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Dia do apagão registrou pico de menções a 'calo r' nas redes
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Dia do apagão registrou pICO de
menções a 'calor na, redes
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Expeaativa com divu lgação dos

As redes sociais "anteciparam" o pico de cons umo de energia elétrica que
antecedeu o apagJo da últ ima segunda-feira (19). Monitoramento realizado pela
FGV-DAPP mostra que o aumento do consumo desde o início do mês co incidiu
com o aumento do vo lume de menções a termos co mo ' calor" e var iações. Como

é possível observar a partir do Grófico I, as duas "linhas de tendênc ia" apontam
um crescimento paralelo do consumo e das menções - n:lo obstante a lgumas
variações ao longo do período ana lisado -, com picos nos dias 12 e 1g,
Redes 'an t ecipam ' pico de consu mo d e energia

resu ltados do E'JEM dom ina redes
soc iaiS em todo o país
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Brasil me lhora 3 posições em
ranklng sobre corrupção. Tema é o
mais mencionado nas r edes
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FGV-DAPP lança ferramentas de
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transpar ência em parceria com O
Globo
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Mosa ico Orçamentário reve la
dest in o dos recu rsos púb li co5
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Estudante de com unicação
social da PUC-Rio, Trat>a lhou
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na Secr etaria de Cu ltura de
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Nova Iguaçu como repórter
nos projetos Memórias do
carcere na 52 ' DP e jovem

o apagào do dia 19 ating iu 11

Estados brasile iros e o Distrito Federal e foi
causado, segundo o governo federal. por problemas técnicos somados ao
aume nto do consumo de e nergia devido ao fo rte calor no Sudeste, Segundo o
monitorame nto da DAPP, 'oram registradas cerca de 3,S mil hões de menções a
termos referentes a palavras ·calor", No levantamento dos dados :oi verificado
que a palavra "nesse" aparece mais de 100 mil vezes na última semana,
relacionadas à frase de tom humorístico e també m reclamações sobre a
temperatura, afirmando, por exemplo, que no atual calor é impossível praticar
e xercícios, sair de casa etc. Também há muitos protestos questionando ao
governo uma posiç:lo sobre os apagões e a fa lta de água em várias regiões
(principalmente e m SJo Paulo), A segunda palavra mais mencionada é frio, junto
a outras me nções sobre como tem sido difíc il conviver com o calor
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