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O DISCURSO OCULTO NOS PROBLEMAS DO SISTEMA CANTAREIRA  

 

 
RESUMO: Em tempos de seca, quem tem água é rei. No entanto um fato interessante a se 
levantar, é de que quanto à população deve ser responsabilizada pela falta de água que 
sofrem em tempos de modernidades e monitoramentos constantes dos recursos hídricos 
como o Sistema Cantareira, que passe a ser um foco tão alarmante para aqueles que 
dependem de tal elemento fundamental para comunidade e organizações. Baseando nos 
estudos de Marketing Social e na Analise Crítica do Discurso, o presente trabalho buscou 
realizar uma pesquisa para identificar como os fatores utilizados na propagação da 
informação quanto a “crise no Sistema Cantareira” abordam de maneira persuasiva e 
concientizadora, relatando dentre os espaços interdiscursivos encontrados na mídia e seus 
relatos.  Os dados coletados e analisados são demonstrados por meio do trabalho com 
imagens e pesquisa exploratória, focando indagar se o anunciado relaciona-se com a 
realidade exposta, e se este fator é realmente relevante. 
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INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho está calcado nos estudos de Análise Crítica do 

Discurso, postulada por Norman Fairclough (2008, p.57), uma vez que “o discurso é 

socialmente construtivo, constituindo os sujeitos sociais, as relações sociais e o 

sistema de conhecimentos e crenças”. Desta forma, ao demonstrar preocupação 

com o discurso os sujeitos realmente exercem uma forma de poder, pois têm 

consciência de que as manifestações de poder moldam as sociedades. 

No entanto, o sujeito ativo possui não só seu discurso como fonte de 

manifestação, mas o Marketing Social em si, que em sentido amplo, pode se definir 

como um propagador dos interesses sejam eles sociais ou políticos, que visam 

vender ideias e propósitos que proporcionem um bem-estar para a comunidade. 

Pode-se observar que há uma relação de poder ou se o que chega aos 

sujeitos como “informação” é apresentada como uma estratégia de manipulação da 

massa que a absorve, denotando a incipiência com a qual o termo consumo 

consciente vem sendo utilizado no que diz respeito a manutenção ou resolução do 

problema no Sistema Cantareira,  sob forma de “envolver” a população afetada pelo 

problema como forma culpa-la, ou não, é politicamente incorreta. 



 

Mediante tais preocupações e comportamentos busca-se levantar na teoria 

do Marketing Social, que constitui uma visão diferenciada de como o ser humano 

pode mudar o rumo de sua vida, quando muda sua maneira de agir e interagir com o 

mundo, uma vez que é uma ferramenta que busca suprir uma necessidade 

intrínseca de seus clientes, não há duvidas de que tal estratégia leva a um 

encorajamento do cliente em relação às mudanças que a seu comportamento lhe 

proporcionará.  

Além do marketing se faz necessário o entendimento da análise do discurso 

por meio de uma análise de notícias que circulam na mídia que alcança a população 

das cidades afetadas. Embora o corpus seja muito extenso, já é possível constatar 

em pequenos trechos, que as informações ali descritas, não trabalham seus 

objetivos da mesma forma como quando os divulgam e resta-nos entender o motivo. 

Sendo assim, tal comportamento leva-nos à reflexão de quão realmente 

comprometidos com o futuro estão aqueles que possuem os meios de propagar a 

informação. 

  

OBJETIVOS: 

Como objetivo geral busca-se averiguar as causas e motivações advindas 

da preocupação com o discurso propagado referente à escassez de água no 

Sistema Cantareira, anunciado na mídia, verificando que por meio do Marketing e da 

Análise Crítica do Discurso, no que diz respeito ao marketing, detectando assim a 

realidade, calcada em uma preocupação social ou em como uma forma de 

manipulação, que pode ser encontrada no discurso, considerada, desta forma, 

inadequada e ou no Marketing de fato. 

Compreender e apontar as divergências de informação com o objetivo de 

demonstrar a o discurso impositivo, é a maior motivação para este estudo. 

 

METODOLOGIA: 

Conforme Gil, (2000) com relação aos procedimentos técnicos, para este 

tipo de trabalho, se fazem necessárias duas formas de pesquisa: bibliográfica e 

documental.  

Esta será baseada nas informações encontradas na mídia digital e aquela, 

nas teorias apontadas. Acontecendo primeiramente, de forma exploratória, no que 



 

diz respeito aos contextos necessários para que se trate posteriormente de seu 

cunho explicativo, buscando inicialmente levantar indagações que levem a questões 

mais aprofundadas quanto a responsabilidade da crise em que não só a população, 

mas as organizações, estão sendo submetidas, dando um parecer inicial, de uma 

situação que pode haver muitas faces. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O sistema Cantareira, composto por 48 quilômetros de tuneis criados com o 

objetivo de aproveitar os desníveis e a consequente acumulação da água decorrente 

da gravidade, é o maior sistema de abastecimento de água do Brasil e um dos 

maiores do mundo chega a abastecer aproximadamente 9 milhões de pessoas  em 

São Paulo e região, passa pela maior crise de sua história. Com a capacidade de 

abastecimento cada vez mais reduzida. O que compromete e prejudica não somente 

a vida das pessoas, mas como também da biodiversidade que depende dessa água. 

