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A terra deste rio, ao longo do mar, é baixa e 

afastada da costa; por ela adentro tem arrumada 

uma serra, que parece, a quem vem do mar em 

fora, que é a mesma costa. A boca deste rio é 

esparcelada bem uma légua e meia ao mar, mas 

tem seu canal, por onde entram navios de quarenta 

tonéis, o qual rio se navega pela terra adentro 

algumas léguas, cuja terra ao longo do rio por ali 

acima é muito boa, que dá todos os mantimentos 

acostumados muito bem, onde se darão muito bons 

canaviais de açúcar, se os plantarem, e se podem 

fazer alguns engenhos, por ter ribeiras mui 

acomodadas a eles.  

Gabriel Soares de Sousa, 1587. 

 



 
 

 

RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo identificar implicações do uso da rede enquanto um 

repositório de memórias nato-digitais utilizáveis na produção historiográfica e assim estimular 

o uso dessas memórias como fonte histórica. Para isso, adotamos uma abordagem exploratória 

de recuperação de informações referentes ao Desastre de Mariana utilizando as hashtags 

#SOSRioDoce e #1AnoDeLamaELuta como palavras-chave.Por meio dos testes realizados 

foi possível identificar e sistematizar variáveis que interferem no processo de coleta de 

informações. O desenho da metodologia foi especialmente detalhado ao longo do trabalho de 

maneira a dar visibilidade à estratégia de constituição de corpus documental nato-digital para 

fins de pesquisa histórica. A coleção documental sobre o Desastre de Mariana produzida com 

base nas etiquetas deu origem a um arquivo de fontes disponibilizado ao leitor.  

 

 

Palavras- chave: História Digital; Hashtag; Memória Nato-digital; Desastre de Mariana; 

Humanidades Digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The work aims to identify the implications of network use as a repository of born-digital 

memories usable in historiographic production and thus to stimulate the use of these 

memories as a historical source. For this purpose, we adopted an exploratory approach 

retrieving information about Mariana disaster using the hashtags #SOSRioDoce and 

#1AnoDeLamaELuta as keywords. Through the tests performed, it was possible to identify 

and systematize variables that interfere with data collection process. Methodology design was 

especially detailed throughout the work in order to give visibility to the constitution of born-

digital documentary corpus strategy for purposes of historical research. The documentary 

collection about Mariana disaster produced on the basis of the tags gave rise to a source file 

made available to the reader. 

 

 

KEYWORDS: Digital History; Hashtag; Born Digital Memory; Disaster of Mariana; Digital 

Humanities 
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Introdução 

 

O provérbio árabe disse antes de nós: “Os homens se parecem mais 
com sua época do que com seus pais”.  

 
Marc Bloch.  

 

 

Uma vez recorrendo, em experiências pessoais, ao uso de memórias nato digitais como 

forma de realizar alguns estudos, entendo que o provérbio árabe citado por Bloch continua 

fazendo sentido para o trabalho do historiador do século XXI.  

Ainda durante minha graduação em história, entre 2013 e 2015, algumas vezes utilizei 

as redes sociais, e-mails, imagens e vídeos disponíveis na internet como meio de coletar, ou 

seja, de recolher informações de caráter histórico1. O uso diário da web 2.0 e a fácil adaptação 

aos novos aplicativos e ferramentas fizeram da internet não uma opção, mas um espaço de 

(inter)ação cotidiano típico desta era. Desde então tenho me questionado sobre como essas 

ferramentas podem contribuir para o ofício do historiador.  

A realização dessa pesquisa decorre da constatação de que o ofício do historiador 

continua exigindo adaptações e métodos condizentes com os fenômenos contemporâneos, e 

do desejo de sistematizar práticas de recuperação de informações na internet e refletir sobre 

esse procedimento, seus limites, dificuldades e potencialidades. 

 
 

Cibercultura e a produção de memórias digitais na rede 
 

 

O contexto transicional, do formato analógico para o digital, que caracteriza o nosso 

tempo, desperta questionamentos específicos sobre o que Manuel Castells tem chamado de 

“era da informação” (CASTELLS, 2001, p.423) ou como preferem outros cientistas, “era 

                                                           
1Realizei um projeto de iniciação científica no qual pretendíamos utilizar a metodologia de história oral para  
tomar o depoimento dos estudantes das moradias da Universidade Federal de Ouro Preto. Essa metodologia foi 
inviabilizada uma vez que ocorreu a dissolução do Comitê de Ética da instituição. Como estratégia alternativa, 
recorremos à coleta de vídeos no Youtube publicados pelos próprios moradores. Outro exemplo foi a criação da 
página Sou Mais Memória e Cotidiano no Facebook, através da qual coletei imagens e textos sobre movimentos 
realizados pela comunidade acadêmica. Em função da qualidade e extensão do material coletado, fui a 
responsável pela curadoria de uma exposição intitulada Sou Mais Memória e Cotidiano no evento “Os vários 
discursos da juventude” do Projeto de Extensão Sou Mais Juventude da UFOP, em 2013 e 2014.  
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digital” (LEE, 2002, p. 503; ROSENZWEIG, 2003, p.735; LUCCHESI, 2014, p.16; 

