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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar comparativamente duas abordagens 

metodológicas distintas, a partir de suas potencialidades e limitações no estudo da 

percepção da escassez hídrica no município de Campinas (SP), ocorrida entre os 

anos de 2013 e 2015. A primeira metodologia refere-se à análise do survey aplicado 

em 200 domicílios no município de Campinas, em 2016, construído especificamente 

para o estudo sobre percepção, referindo-se ao período de 2013-2015. Já a 

segunda metodologia consiste na análise descritiva de informações advindas das 

mídias sociais e do Google Trends, utilizando a frequência de termos relacionados à 

crise hídrica no Brasil e no Estado de São Paulo. Aponta-se que nestes recursos da 

web o período de análise foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Destaca-se 

que há limitações para o estudo comparativo das metodologias, pois há diferenças 

sociodemográficas de público-alvo e no volume de dados acessados nas pesquisas. 

Por isso, o artigo focaliza as possibilidades de utilização das metodologias de forma 

complementar, uma vez que vários são os fatores que influenciam a percepção da 

população sobre a crise hídrica, bem como essas percepções são distintas para 

cada público-alvo. Entende-se como promissora a utilização das informações 

advindas das mídias sociais e do Google Trends ao capacitar metodologicamente os 

estudos sobre o comportamento social online e a influência deste sobre as ações no 

mundo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percepções da crise hídrica no município de Campinas entre 2013 e 2015: 

análise comparativa de diferentes abordagens metodológicas  

 

Introdução 

Nos estudos da relação entre população e ambiente um dos temas 

recorrentes tem sido a apreensão da percepção e das atitudes da população sobre 

questões ambientais. Ao longo do tempo, diferentes estudos mostraram que a 

percepção da população varia de acordo com as características socioeconômicas 

dos indivíduos (GUEDES; CARMO, 2013). Historicamente, para a obtenção de 

informações sobre percepção utilizaram-se múltiplas ferramentas, e a pesquisa tipo 

survey foi um dos instrumentos mais utilizados. Sendo que a expansão e a 

abrangência atual das tecnologias e dos serviços de comunicação acabam nos 

permitindo também utilizar as redes sociais e a internet para a obtenção de 

informação. Nesse âmbito, o artigo faz uma comparação entre essas duas 

abordagens metodológicas, trazendo suas vantagens e limitações, considerando a 

situação específica da “crise hídrica” que atingiu pela primeira vez, de maneira 

incisiva, as grandes cidades da Região Sudeste, especialmente no Estado de São 

Paulo. 

Aponta-se que no Brasil, especificamente na região Sudeste, os baixos 

índices pluviométricos iniciados em 2013 e intensificados durante o verão de 2014 e 

de 2015 (MARENGO; ALVES, 2015) caracterizaram uma estiagem de caráter 

prolongado, resultando em uma escassez hídrica, denominada também pela mídia 

de “crise hídrica”. Portanto, a ocorrência da estiagem prolongada repercutiu na 

escassez hídrica vivenciada pelo Estado de São Paulo e, sobretudo, pela Região 

Metropolitana de Campinas - RMC (ANAZAWA et al., 2017). A escassez hídrica 

configura uma situação de insegurança hídrica que se mantém por um período de 

tempo. Todavia, o fenômeno não se encerra na falta de chuvas, uma vez que 

envolve múltiplas dimensões de análise, como também diversos atores sociais. Por 

isso, Anazawa (2017) considera o fenômeno enquanto um desastre socialmente 

construído: o desastre pode ser considerado como produto, mas também como 

resultado de processos sociais, nos campos histórico e territorial. 



Anazawa (2017) constrói três dimensões de análise para compreender a 

complexidade da escassez hídrica ocorrida na RMC: o contexto institucional, os 

ativos da população e do seu território e a percepção da população. Focando na 

terceira dimensão, percepção da população, este artigo busca agregar aos dados 

obtidos com o survey, realizado pela autora, às informações captadas através das 

mídias sociais e do Google Trends1.  

Cabe elucidar que os estudos sobre percepção ambiental, em sua maioria, 

correspondem a abordagens globais do meio ambiente, não enfocando temas 

específicos, como a água (VARGAS; PAULA, 2003). Dentro das raras abordagens 

mais direcionadas há o estudo de Vargas et al. (2002), que focou na percepção dos 

usuários urbanos de São Carlos e Piracicaba. E também há o estudo de Paula 

(2002), que trabalhou com a percepção dos moradores da Região Metropolitana de 

Campinas. Ambos os trabalhos executaram discussões que envolviam a gestão 

integrada dos recursos hídricos, sendo capazes de diagnosticar que a percepção da 

população sobre a água ainda é marcada pela falta de conhecimento, tanto sobre a 

água e seu aspecto como elemento natural, como também sobre a legislação e 

preço da água.  

De fato, a percepção sobre a água, em suas várias temáticas, surge como 

linha de pesquisa recente em vários países, destacando os trabalhos de Syme e 

Williams (1993) e Faulkner et al. (2001) sobre a percepção da qualidade da água, e 

de Syme e Nancarrow (1996) sobre a percepção da água e a sua relação com a 

gestão desse recurso. Destaca-se que estes trabalhos apresentados utilizaram 

como metodologia a aplicação de survey para a obtenção dos dados sobre 

percepção. 

Por outro lado, durante a realização da pesquisa bibliográfica não se 

encontrou trabalhos sobre a percepção sobre a água utilizando as mídias sociais ou 

o Google Trends. Mais próximo a esse quadro temos o artigo de Martirani e Peres 

(2016) que utilizaram o Google Notícias para compreender quais as informações que 

circularam pelos diversos meios de comunicação sobre a problemática da crise 

hídrica. 

No entanto, ressalta-se que outras áreas do conhecimento veem adotando 

essas novas metodologias como fonte de obtenção de dados para trabalhos 

                                                 
1 Disponível em: trends.google.com.br 



científicos. Por exemplo, na Ciência Política Brugnago e Chaia (2015) utilizaram o 

Facebook para apreender o cenário no qual surgiu a polarização assimétrica entre 

esquerda e direita no Brasil. Já Moraes e Santos (2014) utilizaram o Google Trends 

para conhecer melhor o comportamento do eleitor brasileiro. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar as 

potencialidades e limitações das duas metodologias – a aplicação de um survey e a 

utilização de dados de mídias sociais/Google Trends – no estudo da percepção da 

escassez hídrica no município de Campinas (SP), ocorrida entre os anos de 2013 e 

2015. Aponta-se a viabilidade da utilização separada de cada uma das 

metodologias, mas, principalmente, entende-se existir inúmeras potencialidades 

advindas dessa combinação. Pois através da junção dos métodos é possível 

compensar as limitações de cada um deles.  

