❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 11/09 e as 10h do dia 18/09, 14,9 mil menções
no Twitter (a umento de 38% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 7,4 mil menções (aumento de 50%), sendo as
palavras mais usadas “ operação”, em 28% do debate, “ polícia” e “fuzil”;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 226 postagens por hora,
ocorreu no dia 17/09. Repercutiram, nesse dia, postagens sobre a morte de um
morador do Chapéu Mangueira. A família acusa PMs de confundirem guarda-chuva
com fuzil;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com 1,2 mil
compartilhamentos até o fechamento deste relatório, trata dos resultados de uma
operação de segurança no Complexo da Maré, bairro da Zona Norte do Rio;
❖ A hashtags mais usadas foram #tirosrj e #fogocruzado, em 8,8% do debate cada,
seguidas por #mariellefranco e  #pmerj;
❖ O debate regionalizado concentrou-se, além de operações em diferentes
comunidades do Rio, nos seis meses da morte da vereadora do Rio Marielle Franco e
na morte do morador do Chapéu Mangueira;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 12 mil interações. A notícia com
maior repercussão ‒ com 4,7 mil interações ‒ traz um levantamento sobre eventos
de tiroteio no Rio desde a instauração da iniciativa.
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2. O debate no Brasil
O debate no Twitter sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que
completou sete meses no domingo passado (16), aumentou na última semana. Foram 14,9
mil menções à iniciativa entre as 10h de 11/09 e as 10h de 18/09. Esse volume é 38% maior
do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP registrou 10,8 mil menções, entre as 10h
do dia 04/09 e as 10h de 11/09.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 11.set a 18.set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP
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2.2. A Câmara no debate
Foram feitas duas menções à Câmara dos Deputados no debate sobre a intervenção federal
no Rio, no período analisado: um tuíte e o seu compartilhamento, que focam na atuação de
um parlamentar em particular.

2.3. Debate regional
O estado do Rio concentra cerca de 50% do debate sobre a intervenção federal: 7,4 mil
menções. São Paulo (15%) e Minas Gerais (5%), que fazem fronteira com o Rio, são os
outros dois estados que mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne menos de 1%
do volume de menções associado ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio, a intervenção federal mobilizou 7,4 mil menções. Um pico de menções foi
identificado às 22h de segunda-feira (17), quando o debate alcançou 226 postagens (quase
4 postagens por minuto). Esse pico representa postagens a respeito da morte de um
morador de uma comunidade do Rio por conta de um suposto equívoco da Polícia Militar. O
volume de menções ao tema, no estado do Rio, aumentou 50% em relação ao debate da
semana anterior, com 4,9 mil menções ao tema. O gráfico a seguir apresenta a evolução do
debate durante período analisado.
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Evolução do debate regionalizado sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 11.set às 10h de 18.set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O debate regionalizado a respeito da intervenção, no período analisado, se concentrou, além
de operações em diferentes comunidades do Rio, nos seis meses da morte da vereadora do
Rio Marielle Franco e na morte de um morador do Chapéu Mangueira, comunidade na Zona
Sul do Rio, cujo guarda-chuva teria sido confundido com um fuzil por policiais militares.
As palavras mais usadas no debate foram “operação”, que aparece em 2 mil postagens (ou
28% do debate); “polícia”, em quase 1,5 mil postagens (ou 20%); “fuzil”, em 890 postagens
(ou 12%); “tiros”, “favela” e “exército”, em 815 postagens (ou 11%) cada. O gráfico a seguir
mostra as dez palavras mais usadas em todo o debate.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 11.set às 10h de 18.set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O volume de menções ao Ministério da Segurança Pública, no debate regionalizado desta
semana sobre a intervenção, mobilizou 44 postagens. Esse volume é 46% menor do que o do
debate da semana anterior, que registrou 82 menções à instituição. Esse parte do debate foi
alavancada pela investigação de agentes federais por uma corregedoria do Ministério.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas, no período analisado, foram #tirosrj e #fogocruzadorj, que
aparecem em 650 postagens (ou 8,8% do debate) cada; #mariellefranco, em 496 postagens
(ou 6,7%); #
 pmerj, em 370 postagens (ou 5%); e #
 rdrj, em quase 126 postagens (ou 1,7%).
Já os cinco emojis mais usados foram o do rosto zangado (😡), em 555 postagens (ou
7,5%), o das palmas (👏), em 480 postagens (ou 6,5%); o do sinal de alerta (⚠), em quase
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135 postagens (ou 1,8%); o do jornal enrolado (🗞), em 105 postagens (ou 1,4%); e o do
rosto em prantos (😭), em 95 postagens (ou 1,3%) cada.

