permite o acompanhamento das 

políticas públicas ambientais pelos cidadãos. Uma avaliação pontual da comunicação 

pública digital sobre meio ambiente foi realizada em Mogi das Cruzes, município do 

estado de São Paulo e deu as primeiras impressões sobre como anda essa relação. Há 

muito o que se fazer nas duas frentes, Comunicação Pública e Avanços Ambientais, 

mas as possibilidades são infinitas e recompensadoras se ambas caminharem juntas. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Meio Ambiente; Comunicação Pública Digital; 

Desenvolvimento Sustentável.  
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Introdução 

 

 Antes de se iniciar a descrição de como ocorre a comunicação das ações 

ambientais desenvolvida pela prefeitura do município de Mogi das Cruzes por meio de 

seu portal na internet, faz-se necessário uma breve discussão a respeito do conceito de 

comunicação pública, já que o termo, segundo diversos autores ainda não possui um 

conceito fechado, unívoco. Brandão, Monteiro e Duarte (2012), fazem diversas reflexões 

a respeito e apontam caminhos que vão na direção da comunicação de interesse público, 

realizada por instituições públicas ou privadas, dentre elas governos de todas as esferas, 

empresas privadas e entidades não governamentais (DUARTE, 2012). Dizem respeito 

também ao direito do cidadão de se informar sobre tudo o que for de interesse público. 

Haswani (2013) também encontrou dificuldades em obter um conceito fechado de 

comunicação pública, tanto que foi buscar nas universidades italianas, o apoio teórico 

para subsidiar as pesquisas brasileiras sobre o tema.  Conforme Haswani (2013, p. 119), 

“as pesquisas desenvolvidas nas universidades italianas, que nos servem de principal 

apoio teórico em comunicaçaõ pública, além de numerosas ostentam uma significativa 

gama de elementos construtivos do conceito.” 

 

É muito raro encontrar pontos de vista unânimes entre os pesquisadores 

das ciências sociais. A inexistência de um conceito de comunicaçaõ 

pública que possa ser considerado ponto de partida para os níveis mais 

operacionais da matéria ou para eventuais divergências acadêmicas é 

comum a todos os estudiosos consultados. (HASWANI, 2013, p.119) 

  

 Ainda, segundo Duarte (2009), “a comunicação pública ocorre no espaço formado 

pelos fluxos de informação e interação entre os agentes públicos e atores sociais (governo, 

Estado e sociedade civil, inclusive partidos , empresas, terceiro setor e cada cidadão 

individualmente)”. 

A Comunicação Pública ocupa-se da viabilização do direito social 

coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão. Assim, fazer 

a Comunicação Pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação 

envolvendo temas de interesse coletivo” (DUARTE, 2009, p. 2) 
 

No senso comum, comunicação pública nos remete à comunicação vinda do 

Estado para o cidadão no sentido de informá-lo sobre algo de seu interesse, mas na 

realidade é mais do que somente informação, é a possibilidade do Estado receber 

demandas, críticas e sugestões a respeito da condução da coisa pública, independente de 

qual segmento estiver, saúde, educação, meio ambiente, finanças, segurança, etc, além de 
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prestar contas de seus atos e investimentos. E por Estado entenda-se todas as instituições 

que compõem o poder público, seja o próprio executivo, seja uma secretaria de governo 

ou uma repartição pública. 

Dessa maneira, a comunicação das políticas públicas ambientais e das ações de 

sustentabilidade se encaixa perfeitamente no conceito de comunicação pública voltada 

aos interesses coletivos, pois diz respeito, dentre outras coisas, à sobrevivência da espécie 

humana. 

Duarte (2009) lista uma série de objetivos da comunicação pública, que se 

encaixam perfeitamente na questão ambiental. São eles: “qualificar a formulação e 

implementação de políticas públicas” e “garantir a participação coletiva na definição, 

implementação, monitoramento, controle e viabilização, avaliação e revisão das políticas 

e ações públicas”. Agrupa também, para efeitos didáticos a comunicação pública em 

categorias, cujos destaques para a questão ambiental vão para as categorias de gestão e 

de utilidade pública. A categoria “Gestão”, diz respeito ao processo decisório e de ações 

dos agentes que atuam em temas de interesse público, como o controle de poluição 

veicular e proteção dos mananciais. Já a categoria “Utilidade Pública” diz respeito aos 

temas relacionados ao dia a dia das pessoas, como separação do lixo doméstico em 

orgânicos e descartáveis para a coleta seletiva. 

O tema Comunicação Pública e Avanços Ambientais foi abordado na dissertação 

da autora no Programa de Mestrado em Políticas Públicas4 e teve a prefeitura de Mogi 

das Cruzes e o Programa Município VerdeAzul (PMVA) como objetos de estudo. Neste 

artigo buscamos avanços na discussão teórica e na atualização dos dados de veiculação 

das notícias sobre meio ambiente e desempenho do município no PMVA.    

