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A crescente preocupação com a crise hídrica e com uma eventual crise energética na 
região Sudeste do Brasil, em curto/médio prazo, se reflete nas redes sociais. A 
Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas monitorou as 
menções ao assunto, ao longo da última semana, e identificou grande aumento no 
volume de postagens a partir do último domingo, 12 de outubro. O gráfico abaixo 
ajuda a visualizar este ponto: dobrou o número de menções ao problema da água no 
Sudeste entre o início e o fim da atual semana – de 10 mil/dia para 20 mil/dia. 

 
A ausência de chuvas, sobretudo em São Paulo, associada às altas temperaturas na 
região nos últimos meses fez que com que se intensificasse a seca de reservatórios 
de água e de usinas hidrelétricas e potencializou a propagação de queimadas no país 
inteiro. A reserva paulista do Cantareira é um exemplo: atingiu em 14 de outubro 
novo recorde negativo de 4,5% da capacidade. Mas, embora a crise seja mais forte 
em São Paulo, em outros estados brasileiros há problema semelhante. O Rio São 
Francisco, que nasce em Minas Gerais e corta o Nordeste, é um exemplo. A Usina de 
Três Marias opera com apenas 4,1% da capacidade máxima, e em Petrolândia, em 
Pernambuco, já há preocupações com as consequências da transposição do Rio. No 
local, o nível atual é de 17%, e já existem restrições ao uso da água para vários 
pequenos agricultores locais. 

Esse contexto ajuda a compreender as oscilações do gráfico acima ao longo da 
semana. Embora o problema energético seja inegável, e a falta d’água implica em 
problemas para o setor, o aspecto principal da preocupação dos cidadãos, nas redes 
sociais, é com a escassez de água para consumo e subsistência. Em 13 de outubro, 
havia 70% a mais de menções sobre água em comparação com energia; em 16 de 
outubro, última quarta-feira, essa proporção chegava a 300% – não houve aumento 



no volume de menções à geração de energia, mas visível elevação da preocupação 
cidadã com o espectro da seca. 

Esta situação expõe duas questões. A primeira é que as consequências mais graves 
da ausência de políticas públicas para o meio ambiente que consideram que a 
preservação dos recursos naturais acarretam empecilhos ao desenvolvimento. É 
necessária uma ação menos leniente com os agressores da Floresta Amazônica, da 
Mata Atlântica e, mais especificamente, de suas matas ciliares. A segunda é que há 
nítida falta de integração das autoridades de diferentes esferas de poder (união, 
estados e municípios) e lentidão na adoção de mecanismos articulados que 
promovam o uso mais racional de água em situações de grande escassez. Tanto que, 
na nuvem abaixo, que reúne as principais palavras associadas à falta d’água, observa-
se a presença de duas regiões do Brasil mencionadas em destaque – o Nordeste e o 
Sudeste – e elevada quantidade de palavras associadas a atividades básicas que 
dependem do abastecimento hídrico, como o banho, a limpeza, o consumo e o 
saneamento básico. Também é evidenciada a preocupação dos brasileiros com as 
queimadas e com o incômodo gerado pelo calor – e há a cobrança por ações 
educativas por parte da população, que assume parte da responsabilidade pela crise. 

 

 

 
Além de identificar o problema, portanto, as redes sociais se apressam em apontar 
soluções – e a demanda por consumo consciente encontra-se em destaque amplo. 
Em uma semana, houve mais de 13 mil menções a políticas individuais de economia 
de água, volume bem superior ao de cobranças por fontes renováveis de energia – 



como a iluminação solar e a força do vento (eólica) – e de referências a atitudes dos 
governos para amenizar o problema. Os distintos números de postagens em cada 
categoria explicitam que, a despeito da exigência por melhorias estruturais na gestão 
hídrica e energética no Brasil, há forte admissão, por parte da população, de que 
iniciativas particulares de economia de recursos naturais são imperativas para que a 
situação se resolva – ou, ao menos, fique menos danosa à sociedade e à natureza. 

 