3.2. Tuítes com maior interação
A postagem com maior repercussão no debate regionalizado sobre a intervenção no Rio ‒
com quase 1,2 mil compartilhamentos até o fechamento desta análise ‒ trata dos
resultados de uma operação de segurança no Complexo da Maré, bairro da Zona Norte do
Rio. Chama atenção, também, uma postagem a respeito da morte de um morador do Chapéu
Mangueira por conta de um suposto equívoco da Polícia Militar.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ), no Twitter, alcançou,
nesta análise, 840 menções ‒ entre tuítes e retuítes ‒ no debate regionalizado. Esse volume
é o dobro do da semana anterior, com 420 postagens. Destacam-se, nessa parte do debate,
além de postagens informativas feitas pelo próprio Gabinete, questionamentos ao órgão ‒ e
a outros atores de segurança ‒ sobre o assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco,
feitos, inclusive, por instituições internacionais.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias publicadas, entre 11 e 18 de setembro, sobre a intervenção federal no Rio com
maior engajamento no Twitter e no Facebook alcançaram 12 mil interações ‒ entre curtidas,
comentários e compartilhamentos. O engajamento das notícias desta semana caiu quase pela
metade em relação ao das dez principais notícias da semana anterior, que somaram 23 mil
interações. A notícia com maior repercussão ‒ com 4,7 mil interações ‒ traz um levantamento
sobre eventos de tiroteio no Rio desde a instauração da iniciativa. A tabela a seguir mostra as
dez notícias sobre a intervenção no Rio com maior engajamento no período analisado.
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Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

Rio tem aumento de 62% nos tiroteios após intervenção
15/09 federal

4.637

69

4.706

Rio tem aumento de 62% de tiroteios após intervenção
15/09 federal

1.308

16

1.324

Militar é ferido com tiro disparado de dentro de escola
15/09 durante operação no Complexo da Penha, Zona Norte

1.245

0

1.245

Brasil não deu resposta à ONU sobre assassinato de
14/09 Marielle

969

7

976

Assassinato de Marielle faz seis meses sem nenhum
14/09 esclarecimento; entenda

653

250

903

13/09 Forças Armadas realizam operação em Angra dos Reis, RJ

632

1

633

Operação desarticula grupo especializado em roubos com
13/09 explosivos em agências bancárias na Costa Verde do Rio

605

1

606

Forças Armadas prendem 24 pessoas em operação em
15/09 Angra dos Reis

569

32

601

Forças Armadas fazem operação em comunidades no Rio
13/set de Janeiro

525

10

535

RJ registra quase 6 mil disparos de armas de fogo desde o
16/set início da intervenção federal

515

18

533

11.658

404

12.062

Total

4. Considerações finais
O debate nas redes sociais sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro, no período de análise entre 04 a 11 de setembro, repercutiu, basicamente, a morte
de um morador de uma comunidade carioca por conta de um suposto equívoco da Polícia
Militar e o aniversário da morte da vereadora do Rio Marielle Franco. Além disso, tiveram
espaço postagens sobre operações realizadas pelas forças de segurança em diferentes
regiões do estado do Rio de Janeiro.
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