 

Abordagens metodológicas 

O survey 

O survey conta com uma amostra aleatória simples, com 200 entrevistas 

distribuídas em 40 Unidades Territoriais Básicas (UTB) no município de Campinas. A 

Unidade Territorial Básica é composta por porções do espaço urbano com 

significativo grau de homogeneidade nos padrões de ocupação do solo e de níveis 

de renda (CAMPINAS, 2006). O survey foi realizado entre os meses de agosto e 

novembro de 2016, buscando pela percepção da crise hídrica ocorrida entre os anos 

de 2013 e 2015. Por envolver seres humanos, foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), de modo que o 

projeto intitulado “As percepções sobre a grave escassez hídrica no município de 

Campinas, entre 2013 e 2015” é identificado pelo Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE), número 54023216.9.0000.5404. 

Por meio de equipe composta de alunos da Pós-Graduação em Demografia 

(IFCH/UNICAMP), o questionário eletrônico foi aplicado em domicílios previamente 

sorteados por meio de tablets, através do Sistema SysNEPO. Este questionário era 

composto por 43 questões fechadas, estruturado em sete seções: 1. Percepção no 

domicílio; 2. Percepção individual; 3. Informação sobre a falta de água; 4. Escala de 

preocupação; 5. Percepção da questão hídrica; 6. Percepção dos riscos e perigos; e 

7. Dados do entrevistado. 

 



As mídias sociais 

A segunda metodologia empregada fundamentou-se na análise qualitativa 

das informações obtidas através de Twitter e Facebook, a partir da ferramenta de 

busca avançada, na qual se selecionou publicações advindas do município de 

Campinas. No Google Trends utilizou-se a frequência de termos relacionados à 

Crise Hídrica no Brasil e no Estado de São Paulo. Ambas as pesquisas tiveram 

como análise temporal o período de 01 de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 20162. 

 

Contextualização da Escassez Hídrica em Campinas 

A região Sudeste começou a ser atingida pela estiagem prolongada no final 

de 2013, estendendo-se até 2015, quando o regime de chuvas para a região 

demonstra indícios de normalização. A pouca quantidade de chuvas do ano de 2014 

foi atípica na região Sudeste, sendo considerada como um evento de “seca”, raro 

para a região, ao ter índices pluviométricos dentre os piores registrados nos últimos 

50 anos (ANA, 2015). Cabe afirmar que a falta de chuvas ocorreu de maneira 

generalizada no estado de São Paulo, atingindo regiões importantes para o 

armazenamento de água para o Sistema Cantareira, nas bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ). A Cantareira abastece a RMC e reverte água para 

a Região Metropolitana de São Paulo, constituindo um sistema de interdependência 

entre essas duas regiões metropolitanas. 

Consequentemente, a falta de chuvas e a grande demanda por água 

influenciaram negativamente a disponibilidade hídrica na região Sudeste. Contudo, 

não se deve reduzir a escassez hídrica apenas à crise de disponibilidade (baixos 

índices pluviométricos para ao período) e à crise de usos (diferentes tipos de usos e 

suas demandas). Há também que se considerar a crise de gestão dos recursos 

hídricos ou a crise de governança3 (IDS, 2014; ANA, 2015; JACOBI; CIBIM; LEÃO, 

2015; FRACALANZA; FREIRE, 2016; JACOBI; CIBIM; SOUZA, 2016). 

                                                 
2 Como o Google Trends não aceita a opção 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, 
sugerindo que essa busca deveria ser realizada por anos separados. Optamos em padronizar as 
buscas para 01 de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2016, pois assim é aceitável nas seleções do 
Google Trends e nas seleções do Twitter. Já no Facebook a seleção temporal é mensal e/ou anual, 
configurando, portanto, as buscas entre janeiro de 2013 a dezembro de 2015. 
3 O conceito de governança “representa um enfoque conceitual que propõe caminhos teóricos e 
práticos alternativos que façam uma real ligação entre as demandas sociais e sua interlocução ao 
nível governamental. Geralmente a utilização do conceito inclui leis, regulação e instituições, mas 
também se refere a políticas e ações de governo, a iniciativas locais e a redes de influência, incluindo 
mercados internacionais, o setor privado e a sociedade civil, que são influenciados pelos sistemas 
políticos nos quais se inserem”. (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015, p. 35). 



Dessa forma, enfatiza-se o quão relevante é a percepção da população 

atingida com a falta de água para o entendimento do fenômeno, verificando ainda a 

existência de distintas percepções no município de Campinas sobre as diferentes 

questões analisadas: a percepção geral do fenômeno, se o domicílio foi afetado pela 

falta de água, e a gravidade da escassez hídrica em relação a outros desastres. 

Considerando os impactos para a população, o consumo de água já era 

questionado em 18 de dezembro de 2013, quando o Consórcio PCJ alertava que os 

níveis de chuva estavam abaixo da média. Este fator, aliado à quantidade de água 

que entrava no sistema e o que estava sendo retirado para o abastecimento da 

Grande São Paulo, resultaria no consumo de toda a água dos reservatórios em 100 

(cem) dias (COSTA, 2014c). E, de fato, o ano de 2014 foi marcado por inúmeras 

interrupções de fornecimento de água na Região Metropolitana de Campinas 

(COSTA, 2014a; 2014b).  

Nesse contexto, destaca-se o protesto contra a falta de água ocorrido no 

bairro Santo Antônio no município de Campinas, na região dos DICs (Distrito 

Industrial de Campinas), depois dos moradores terem ficado sem água por vários 

dias (SAMPAIO, 2014). Ainda se elucida que, em 2014, o município de Cordeirópolis 

chegou a decretar calamidade pública. E outros cinco municípios decretaram 

situação de emergência pelo mesmo motivo: Artur Nogueira, Casa Branca, Iepê, 

Tambaú e Valinhos (MARCHEZI, 2014).  