 

 

Figura 1: Percentual de produção do Sistema Cantareira 

 

Sendo relativamente o mais importante dos sistemas de abastecimento, o 

Sistema Cantareira é responsável por 48,6% da vazão média por ano, e este índice 



 

vem decaindo a cada ano. No VII Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental 

ocorrido em maio de 2010, foi citado este problema, onde já se previa a crise 

decorrente do aumento da população, da ocupação desordenada dos centros e 

grandes centro que marginavam as represas e a contaminação dos mananciais de 

abastecimento causadas pelas condições inadequadas de saneamento e suprimento 

de água, desencadeando assim, inúmeras consequências que podem afetar a saúde 

humana, mostrando uma produção média nos últimos 12 meses do ano de 2010 era 

de 32,2 m³ / s. 

Apesar de todos os históricos registrados, o planejamento referente ao 

sistema passou por alguns lapsos desde o ano de 1970, quando mesmo contando 

com um período úmido naquela região a ilusão de que não faltaria água, se 

estabeleceu sobre a gestão dos reservatórios. Diante de um cenário que só se 

agravaria, em 2012 quase um trilhão de água era perdido em ligações clandestinas 

de água, os chamados gatos, segundo a Arsesp – Agência Reguladora de 

Saneamento do Estado de São Paulo, onde foi visível uma evolução no ano de 

2013, em que se teve o menor índice de perda do pais, sendo mesmo assim, um 

dos maiores do mundo, com 32,1%, comparado ao dos EUA que fora de 16% e o da 

França de 26%. 

Em 2014 o nível de gravidade da seca na Cantareira se tornou alarmante, 

onde já no começo do ano começou-se uma campanha para a redução do consumo 

de água, pois as taxas de redução do nível do Sistema foi crescendo a passos 

largos, de acordo com os índices em Agosto de 2013 o nível era de 54,2%, já no 

mesmo período de 2014 esta taxa decaiu para 15,3%, demonstrando que a cada dia 

baixa mais, de acordo com a mídia e estudos climatológicos a chance de chover os 

mesmos níveis que anteriormente é quase nula, e mesmo que isso venha a 

acontecer, a recuperação sadia do Sistema Cantareira está longe de acontecer. 

 Albano Araújo, coordenador de Conservação de Água Doce da The Natural 

Conservancy, organização mundial de preservação ambiental avalia como sendo um 

problema de gestão a crise pela qual a população é submetida mediante este 

cenário caótico e enigmático, onde cada interessado, molda a sua maneira as 

necessidades de manutenção e reformulação ao que se refere a seca na Cantareira, 

"Não foi São Pedro, a falta de água no Sistema Cantareira é um problema de 

gestão", afirma o especialista durante o Fórum Água, promovido pelo Conselho 



 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em São 

Paulo. 

 

 

 

Figura 2: Previsão de melhora na Cantareira 

 

Diante de uma realidade que mais se parece com ficção, a mídia não poupa 

esforços para responsabilizar a população pela falta de água que todos estão 

sofrendo, é comum se ver em telejornais, revistas e na mídia virtual, anúncios 

apelativos quanto a irresponsabilidade da comunidade com o desperdício da água, 

que embora não seja de total inverdade, não é coerente usar de tal artimanha para 

modificar uma situação que já se arrastava a tempos e que principalmente era 

monitorada e consciente, por parte daqueles que poderiam tomar medidas 

preventivas evitando que se chegasse ao ponto em que esta. 

Muitos órgãos e instituições preocupados com a escassez da água estão 

lançando campanhas que vem mostrando como está a real situação dos rios e 

córregos que abastecem as represas deste grande sistema, fortalecendo assim uma 

preocupação junto às pessoas, com uma possível interrupção do abastecimento de 

água derivado deste sistema, e juntamente com isso, reforçam indiretamente a 

responsabilidade da população com o que quer que venha a acontecer. 



 

Algumas cidades afetadas buscaram adotar meios de conscientização 

bastante familiar entre elas, como campanha para a redução do consumo e, como 

de acordo com as campanhas, prevenção para que a água não acabe, dentre elas a 

ação da SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia da cidade de Atibaia segue como 

exemplo: 

 

 

Figura 3: Campanha de consumo consciente do SAAE 

 

 Motivando um “consumo consciente”, com racionamento e campanha feita 

pela SABESP desde fevereiro, os clientes que são abastecidos pelo Sistema 

Cantareira, conseguiram conquistar um desconto de 30% na conta de água de quem 

consegue redução de no mínimo 20% do consumo, demonstrando que não só o 

fator psicológico ao qual a exposição do problema introduz as pessoas, mas a 

motivação por um ganho na redução do valor pago pelo consumo da água se faz 

presente no comportamento dos envolvidos. 