 

Meio Ambiente na Agenda da Comunicação Pública 

Estabelecendo o foco na questão ambiental, enquanto as diversas mídias e 

veículos mundiais abriam espaço para essa discussão a partir da década de 70, o setor 

público, principalmente o brasileiro, não deu a mesma importância ao tema Comunicação 

e Meio Ambiente, restringindo-se somente a repassar informações que considerava de 

utilidade pública ou em atendimento ao princípio da publicidade, como relatam 

(OLIVEIRA, 2007; URBAN, 2010; VILLAR, 2010).  

                                                 
4 Dissertação apresentada no Programa de Mestrado em Políticas Públicas da Universidade de Mogi das 

Cruzes, em 04 de agosto de 2015, intitulada “Comunicação Pública e Avanços Ambientais - Estudo de 

caso no município de Mogi das Cruzes – SP.”  
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O Art. 37 da Constituição Federal, diz: “A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência” (BRASIL, 1988).   

Mais de 20 anos depois, a Conferência do Rio de Janeiro em 1992, teve uma 

iniciativa importante nesse sentido ao elaborar o documento intitulado “Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” que contém 27 princípios, sendo o décimo 

o que versa sobre a comunicação pública.   

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 

participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 

nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações 

relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, 

inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em 

suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos 

processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a 

conscientização e a participação popular, colocando as informações à 

disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e 

reparação de danos. (ONU, 1992, p.2) 

 

Mais dez anos foram necessários até a sanção da Lei nº 10.650/2003 (BRASIL, 

2003), que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Essa lei 

obriga o Estado, seja ele um ente federal, estadual ou municipal a informar e conscientizar 

os cidadãos sobre as questões ambientais para que estes possam, se quiserem, participar 

das discussões e dos processos decisórios. O maior desafio porém, é a dependência de 

grande parte dos governos em relação aos conglomerados e corporações, que, de alguma 

forma trazem prejuízos ao meio ambiente. As informações que possam prejudicar essas 

empresas não chegam à população por meio da comunicação pública.  

O que se assiste atualmente é quase que a completa subserviência dos governos 

do sistema capitalista às grandes corporações, de maneira que ações que possam reduzir 

o consumo do quer que seja, giram para o lado contrário do que determina o mercado 

global (MAIA NETO, 2012). Assim sendo, a comunicação pública em prol do meio 

ambiente estabelece o paradoxo do consumo e consciência.   

Ainda segundo Urban (2010), “A grande imprensa não desvenda a promiscuidade 

que existe entre os órgãos ambientais e as indústrias”. Exemplos brasileiros como o 

rompimento de uma barragem ocorrido em 05 de novembro de 2015, que destruiu os 
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distritos de Bento Rodrigues e Germano no município de Mariana, Minas Gerais, 

mostram de que maneira, grandes empresas como a Samarco e Vale exploravam as terras 

locais sem maiores preocupações com possíveis danos ambientais e humanos.  

Uso Estratégico da Comunicação Digital pelo Setor Público no Brasil 

Da mesma maneira que as empresas do setor privado descobriram que a internet 

poderia ser útil de várias formas para chegar até seu consumidor, como um ponto de 

venda, um showroon ou um canal de comunicação, o poder público também se deu conta 

de que poderia ele também utilizar este instrumento como um meio, não só de 

disponibilizar serviços públicos ao cidadão, mas de se comunicar com ele. Diniz et. al. 

(2009, p.25) em seu estudo sobre a evolução do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC)  no setor público, afirma que essa nova forma de contato com a 

população chamada de e-governo, começou na primeira metade da década de 2000 e está 

apoiada numa nova visão do uso das tecnologias para a prestação de serviços públicos, 

transformando o modo pelo qual o governo interagia com os cidadãos, as empresas e os 

outros governos. A utilização dessa estratégia, está presente hoje em boa parte dos órgãos 

públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, porém com baixa efetividade. 

Rothberg e Liberato (2013) pesquisaram os portais eletrônicos de 15 cidades sedes 

de regiões administrativas do Estado de São Paulo com o objetivo de verificar a qualidade 

da informação sobre políticas públicas de saúde, educação, meio ambiente e assistência 

social disponibilizadas pelos governos municipais pela internet. Os resultados mostraram 

que a internet, mesmo sendo bastante prática e rápida na disponibilização de informações 

e ter baixo custo de veiculação, é totalmente subaproveitada para esse fim, conforme 

conclusão dos pesquisadores. 