O agravante mais recente da crise hídrica relaciona-se com a questão da 

saúde da população. Pois conforme aponta o Centro de Vigilância Epidemiológica 

(CVE) - órgão da Secretaria Estadual de Saúde - em 2014 aumentaram os casos de 

diarreia aguda associados à qualidade da água ofertada, principalmente em 

Campinas. Segundo o CVE:  

 
“A diminuição de pressão, a intermitência do abastecimento, o 
racionamento, o consumo do volume morto das represas e o uso da 
água de poços e caminhões-pipa, cuja qualidade não é sempre 
fiscalizada conforme propõe a lei, são as principais causas de 
comprometimento da qualidade da água e promoção de surtos 
(ocorrência de dois ou mais casos) de diarreia e outras doenças 

transmissíveis pela água” (MARTÍN, 2015). 
 



É importante evidenciar que no município de Campinas, apesar de o Estado de São 

Paulo demorar a decretar a escassez hídrica4, houve uma tentativa de oficializar o 

período crítico ainda em 2014. O decreto5 de 2014, assinado pelo então Prefeito, 

Jonas Donizette, foi uma modificação do decreto nº 14.802 de 02 de julho de 2004 - 

que argumentava contra a utilização de água para limpeza de calçamentos e 

passeios públicos residenciais e comerciais existentes no município - e previa a 

penalização da população caso a determinação de racionamento não fosse 

cumprida. Mesmo sendo uma modificação de um decreto antigo, o novo se tratava 

de uma medida institucionalizada que indicava a tomada de consciência da gestão 

sobre a escassez hídrica. Houve ainda o decreto nº 18.251, de 03 de fevereiro de 

2014, que estipulou um período excepcional de estiagem, de fevereiro a agosto de 

2014, e que também dispunha sobre as infrações e as multas aplicadas àqueles que 

estivessem “desperdiçando”. 

 

Pesquisa de Campo 

Para analisar a percepção da população entrevistada sobre a escassez 

hídrica ocorrida no período entre 2013 e 2015, em Campinas, os resultados do 

survey foram divididos em quatro partes: 1. Caracterização socioeconômica e 

demográfica dos entrevistados; 2. Caracterização dos entrevistados que sofreram 

com falta de água durante o período estudado; 3. Caracterização da percepção 

individual e dos entrevistados que acreditam que Campinas vivenciou uma crise 

hídrica; e 4. Caracterização da percepção sobre a questão hídrica e dos riscos e 

perigos. No que se refere à percepção dos entrevistados sobre a crise hídrica serão 

apresentados a seguir apenas os resultados correspondentes as partes 1 e 2. 

Foram entrevistados 91 homens, que correspondem a 45,5% dos 

entrevistados, e 109 mulheres (54,5% dos entrevistados). Em relação à idade dos 

entrevistados, a idade mínima foi de 19 anos, e a idade máxima foi de 85 anos. 

Verifica-se que há uma concentração de indivíduos nas faixas etárias entre 25 a 29 

anos (21 indivíduos), entre 50 a 54 anos (23 indivíduos), entre 55 a 59 anos (25 

indivíduos) e entre 70 a 74 anos (20 indivíduos). Os idosos (com 60 anos e mais) 

                                                 
4 O governador Geraldo Alckmin decretou Crise Hídrica em janeiro de 2015. 
5 Os decretos citados podem ser consultados em: https://leismunicipais.com.br/legislacao-
municipal/4842/leis-de-campinas. Acesso em: 02 fev. 2017. 

https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4842/leis-de-campinas
https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4842/leis-de-campinas


somaram 71 indivíduos, o que corresponde a 35,5% do universo amostral de 200 

entrevistados. 

Quanto à escolaridade, no conjunto amostral de 200 entrevistas 74 indivíduos 

possuem ensino médio completo e superior incompleto, representando 37% do total 

de entrevistados. Cerca de 24% dos entrevistados têm ensino superior completo, 

22% possuem ensino fundamental incompleto e 17% apresentaram ensino 

fundamental completo e médio incompleto. Apenas um entrevistado não tinha 

instrução. 

Em relação à renda do domicílio, no conjunto amostral do survey 28% dos 

entrevistados apresentaram renda total do domicílio de 3 a 5 salários mínimos, ou 

seja, na faixa de R$ 2.640,00 a R$ 4.400,00. A segunda faixa de renda total do 

domicílio mais citada foi a faixa de 5 a 10 salários mínimos (faixa de renda de R$ 

4.400,00 a R$ 8.800,00), totalizando 24,5% do total de entrevistados.  

Dado o universo amostral de 200 entrevistas, 103 indivíduos sofreram com 

falta de água no período de 2013 a 2015, o que significa 51,5% do total de 

entrevistas. Por sua vez, 97 entrevistados não sofreram com falta de água 

(representando 48,5% dos entrevistados). Dos 103 indivíduos que sofreram com a 

falta de água no período entre 2013 e 2015, o maior período que os mesmos ficaram 

sem água foi de um dia (43,7% dos entrevistados). Contudo, 18,4% dos 

entrevistados que sofreram com a falta de água, relataram que ficaram sem água 

por algumas horas (ou períodos) por dias seguidos. A opção ‘outros’ (5,8% dos 

entrevistados que sofreram com falta de água) foi relatada por entrevistados que 

afirmaram ficar somente poucas horas por dia, ocasionalmente. 

Parte dos entrevistados que não sofreram com a falta de água apontaram 

que, apesar de ficarem sem abastecimento de água, não sofreram com a situação 

por terem possibilidade de buscarem outras formas de obtê-la, como através da 

compra de caixa d’água ou através de caminhões-pipa: 

 

“A gente não sentiu a falta de água porque a gente se preparou, comprou 

caixa d’água” (Entrevistado. Bairro Parque Brasília). 

“Construí um sistema de captação de chuva e comprei uma caixa d’água” 

(Entrevistado. Bairro Parque Valença). 

 “Caminhão (pipa) fica mais barato que água de rua” (Entrevistado 3. Bairro 

Barão Geraldo). 

 



As soluções apresentadas por alguns moradores apresentam-se como 

soluções individuais, representativa da população com melhores condições de 

renda, que, mesmo em períodos de escassez, passa a ter acesso à água tanto em 

qualidade como em quantidade mediante pagamento (FRACALANZA; FREIRE, 

2016). 

Ainda que a maior parte dos entrevistados (57,3% dos que sofreram com falta 

de água) relatou que os cortes de água no período da crise hídrica eram precedidos 

de aviso, sobretudo, através de carro da prefeitura com alto falante, uma grande 

parcela (cerca de 36% dos entrevistados que sofreram com falta de água) relatou 

que os cortes eram realizados sem aviso. Os entrevistados que escolheram a opção 

‘outros’ (4,9% dos entrevistados que sofreram com falta de água), relataram que os 

cortes ocorreram das duas formas: com e sem aviso. 