Sendo o Marketing Social definido por Schiavo e Fontes (1998), como a 

gestão estratégica do processo de introdução de inovações sociais a partir da 

adoção de comportamentos, atitudes e práticas individuais e coletivas, orientadas 

por preceitos éticos, fundamentados nos direitos humanos e na equidade social, é 



 

perceptível a atuação do mesmo como forma de minimizar os impactos do problema 

nos reservatórios. 

Em momentos de crise geral, a ideia da redução passou a ser um grande 

diferencial para a população, que não percebe que a tecnologia e precauções 

antecipadas, teriam a muito, diminuído ou até mesmo sanado esta necessidade tão 

agressiva de um “consumo consciente”, que caracteriza tal ideologia, que para 

Fairclough (2008, p.117) são entendidas como: 

 

significações e/ou construções da realidade (o mundo físico, as relações 
sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões 
das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a 
produção, reprodução ou transformação das relações de  dominação. 

 

Como não se pode negar a influência de um discurso imperativo sobre uma 

massa vulnerável ao que ocorre, a utilização de meios de comunicação que 

independente do veículo, denota quão frágil esta a sociedade em tempos de crise. O 

Governador do Estado de São Paulo, um dos maiores responsáveis pelo 

acompanhamento de prevenção desta seca prognosticada, não mede esforços para 

abafar a gravidade do assunto, dando enumeras notas na imprensa, afirmando que 

a chuva é a principal culpada por todo o problema vivenciado e que o que está se 

vivendo é algo excepcional e reversível, resultado de ciclos climáticos irregulares. 

Segundo entrevista para o jornal Estado de São Paulo em Agosto deste ano, 

o Governador Geraldo Alckmin relatou que, "Temos água para quatro meses. 

Chegaremos até o final do ano ainda que não chova, mas é evidente que vai ter 

chuva", mesmo quando estudos mostram que usando a reserva, também conhecida 

como zona morta, o limite máximo de utilização é no mês de Outubro. 

Para toda a situação mencionada, é gritante a defasagem de informações 

entre os responsáveis por ao menos, minimizar a crise e aqueles que buscam 

informar a todos o que de fato esta sendo vivido, porém até onde se pode levar em 

consideração as atitudes de uma população que esta submetida ao discurso bem 

formulado de um governo calcado na omissão do problema real. 

Não é totalmente inexistente a prática de um comportamento equivocado de 

grande parte da população, mas o que se questiona, é que se de fato o princípio 

adotado, se reflete aquilo que as organizações atuantes acreditam ser importante, 



 

remetendo à indagação, se esta postura não seria simplesmente uma jogada de 

marketing, voltado para sociedade - sem menospreza-la-, que mais se destaca no 

quesito “manipulável”, aproveitando-se de todas as vantagens que a 

responsabilização remete à aqueles que possuem uma preocupação com o meio 

ambiente e a crise que esta se presenciando no momento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A análise revela que são inúmeras as dificuldades encontradas com o 

problema alarmante da Cantareira, no entanto a informação que esta sendo passada 

de forma conturbada e errônea para a população só corrobora para uma postura 

indiferente e alheia a gravidade do que esta por vir, apesar de termos na mídia 

diferentes fontes de informações, é o conteúdo advindo destas que nos leva a 

indagar, quão responsáveis individualmente somos diante de um cenário tão caótico. 

A idealização de um culpado indireto se faz necessária em um cenário tão 

politicamente correto e bonito que se encontra em tempos eleitorais, sobre tudo não 

se pode anular a responsabilidade daqueles cuja informação e projeção da 

necessidade de mudança viera a muito tempo atrás, transferindo sim, a condição de 

vitimas para a de facilitadores do cenário atual. 

Em uma sociedade carente de conhecimento aprofundado em assuntos que 

muitas vezes estão no cotidiano de todos, mas que passa a ser transmitido e 

transformado ao viés do interesse alheio, é mais do que notável a força do discurso 

aos que se refere. 

Em se tratando de um ano decisivo para o pais, encontra-se ainda mais, a 

paisagem moldada aos interesses políticos, o que se faz compreensiva a postura de 

muitos anunciadores da boa nova, cujo objetivo calcado em uma imagem fulgurante 

é cada vez mais buscado, e diante de toda essa esfera projetada, não se pode 

ignorar cada questionamento e responsabilização imposta sobre uma sociedade que 

se formou em um ambiente predatório e exaurido, mas que vem mostrando evolutivo 

avanço no quesito regenerar os recursos que foram utilizado sem moderação e fazer 

com que esta necessidade seja propagada por gerações posteriores. 

Este estudo, abre os olhos de todos para um futuro próximo, onde será 

aquele cuja responsabilidade será adquirida com seu posto, caberá modificar 



 

realmente a situação em que a população se encontra, e indo além, não se pode 

deixar de lado, empregos, recursos e o mercado, que a falta de água irá atravancar. 

Só então é que começaram a observar com fontes filtráveis de informação, quão 

responsáveis diretas as pessoas são, sobre um problema que já se mostrar em um 

estado de erupção. 
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