De maneira geral, os baixos Índices de Qualidade de Informação 

encontrados no estudo aqui descrito indicam que as expectativas 

suscitadas pelo advento dos usos da internet para a formação da opinião 

pública e o aprofundamento democrático têm sido frustradas. Destaca-

se, como resultado global do estudo aqui descrito, a notável insufi-

ciência das informações sobre políticas públicas nos portais eletrônicos 

de governo analisados. Neste contexto, a internet, embora carregue um 

enorme potencial para a revitalização da democracia, conforme 

indicado pela literatura especializada, ainda aguarda oportunidades de 

aperfeiçoamento, às quais os pesquisadores e profissionais que atuam 

na convergência interdisciplinar entre comunicação e política devem 

estar atentos (ROTHBERG, LIBERATO, 2013, p. 22). 
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Além dos dois aspectos abordados por Balbe (2010) sobre a importância da 

inclusão digital e a compreensão do cidadão como grande consumidor de serviços 

eletrônicos oferecidos pelo governo, faz-se necessário entender o cidadão como alguém 

que precisa ser informado sobre o que acontece no âmbito das políticas públicas 

realizadas pelo Estado da maneira mais rápida e menos custosa possível, como 

proporciona a internet e suas ferramentas.  

Comunicação Pública Digital Sobre Meio Ambiente em Mogi das Cruzes 

A pesquisa para o desenvolvimento da dissertação da autora, trouxe uma reflexão 

a respeito de como a comunicação pública, realizada pelos meios digitais, mais rápidos e 

mais baratos que as mídias tradicionais, poderiam fazer a diferença para a questão 

ambiental. Para que fosse possível uma avaliação da comunicação pública digital sobre 

as ações ambientais promovidas pelo município de Mogi das Cruzes foi feita uma 

pesquisa a partir da análise descritiva de todas as notícias sobre meio ambiente 

disponíveis nas páginas do portal oficial da prefeitura da cidade, no período de 2011 a 

2014 e comparadas com as ações realizadas por essa mesma prefeitura para atingir as 

metas propostas no Programa Município VerdeAzul. Para este artigo, a pesquisa foi 

atualizada, trazendo mais dois anos, 2015 e 2016. 

O PMVA é programa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, criado 

a partir da Resolução nº 09, de 31/01/2008 (SÃO PAULO, 2008), que visa estimular a 

implementação e o desenvolvimento de uma agenda ambiental municipal, criando 

condições de oferecer uma avaliação do desempenho dos municípios do Estado, 

acompanhando ano a ano esta evolução. 

O PMVA desenvolve e aplica planos ambientais municipais de curto, médio e 

longo prazos, objetivando a melhoria das condições de vida de suas populações, por meio 

de uma agenda composta por dez diretivas: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, 

Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão 

das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Essas dez 

diretivas que compõem o PMVA são divididas em dois conjuntos de ações ambientais, 

um com foco em indicadores de desempenho e outro com foco nas ações proativas que 

valorizam as aptidões culturais dos municípios e auxiliam o atendimento das ações 

prioritárias que compõem o primeiro conjunto. São também revistas a cada ano e evoluem 

em qualidade e complexidade. 
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A cada ciclo anual, após a definição da composição das diretivas, é publicada uma 

resolução normativa, por parte do Secretário de Estado do Meio Ambiente, que 

regulamenta o Programa no período (SMA, 2008). A partir da publicação dessas 

resoluções, a SMA coloca à disposição, orientação e capacitação técnicas aos agentes 

públicos municipais cadastrados no Programa, para que estes possam elaborar o chamado 

Plano de Ação, que consiste no detalhamento dos objetivos, metas e ações realizadas para 

o atendimento das Diretivas Ambientais (SMA, 2008). 

Os documentos que compõem o Plano de Ação servem para comprovar as ações 

executadas pelo município, relacionadas às diretivas do PMVA e devem ser 

encaminhados por meio de arquivos eletrônicos contendo registros, fotos e comprovantes 

que atestem o cumprimento das ações (SMA, 2009). Dessa maneira, as ações constantes 

no Plano de Ação, acabam refletindo as políticas públicas ambientais desenvolvidas pelo 

município. 

Analisando essas duas frentes, foi possível acompanhar como as políticas públicas 

relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável foram comunicadas no 

período analisado. 

Para que fosse possível estabelecer uma comparação entre a comunicação pública 

sobre meio ambiente veiculada no portal da prefeitura pesquisada e o desempenho dela 

no PMVA, foi atribuída uma classe para cada uma das dez diretivas do Programa e na 

sequência foram catalogados os assuntos das notícias com as classes que tinham a ver 

com as diretivas estabelecidas pelo programa para permitir a contagem de quantas 

notícias relacionadas a cada diretiva haviam sido divulgadas no período estudado.  