Ao serem questionados sobre os motivos que levaram a falta de água, 47,6% 

dos entrevistados que sofreram com falta de água afirmaram que o principal motivo 

era a seca/estiagem que o município estava passando no momento -, como mostra 

o depoimento do entrevistado abaixo, que indica que os gestores responsabilizavam 

a seca/estiagem: 

 

“A gente ligava na Sanasa, e eles diziam que era por causa da seca” 

(Entrevistado 2. Bairro Jardim Miriam). 

 

Também se destacam os motivos de ‘rompimento de canos’ e de ‘serviço de 

manutenção e obras’, que juntos totalizaram 30,1% dos entrevistados. Importante 

destacar também, que para 16,5% dos entrevistados, os cortes de água eram 

reflexos de políticas de governo. A opção ‘outros’ (3,9% dos entrevistados que 

sofreram com falta de água) associa-se a motivos como o desmatamento, fraudes, 

desperdício das pessoas e fatores agregados. 

Verifica-se que para 70% dos entrevistados que sofreu com falta de água, a 

crise hídrica consistia em um evento novo no cotidiano, como mostra a fala do 

entrevistado do bairro Jardim Florence II: 

 

“Faz 35 anos que eu moro em Campinas, e nunca vi faltar água”. 

(Entrevistado 1. Bairro Jardim Florence II). 

 



Esse fato pode refletir no conjunto de respostas a esse evento, e até mesmo 

no que se refere o entendimento do fenômeno como desastre. Apenas 25,2% dos 

entrevistados que sofreram com falta de água, afirmaram ter sofrido uma situação 

semelhante à crise hídrica no período entre 2013 e 2015. 

Dos 103 entrevistados que sofreram com falta de água, 57,3% acreditam que 

houve racionamento de água em Campinas, no período de 2013 a 2015. Já 29 

entrevistados (28,2%) acreditam não ter havido racionamento de água no município 

e apenas 10 entrevistados (9,7%) relataram que acreditam que houve parcialmente 

um racionamento de água em Campinas. No que conta aos entrevistados que não 

acreditam que houve um racionamento, mas que reconhecem controle das 

instituições públicas sobre a situação, observa-se que essa postura possa ser 

reflexo da comunicação lenta e tardia sobre a real situação hídrica no município: 

 

“Houve controle, mas não racionaram”. (Entrevistado 3. Bairro Jardim 

Florence II). 

 

Na percepção de 60,2% dos entrevistados que sofreram com falta de água, 

embora Campinas não tenha passado por racionamento, a falta de água não 

ocorreu da mesma forma para todos os bairros, alguns bairros sofreram mais do que 

outros. No entanto, para 30,1% dos entrevistados que sofreram com a falta de água, 

não houve racionamento e a falta de água ocorreu da mesma forma para todos os 

bairros de Campinas. Já para 35,92% dos entrevistados houve racionamento de 

água em Campinas, mas a falta de água não ocorreu da mesma forma para todos, 

ou seja, determinada população sofreu mais com a falta de água do que o resto. 

Deste modo, ao serem questionados sobre a forma de ocorrência da falta de 

água no município, dois comentários se sobressaíram: o entrevistado do bairro 

jardim do Lago destaca que a desigualdade de distribuição de água torna-se 

consequência da escassez hídrica; e o entrevistado no bairro Jardim Miriam acredita 

que a falta de água se deu da mesma forma para todo o município, mas acredita em 

uma potencial desigualdade de distribuição de água durante a escassez hídrica, 

justificando o pensamento ao apontar que seu bairro é vizinho do Condomínio 

Alphaville, de casas de alto padrão: 

 



“Bairro rico não pode faltar água, e para pobre pode. Não acho certo”. 

(Resposta do entrevistado ao ser questionado se concordava ou não com a 

afirmação “É justo pagar pela água” - Bairro Jardim do Lago). 

“Para nós nunca falta água, talvez por causa dos ricos. Não falta água para 

eles, não falta para nós (Entrevistado 1, Bairro Jardim Miriam). 

 

Como a questão central deste survey era verificar se a crise hídrica poderia 

ser considerada enquanto desastre pela população nota-se que 56,5% dos 

entrevistados (113 entrevistados) responderam que existiu crise hídrica em 

Campinas. Podemos indicar, portanto, que a percepção da população entrevistada 

em relação à existência de uma crise hídrica no município pode nos fornecer a 

resposta de que parte da população apreendeu a situação como desastre. Por outro 

lado, não podemos deixar de apontar que uma proporção significativa, 31% dos 

entrevistados, disseram não ter havido crise hídrica em Campinas.  

Outro ponto importante do questionário é acrescentar que dentre os 

entrevistados que afirmaram ter havido uma crise hídrica em Campinas (113 

entrevistados), 46,02% entendem que essa situação permanecerá por muitos anos. 

Já 22,12% dos entrevistados que afirmaram ter havido crise hídrica disseram que 

esta se configura como situação permanente; 12,39% acreditam que a crise 

acabaria quando voltasse a chover mais; apenas 8,85% dos entrevistados acredita 

que essa situação já foi resolvida.  

Aponta-se que 3 entrevistados afirmaram ter havido crise hídrica no 

município, mas que essa situação vai durar até um novo reservatório ser construído; 

“até a realização de mais obras”; e até “o governo do Estado de São Paulo ter uma 

política hídrica decente, inclusiva e que se atente a coisas básicas, como a 

manutenção de canos e dutos”. 

 

Percepção na Internet: Google Trends e Mídias Sociais 

Sabe-se que a utilização da internet é um fenômeno em franca expansão no 

Brasil. Segundo o estudo intitulado Google Consumer Barometer, enquanto 19% dos 

brasileiros acessavam a internet diariamente em 2012, em 2017 esse número foi 

para 59%. O estudo também demonstrou que o crescimento está diretamente 

relacionado ao aumento do uso de smartphones, já que, em 2012, 14% utilizavam a 

internet via esse aparelho, e, em 2017, tornou-se 67%, um aumento de quase quatro 

vezes. 



 Todavia, apesar de a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios6 de 

2018 constatar que os brasileiros, com mais de 10 anos, usam a internet, sobretudo, 

para trocar mensagens (de texto, voz ou imagens) por aplicativos de bate-papo 

(94,2%), a internet é a primeira ou a segunda fonte de informação de 49% dos 

brasileiros com 16 ou mais anos, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 20167.  

