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Monitora mento de redes sociais real izado pela Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da FGV (FGVIDAPP), entre 18 e 21 de janeiro, registrou 315 mil menções 

relacionadas à crise hídrica em todo o Bras il. SJo Paulo fo i a cidade com o maior 
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Ataque na França estimula debate 
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expressão 

volume de comentár ios, concentrando 16% do tota l, mais do que o dobro do Rio pOliTICA NA RE DE 23/01/2015 

de Janeiro, a segunda cidade no ranking, com 7%. Os termos mais mencionados DIa do apagào registrou pICO de 

fo ra m "água", com 4 6% d o total, e "seca", com 32%, Outras palavras muito mençi3es a 'calor nas rede5 

citadas foram "falta", "cantareira" e "rac ionamento". 
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No que se re"ere a assuntos especí'lcos do problema hídrico no país, que acaba 

re'letido no setor de abastecimento elétr ico, a fa lta de chlNas, principalmente na 

região Sudeste, desponta como um tópico bastante popular nas redes soc iais. 

Na ú lt ima semana, fo ram mais de 33 m il menções a respeito da est iagem, e 

cerca de 31 mil postagens sobre a questão imperat iva da economia de água e 

eletricidade d urante o verão e sobre o pro blema do rac ionamento, que já afeta 

as principais regiões metropolitanas do Brasil. 

Já sob re o aumento do consumo e do desperdíc io de água e energia no país 

durante o verão, na úl t ima semana hO;Jve o utras 17,900 postagens, confo rme 

levanta mento d a FGV/DAPP, E um aspecto muito discutido é a crescente 

in'luência, nos ú lt imos anos, do uso hídrico e elétr ico nas condições ambientais 

do país. Sob esse p risma, a sust entabilidade é bastante discutida nas redes 

neste mês de janeiro, 

Também a FGVlDAPP construiu uma nuvem de palavras com os principais 

pontos relacio nados à questão da ág;Ja. Além da seca e de críticas a d i"erentes 

ó rgãos de governo, aparecem ainda observações bem-hu moradas so bre o 

assunto, como a palavra "lágr imas" e a expressão "São Pedro", que reflete os 

pedidos dos brasileiros para q ue volte a chover nos reservatór ios em si tuação 

mais crít ica. com a Cantareira, no estado de São Pau lo. O alto volume de 

menções ao ca lor enfat iza mais o incômodo dos cidadãos com a at ual cr ise 

híd rica. 
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Brasil melhora 3 po5içi3eS em 
ranklng sobre corrupção. Tema é o 
mais mencionildo nas rede, 

Sobre o autor 

Mestre em Sociologia pelo 
Inst ituto de Estudos SociaiS e 
PolitlCos da UnIVersidade do 
Estado do Rio de Janeiro (IESP
UERJ1. Bacharel em Ciências 
SOCia is pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGSl 

o. 