 

Mogi das Cruzes, sua Comunicação Pública Digital e os Avanços Ambientais 

Mogi das Cruzes, fundada em 1560, é o Centro Administrativo da Região do Alto 

Tietê. É o maior município em área (712.541 km²) e o mais populoso, 429.321 habitantes 

(IBGE, 2016) dessa região. Possui autonomia e capacidade de geração de empregos para 

seus moradores, absorvendo mais de 80% da mão de obra local. Sua população é 

principalmente urbana, 92,14% e possui o índice IDHM5 de 0,783, considerado alto. 

                                                 
5 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida utilizada pelo Programa das 

Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), composto de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo 

de 1, maior o desenvolvimento humano. 
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Para que fosse possível estabelecer uma comparação entre a comunicação pública 

sobre meio ambiente veiculada no portal da prefeitura de Mogi das Cruzes e a 

performance do município no PMVA, foi realizada a contagem das notícias classificadas 

de acordo com as diretivas do Programa e identificadas aquelas que tiveram maior e 

menor divulgação. A partir dessa contagem foi possível verificar que a comunicação 

pública sobre meio ambiente em Mogi das Cruzes é efetivamente fraca, como mostra o 

gráfico 1.  

Gráfico 1 – Quantidade de notícias sobre meio ambiente divulgadas pelo portal da 

Prefeitura de Mogi das Cruzes no período de 2011 a 2016.  

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (2017) adaptado 

 

O ano em que mais notícias relacionadas ao meio ambiente foram veiculadas pelo 

portal oficial da Prefeitura de Mogi foi 2013, com 64 notícias, o que dá um pouco mais 

de 5 notícias por mês. O PMVA tem em sua agenda, dez diretivas que devem ser 

trabalhadas ao longo de cada ciclo, assim sendo, se houvesse uma notícia referente ao 

assunto de cada uma delas por mês, teríamos pelo menos 120 notícias por ano, ou seja, 

mais do que cinco vezes o que tivemos em 2016. Dessa maneira, a população teria o 

conhecimento das ações que o poder público municipal está realizando na área do meio 

ambiente, podendo inclusive, estimular o engajamento da população em alguma causa, 

como o consumo e descarte consciente, separação de resíduos, preservação do meio, entre 

outros.  
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O município de Mogi das Cruzes obteve melhoras em sua participação no PMVA, 

no período de 2011 a 2016 (Gráfico 2). Apesar disso, ainda não conseguiu atingir a 

pontuação mínima para obtenção do “Certificado Município VerdeAzul”, concedido pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente àqueles que alcançam 80 pontos, no mínimo.    

 

Gráfico 2 – Pontuações obtidas pelo município de Mogi das Cruzes no PMVA, no período 

de 2011 a 2016 e posição no ranking PMVA.  

 

Fonte: Programa Município VerdeAzul (2016) adaptado.  

 

 No período analisado o município apresentou melhoras significativas no PMVA, 
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de pontuarem no Programa praticamente não aparecem em sua comunicação digital, 

ações ambientais efetivamente realizadas, que poderiam ser divulgadas à população para 

que esta pudesse se manter a par do que estava sendo feito pelo poder público, como o 

monitoramento de estação de tratamento de esgoto; capacitação dos agentes públicos 

municipais; restauração ecológica; substituição de luminárias do mercado municipal por 

versões de menor consumo de energia e as ações de drenagem urbana, por exemplo.   

 

Considerações Finais 

Ao analisarmos e quantificarmos as notícias veiculadas no portal oficial da 

prefeitura municipal, constatamos que falta comunicação pública em Mogi das Cruzes 

para a questão ambiental mesmo quando o município avança nas práticas nesse setor e 

melhora sua performance em um programa de Estado. Além disso, subutiliza um meio de 

comunicação barato, ágil e com alta penetração entre os jovens - grande alvo da 

conscientização ambiental - que é a internet, para informar aos cidadãos sobre as políticas 

públicas ambientais.   

A comunicação pública pode despertar no cidadão o interesse pela preservação 

ambiental e estimular atitudes como mudanças no comportamento de consumo, descarte 

consciente, economia de recursos naturais, exigência por recursos renováveis, ajuda na 

recomposição da fauna, flora e recursos hídricos, proteção da camada de ozônio, etc. O 

poder público precisa fazer a sua parte, ser o mais transparente possível e também 

divulgar, no sentido mais amplo da publicidade, os fatos sobre questões ambientais, por 

menores que sejam, do ponto de vista de alcance ou consequência, para que, à medida 

que cada pessoa ao tomar ciência de sua importância, mude atitudes, parta para a ação ou 

deixe de praticá-la em benefício da toda comunidade.  
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