Nesse âmbito, a internet é uma fonte de informações que subsidia desde 

pesquisas acadêmicas até dúvidas corriqueiras no dia-a-dia. Seus recursos 

possibilitam a interação com diversas fontes de informação: tutoriais no Youtube, 

artigos de jornais como a Folha de São Paulo, revistas como a Superinteressante, 

artigos acadêmicos da Scielo, verbetes como os da enciclopédia colaborativa 

Wikipédia e, claro, as mídias sociais.  

As mídias sociais são plataformas online utilizadas para disseminar 

conteúdos, que também são disponibilizados em diferentes formatos (como textos, 

imagens e vídeos) com o intuito de compartilhar opiniões, ideias e experiências; 

permitindo ainda a comunicação instantânea entre usuários de diversas partes do 

mundo (SCHAEFFER, 2016). Assim, as mídias sociais compreendem uma 

tecnologia digital através da qual o usuário pode criar um perfil público ou 

semipúblico e manter uma lista de contatos, criando a sua rede de relacionamento 

(NOVO; AZEVEDO, 2014).  

Como nas mídias sociais os usuários expressam suas opiniões, aprendem, 

informam-se, compartilham, boicotam, elegem e difamam outras pessoas, um 

conteúdo pode em minutos chegar a um alto volume de atenções, tornando-se viral 

(NOVO; AZEVEDO, 2014). Diante desse cenário, tem-se tanto uma ferramenta de 

potencialidade quanto uma arma: a diferença entre as funcionalidades relaciona-se 

pela postura dos internautas. 

                                                 
6 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realiza a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – PNAD Contínua. A pesquisa destina-se a produzir informações contínuas 
(mensais) sobre a inserção da população no mercado de trabalho associada a características 
demográficas e de educação, e, também, para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do 
País. A pesquisa é realizada por meio de uma amostra de domicílios, extraída de uma amostra 
mestra, de forma a garantir a representatividade. A cada trimestre, são investigados 211.344 
domicílios particulares permanentes, em aproximadamente 16.000 setores censitários, distribuídos 
em cerca de 3.500 municípios. Mais informações disponíveis na página www.ibge.gov.br. 
7 Pesquisa de responsabilidade do instituto IBOPE Inteligência foi encomendada pela Secretaria 
Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, e teve como população alvo 
pessoas com 16 ou mais anos de idade residentes em todo território nacional. Foram realizadas 
15.050 entrevistas domiciliares em 740 municípios brasileiros. O objetivo da pesquisa foi conhecer os 
hábitos de consumo de mídia da população brasileira. Mais informações na página 
http://pesquisademidia.gov.br. 



Ainda é essencial afirmar que através da utilização dos recursos presentes na 

internet, as informações individuais tornam-se disponíveis para que outros indivíduos 

– ou mesmo empresas e instâncias governamentais - façam a extração dos dados e 

a consequente análise por meio do Big Data. Portanto, é possível entender que 

dados extraídos dos termos de busca da internet e das redes sociais geram 

metadados que incluem desde o que foi escrito e pesquisado pelos internautas, até 

diversas informações adicionais sobre os usuários, como, por exemplo, a 

geolocalização.  

Levando em conta essa nova dinâmica de interações, a popularização da 

internet através das mídias sociais potencializou o desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas voltadas ao monitoramento estratégico das mesmas, como o KeyHole8. 

Todavia, neste primeiro contato com as mídias sociais, optou-se pela utilização 

qualitativa das informações no artigo. De modo que através das ferramentas de 

busca avançada no Twitter e no Facebook, destacamos as publicações realizadas 

em Campinas, entre 01 de janeiro de 2013 e 01 de janeiro de 2016, que continham 

as seguintes palavras-chave: “Racionamento”, “Falta de Água”, “Seca” e “Crise 

Hídrica”.  

De maneira complementar, empregou-se o Google Trends, ferramenta 

gratuita que permite comparar palavras-chave de seu interesse, buscadas no 

Google, por localidade do usuário no momento da pesquisa (países e Estados), e 

em qualquer data pré-definida desde 2004. Para a utilização da ferramenta, o 

primeiro passo é adicionar o(s) termo(s) que se deseja obter no buscador. A seguir 

será apresentado um gráfico com uma linha temporal e a frequência (proporção %) 

que cada palavra-chave foi pesquisada em cada data. Destaca-se que os dados são 

dimensionados em uma escala de 0 a 100 porque isso permite que os números dos 

gráficos sejam apresentados de uma forma proporcional entre as palavras-chave e 

também evitando que regiões com maior população com acesso à internet sejam 

sempre apontadas como as mais bem classificadas: 

 

Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais 
alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor 
de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 
significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 

                                                 
8 Keyhole é uma ferramenta paga para extração de dados do Twitter, Facebook e Instagram. 
Disponível em: http://keyhole.co/ 



significa que não havia dados suficientes sobre o termo (GOOGLE 
TRENDS). 

 

Nesse aspecto, uma busca geral para o Brasil, entre 01 de janeiro de 2013 e 

01 de janeiro de 2016, retornou o Gráfico 1, a partir do qual é possível inferir que o 

avanço da crise hídrica na região Sudeste do Brasil repercutiu no aumento da 

frequência de pesquisas contendo as palavras-chave relacionadas à escassez de 

água experimentada pela população no período. Dessa forma, nota-se o 

crescimento ao longo do tempo no interesse e, portanto, o aumento da quantidade 

de buscas sobre os temos analisados no artigo.  

O primeiro pico de frequência de pesquisas no Google relacionadas ao termo 

“Racionamento” ocorre em fevereiro de 2014, neste mês circulam notícias como a 

vinculada pelo Correio Popular de Campinas com a manchete “Cerca de 30 bairros 

da periferia de Campinas ficam sem água nesta quinta-feira”9. Em 2014, as notícias 

sobre a falta de água não estão mais localizadas na Região Metropolitana de São 

Paulo e Região Metropolitana de Campinas, pois o Sudeste como um todo se vê 

afetado.  

O ano de 2015 também começou com inúmeras notícias sobre a grande 

probabilidade de colapso dos reservatórios de água em São Paulo e as perspectivas 

reais de racionamento em Minas Gerais e Rio de Janeiro. As notícias nesse 

momento começavam a questionar o planejamento dos governos federal e estaduais 

sobre a questão da água. Até então, as notícias remetiam a responsabilidade da 

situação, sobretudo, a estiagem prolongada10. Em 2015 o Espírito Santo é outra 

Unidade da Federação do Sudeste que apresenta quadro de racionamento.  

Cabe destacar que em outubro de 2015 (destacado no Gráfico1), a Aliança 

pela Água - coalizão da sociedade civil criada em outubro de 2014 para contribuir 

com a construção de segurança hídrica em São Paulo - lançou o relatório de 

violação de direitos humanos na gestão hídrica do Estado de São Paulo, entregue 

ao relator da ONU para os direitos humanos à água e ao saneamento. Entende-se 

que a publicidade gerada pela entrega do relatório a uma instância de tamanha 

                                                 
9 Trinta bairros de Campinas ficam sem água nesta quinta.  Correio Popular de Campinas, 05 de 
fevereiro de 2014. Disponível em: 
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2014/02/capa/campinas_e_rmc/151405-trinta-bairros-de-
campinas-ficam-sem-agua-nesta-quinta.html. Acesso em 07 de março de 2018. 
10 MARTINS, Rodrigo. A seca já começou a afetar a economia. Jornal Carta Capital, 11 de fevereiro de 2015. 
https://www.cartacapital.com.br/revista/835/a-seca-da-economia-4105.html. Acesso em 07 de 
março de 2018. 

http://correio.rac.com.br/_conteudo/2014/02/capa/campinas_e_rmc/151405-trinta-bairros-de-campinas-ficam-sem-agua-nesta-quinta.html
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2014/02/capa/campinas_e_rmc/151405-trinta-bairros-de-campinas-ficam-sem-agua-nesta-quinta.html
https://www.cartacapital.com.br/revista/835/a-seca-da-economia-4105.html


importância pode ter incentivado o aumento das buscas pelo termo “Crise hídrica” no 

Brasil. 

 

Gráfico 1: Frequência dos termos de pesquisa “Racionamento”, “Crise Hídrica” e 
“Falta de Água” no Brasil, entre 2013 e 2015 

 
Fonte: Busca efetuada a partir da ferramenta Google Trends. Gráfico adaptado. 

  

Com a Figura 1, observam-se quais Unidades da Federação realizaram a 

maior parte das buscas pelos termos referentes à Crise Hídrica. Observa-se que 

nem todos os estados brasileiros realizaram as buscas dos termos no período. O 

termo “Crise Hídrica” foi muito popular, sobretudo, no Piauí (100%), no Espírito 

Santo (91%) e em Minas Gerais (78%). Racionamento foi mais pesquisado em 

Minas Gerais (100%), São Paulo (97%) e Pernambuco (80%). Já Falta de Água teve 

mais buscas na Bahia (100%), Minas Gerais (97%), Espírito Santo (96%), Rio de 

Janeiro (94%) e São Paulo (74%). 

 

Figura 1: Frequência de pesquisa dos termos “Racionamento”, “Crise Hídrica” e 
“Falta de Água” no Brasil, entre 01 de janeiro de 2013 e 30 de dezembro de 2015 

 
 Fonte: Busca efetuada a partir da ferramenta Google Trends. Gráfico adaptado. 



Aponta-se que os termos relacionados à “Crise Hídrica” que mais apareceram 

nas buscas do Google, durante o período de análise, foram Crise Hídrica no Brasil, 

Seca em Minas Gerais, Crise Hídrica em São Paulo, Seca no Nordeste e Água. As 

buscas relacionadas ao “Racionamento” foram Racionamento no Brasil, 

Racionamento em Minas Gerais, Racionamento de água em São Paulo, Cantareira, 

Cia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Sociedade de Abastecimento de 

Água e Saneamento (SANASA). As pesquisas referentes à Falta de Água foram 

Seca, Falta de Água em Minas Gerais, Falta de Água em São Paulo, Falta de Água 

no Rio de Janeiro. 

Para melhor visualizarmos a questão da água em Campinas, filtramos a 

localidade apresentada pelo Google Trends, selecionando apenas o estado de São 

Paulo – sendo a Unidade da Federação a escala mínima presente na ferramenta. 

Inseriu-se na pesquisa o termo “Seca”, mas não filtrando como termo de pesquisa 

para não abrangermos outros significados de seca, por isso, selecionamos seca 

como desastre natural, uma vez que o mesmo esteve presente em grande parte das 

notícias de jornais campineiros disponibilizadas até o começo de 2015.  

Assim, obtemos o Gráfico 2 através do qual observamos que o termo inserido 

“seca” foi o mais pesquisado no Google no Estado de São Paulo em todo o período 

estudado, mantendo uma média de 60% das pesquisas entre janeiro de 2013 a 

dezembro de 2015, apenas entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015 

“Racionamento” ganha certo destaque, alcançando, em média, 20% das pesquisas 

na internet.  

 

Gráfico 2: Frequência de pesquisa dos termos “Racionamento”, “Crise Hídrica”, 
“Falta de Água” e “Seca” no Estado de São Paulo, entre 01 de janeiro de 2013 e 30 
de dezembro de 2015 

 
Fonte: Busca efetuada a partir da ferramenta Google Trends. Gráfico adaptado. 

 



Uma questão interessante é que, apesar das pesquisas por informações 

sobre “Seca” serem populares no Estado como um todo, elas não foram tão 

recorrentes em Campinas. Pois a cidade ocupou a 15º posição na frequência de 

pesquisas no Google com essa palavra-chave (71%). Contudo, percebe-se pela 

Figura 2 que Campinas é a cidade com maior incidência de pesquisas na internet 

sobre Crise Hídrica (100%) e Racionamento (100%), e a segunda em falta de água 

(91%). 

 

Figura 2: Lista de cidades por busca dos termos “Racionamento”, “Crise Hídrica”, 

“Falta de Água” e “Seca” no Estado de São Paulo, entre 01 de janeiro de 2013 e 30 

de dezembro de 2015 

 
Fonte: Busca efetuada a partir da ferramenta Google Trends. Figura adaptada. 

 

Para identificarmos com maior precisão qual a percepção do fenômeno em 

Campinas, utilizamos o método qualitativo para analisar publicações nas redes 

sociais Twitter e Facebook, de indivíduos localizados no município de Campinas no 

momento da utilização da rede, durante o período de 01 de janeiro de 2013 a 01 de 

janeiro de 2016. Dessa forma, nos foi entregue um número grande de informações 

dentre publicações, compartilhamento, comentários e opções curtir. A partir da 

observação cuidadosa dessas interações, optou-se pela exposição daquelas que 

sintetizavam as informações encontradas. 

Cabe destacarmos a importância de respeitarmos o anonimato dos usuários 

para não ocasionarmos invasão de privacidade do público analisado, principalmente, 

no contato com as redes sociais. Por mais que as políticas de privacidade das 

mídias sociais funcionem apenas como isenção de responsabilidade para as 



plataformas de relacionamento, torna-se cada vez mais importante que os 

pesquisadores garantam a privacidade dos usuários não divulgando informações 

que possam identificar as pessoas. Nesse âmbito, aponta-se que foram removidos 

os nomes dos usuários, e-mails e fotos que possam identificar os indivíduos através 

das publicações apresentadas a seguir. 

A publicação na plataforma Facebook e o post no Twitter, conhecido como 

tweet, presente na Figura 3, sintetiza as postagens referentes aos usuários que 

concediam informações sobre o horário e incidência de racionamento em seus 

bairros. Alguns apontavam que os cortes aconteciam no período da manhã, outros 

que aconteciam durante todo o dia em dias alternados, e ainda havia aqueles que 

apontavam chegar do trabalho e não poder tomar banho porque não havia água na 

região, demonstrando que o racionamento acontecia também durante a noite. 

Assim, nota-se que, sobretudo, durante o ano de 2014, o município de Campinas 

sofreu com rodízio de cortes de água. 

 

Figura 3: Informações sobre a incidência de cortes de água nos bairros campineiros 

 
Fonte: Base de dados do Twitter e do Facebook. Acesso em 01 de março de 2018. 

 

Notou-se que a opinião do grupo usuário de Twitter e Facebook em Campinas 

se dividia entre aqueles que responsabilizavam a falta de chuvas pela queda do 

nível dos reservatórios, e aqueles que culpabilizavam a gestão estadual pela 

situação.  

Já o tweet da Figura 4 exemplifica a percepção da população de que os 

bairros campineiros são afetados pelo racionamento em níveis distintos, com maior 

ocorrência nos bairros de moradores com menor poder aquisitivo. 

 



Figura 4: Percepção da incidência da Falta de água em níveis diferentes nos bairros 
campineiros 

 
Fonte: Base de dados do Twitter. Acesso em 01 de março de 2018. 

 

Nesse âmbito, é possível estabelecer dois pontos: o primeiro é que há um 

considerável aumento de publicações sobre a questão da água nas redes sociais, 

entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, sendo este o momento de maior 

agravamento da crise hídrica no Estado de São Paulo, devido aos baixos índices 

pluviométricos iniciados em 2013 e intensificados durante o verão de 2014 e de 

2015 (MARENGO; ALVES, 2015).  

O segundo ponto é que, evidenciada a falta de água nos bairros, outras 

instâncias públicas acabam afetadas e, por isso, deixam de operar. Ou seja, o 

racionamento foi tão intenso, que por vários dias de 2014 e de 2015, escolas, em 

sua maioria, municipais e estaduais, ficaram sem água. Em alguns momentos essas 

escolas continuaram a operar mesmo nessas circunstâncias, como podemos 

observar na Figura 5, com a escola particular da rede SESI (Serviço Social da 

Indústria de São Paulo).  

 

Figura 5: Escolas ficam sem água durante racionamento em Campinas 

 
Fonte: Base de dados do Twitter. Acesso em 01 de março de 2018. 

 

 Portanto, observa-se que a percepção da população sobre o racionamento de 

água ocorreu no dia-a-dia, quando esta abria a torneira e não saía água. O então 

governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, admitiu pela primeira vez a 

necessidade de racionamento apenas em 14 de janeiro de 2015. No entanto, a 

frequência das publicações nas mídias sociais e das pesquisas na internet sobre a 

Crise Hídrica sofreu aumento a partir de junho de 2013 para o estado de São Paulo, 

e janeiro de 2014 para o Brasil11.  

                                                 
11 Ver Gráficos 1 e 2. 



Comparação das metodologias: Mídias Sociais, Google Trends e Survey 

Destaca-se que, nesse contato inicial com as potencialidades da internet, 

nota-se que tanto a utilização das mídias sociais, quanto do Google Trends, possui 

capacidade para captação de informações significativas para a realização de 

pesquisas acadêmicas. Possibilitando a obtenção de uma vasta quantidade de 

dados atuais e a recuperação de informações de anos posteriores a 2006 no caso 

do Twitter, e 2004 no caso do Facebook e do Google Trends. Essas informações 

são constantemente atualizadas: para as redes sociais a atualização é diária, para o 

Google Trends ocorre de forma semanal.  

As ferramentas ainda têm o adicional de possibilitarem a obtenção das 

informações sem custo. Especificamente no que se refere à percepção da 

população, a pesquisa por meio do Google Trends analisa o próprio comportamento 

do usuário, e isso é positivo, pois através de entrevistas e questionários, sempre há 

a possibilidade do não entendimento da pergunta ou do entrevistado não apresentar 

sua real percepção sobre o assunto, sobretudo, em questões sensíveis. 

Considerando que Minayo (2012) aponta que sempre haverá dificuldades na 

interação entre entrevistador e entrevistado, a utilização do Google Trends possui 

grande capacidade de complementaridade.  

Todavia, nota-se que não há possibilidade do pesquisador realizar as 

perguntas, pois as informações já estão dadas. Outra questão é que há 

enviesamento de público, pois, no geral, trata-se de jovens, letrados, com acesso à 

internet. Não obstante, através das mídias sociais é possível conhecer a população 

estudada utilizando as informações da conta do usuário e, assim, ao se conhecer o 

grupo de estudo se torna viável entender ou antever o viés nas respostas. Mas com 

o Google Trends isso não é possível, o que pode limitar a compreensão do 

fenômeno.  

Apesar do seu potencial como ferramenta analítica sobre a percepção, 

poucos foram os estudos sobre a crise hídrica que utilizaram ferramentas 

relacionadas às mídias sociais. Cita-se como exemplo, o trabalho apresentado por 

Martirani e Peres (2016), que analisaram a crise hídrica em São Paulo, pela 

perspectiva da cobertura jornalística e percepção pública, a partir de informações 

obtidas junto ao Google Notícias, utilizando as palavras-chave: Sistema Cantareira, 

estiagem, água, falta de água, Sabesp e seca, publicados por diferentes veículos de 

comunicação no período entre 2013 e 2015. Como resultado, as autoras destacam a 



construção da informação por diferentes tipos de mídias, voltadas para o coletivo, 

bem como o que as mídias deixaram de divulgar, como por exemplo, questões 

relacionadas sobre as causas estruturais da crise hídrica. 

No que se refere ao survey, trata-se de uma metodologia mais do que 

validada no âmbito acadêmico, sendo, inclusive, desejada, por suas potencialidades 

de conhecimento detalhado da população estudada (BABBIE, 1999; FREITAS et al., 

2000; GÜNTHER, 2003). É uma metodologia que permite a utilização de análise 

descritiva e geolocalização, além da utilização de modelos estatísticos para o estudo 

das características desejadas. Com o survey, é o pesquisador quem escolhe as 

perguntas, de modo direcionado a atender seu objeto de estudo/sua problemática. 

Segundo Freitas et al. (2000) há a intenção de responder questões como: “o que”, 

“por que”, “como”, “quanto”, cujo objetivo da pesquisa é saber “o que e como” está 

acontecendo determinado fenômeno. 

Uma das técnicas para compreender a percepção é perguntar às pessoas 

sobre o que fazem (fizeram) e pensam (pensaram). O survey mostra-se vantajoso 

por sua qualidade e pelos dados obtidos, uma vez que são escolhidos dentro do 

escopo da pesquisa. Além disso, assegura melhor representatividade e permite uma 

generalização para uma população mais ampla (GÜNTHER, 2003).  

Porém, a ferramenta também possui limitações ao necessitar de um grupo de 

pesquisadores para aplicar os questionários; de tempo para sua realização, o que 

vai desde a elaboração do questionário, validação da pesquisa pela Comissão de 

Ética da universidade, aplicação dos questionários e configuração do banco de 

dados; como também precisa de recursos financeiros para sua aplicação. 

Para o survey utilizado neste trabalho, questões importantes que limitaram o 

trabalho consistiram em: equipe reduzida por falta de recursos financeiros, maior 

tempo de aplicação dos questionários do que o esperado, dificuldade de conseguir 

assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido requerido pelo Comitê 

de Ética, tempo de deslocamento da equipe, horário de realização das entrevistas e 

até mesmo o período eleitoral. 

De qualquer maneira, notou-se que os resultados obtidos com as mídias 

sociais reforçaram os resultados captados com o survey. Por exemplo, em ambas as 

metodologias as percepções sobre os responsáveis pela escassez hídrica se 

dividiram em dois públicos: aqueles que culpavam a falta de chuvas, e aqueles que 

culpavam a administração estadual. Outro ponto observado é que nas duas 



metodologias nota-se significativo percentual de indivíduos que percebiam que a 

falta de água não era sentida de forma homogênea nos bairros campineiros. De 

modo que os bairros de menor poder aquisitivo sofriam mais com a crise hídrica do 

que os bairros ricos. Mas alguns resultados funcionaram de forma complementar, 

pois ao utilizar ambas as metodologias foi possível acessar a percepção de grupos 

com características sociodemográficas diferenciadas. Dificilmente acessaríamos as 

percepções dos adolescentes das residências entrevistadas, pois quem responde ao 

questionário é o (a) responsável pelo domicílio. Assim, as mídias sociais nos ofertam 

a percepção dessa parcela da população através de suas publicações nas redes 

sociais. 

De forma geral, ainda aponta-se que as duas abordagens metodológicas 

confirmaram que há falta de informação ou escassa informação sobre a crise hídrica 

disponível para acesso da sociedade civil. O que pode influenciar estratos da 

população a perceber o fenômeno como algo de menor gravidade, com caráter 

efêmero ou como evento pontual, desconsiderando a construção social do problema. 

Essa falta de informação também foi constatada por Martirani e Peres (2016), 

Empinotti, Jacobi e Fracalanza (2016) e Fracalanza e Freire (2016).  

Segundo Empinotti, Jacobi e Fracalanza (2016), as informações sobre a 

escassez hídrica para a população da RMSP se limitaram ao volume dos 

reservatórios de água do Sistema Cantareira. Foi possível observar através dessas 

pesquisas que as informações divulgadas pelos gestores foram pouco transparentes 

e necessitaram de intervenções do Ministério Público para que se tornassem 

fidedignas: 

 

Ao negar o problema e não disponibilizar informações, o governo de São 
Paulo impôs uma realidade fabricada. Assim, a não disponibilização de 
informações, combinada à irrelevância dos dados apresentados, 
impossibilitou que a população atingida pela falta de água tivesse a 
informação necessária para lidar com essa situação. Dessa forma, o 
governo de São Paulo se tornou o principal tomador de decisão a partir de 
uma realidade embasada em informações disponibilizadas de baixa 
relevância e pelo controle total das ações (EMPINOTTI; JACOBI; 
FRACALANZA, 2016, p. 70-71). 

 

Portanto, a comunicação sobre a escassez hídrica no Estado de São Paulo foi 

lenta, tardia e pouco transparente (FRACALANZA; FREIRE, 2016). 

 

 



Considerações Finais 

O propósito do presente trabalho foi apresentar duas abordagens 

metodológicas distintas – o survey e a utilização da análise de mídias sociais e do 

Google Trends -, a partir de suas potencialidades e limitações no entendimento da 

percepção da população sobre a problemática da escassez hídrica, ocorrida entre os 

anos de 2013 e 2015, no contexto do município de Campinas. 

Diversos estudos referenciados no presente trabalho destacam a falta de 

conhecimento da população sobre a questão da água, enquanto elemento natural e 

também acerca da legislação e do valor a ela imputados. Neste sentido, foi possível 

verificar que, embora as metodologias aqui referidas fossem distintas, os resultados 

apresentados foram complementares, pois nos concedeu a percepção de públicos-

alvo diferentes. Através dessa junção de métodos ainda pudemos reforçar a 

afirmação de que a sociedade civil não possui informações em quantidade ou em 

complexidade suficiente sobre a crise hídrica. 

Portanto, ainda que o survey seja um método consolidado no âmbito 

acadêmico, verifica-se que há necessidade de explorar abordagens alternativas e 

complementares, que ampliam o escopo não só das informações obtidas, mas que 

também aproximam a investigação de elementos que em muitos casos poderiam 

passar desapercebidos, ou então que seriam tangenciados pela visão estrita do 

pesquisador. A análise da percepção através de mídias sociais e notícias veiculadas 

por diferentes tipos de mídia abrem uma nova agenda de pesquisa na demografia no 

âmbito dos estudos sobre Big Data, integração de dados e estudos de percepção.  
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