PIMENTA, 2016, p.26; ALVES, 2017, p.4). Essa conjuntura se caracteriza pelo surgimento 

de um novo espaço de organização social, conhecido como internet ou “rede” (CASTELLS, 

2001; 2003). A internet favoreceu a elaboração de uma cultura digital ou cibercultura, noção 

cunhada por Pierre Lévy como o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço2” (LEVY, 2010 [1999], p.17).  

Usuários dessas tecnologias digitais produzem inúmeros objetos na rede. Os conteúdos 

são os mais variados, assim como os formatos disponíveis para a criação desses objetos que 

comportam textos de distintos tamanhos e formatos, conteúdos audiovisuais, fotos, figuras, 

mapas. Tudo depende do lugar onde esse material é criado, ou seja, depende da plataforma3 

que irá sustentar tal conteúdo. Algumas são criadas para suportar de maneira satisfatória a 

publicação de vídeos (Youtube), outras, para suportar imagens (Instagram), outras, pequenos 

textos (Twitter) e algumas suportam formatos diferenciados (Blogs, Websites).  

 

Uma consequência desses novos espaços é que eles acabam apresentando 
para os historiadores uma sorte de documentos também novos, senão em 
seus tipos específicos – como os inéditos born digital, em sua materialidade. 
Isso faz com que o modo de acessar e abordar esses documentos seja 
diferente (LUCCHESI, 2014, p.49). 
 
 
 

De maneira genérica, esses objetos são interpretados como memórias digitais, sendo 

essas memórias objeto de novos questionamentos científicos. Definir o que são as memórias 

digitais ao ponto de caracterizá-las com precisão demandaria uma discussão complexa, que 

extrapola os limites desse estudo, sobre o que são as memórias para além do digital e o que 

existe de novo no relacionamento entre as mídias analógicas e as mídias digitais (GARDE-

HANSEN, et al., 2009, p.16). Nos limitamos aqui a destacar duas possibilidades de 

concepção de objetos que constituem essas memórias digitais: uma em que esses objetos são 

                                                           
2 “A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica 
Neuromancer. No livro esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre 
as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural.” (Levy, 2010 [1999], p.94). 
Em sua obra Cibercultura, Pierre Levy interpreta ciberespaço “como o espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (grifo do autor, Levy, 2010 [1999], 
p.94). 
3Entre outras definições, o Dicionário Oxford indica que plataformas são “um padrão para o hardware de um 
sistema de computador, que determina quais tipos de software podem ser executados”. (Disponível em: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/platform Acesso: 10abr. 2018). Neste estudo, entendemos de 
maneira simplificada, as plataformas presentes na rede como sendo ambientes computacionais, por exemplo, 
redes sociais como o Facebook, Twitter, Instagram, ou sites e blogs.  
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criados no mundo off-line e reproduzidos em formato digital, ou seja, ampliam-se à existência 

de objetos digitalizados4; outra onde eles são criados no próprio ciberespaço, o que os faz 

objetos nato digitais ou born digital (TURKEL, 2006, p.1; ROSENZWEIG, 2003, p.2).  

A Europeana Collections é exemplo de um projeto ambicioso, que contempla na 

memória digital de seu acervo as duas concepções de objeto, nato digital e digitalizado. A 

iniciativa de sua criação se deu em 2005, quando o então presidente da França, Jacques 

Chirac, em companhia de outros representantes de países europeus, recomendou a criação de 

uma biblioteca virtual que tornasse o patrimônio cultural da Europa acessível. Nesse caso, 

trata-se, fundamentalmente, da disponibilização de acervos conservados em ambientes 

institucionais. Atualmente o acervo da Europeana conta com 51.595.228 obras de arte, 

artefatos, sons, vídeos e livros, além de receber, constantemente, coleções originadas em 

diversas instituições europeias.5 

Entre os projetos que têm se dedicado à preservação de objetos nato digitais, 

destacamos, em São Francisco (Califórnia), o Internet Archive que,desde 1996, vem 

construindo um arquivo contendo páginas da internet, gravações de áudio, vídeo, programas 

de tv, software e outros artefatos.6No Brasil, o #MuseudeMemes, uma iniciativa da 

Universidade Federal Fluminense, desde 2015 tem se dedicado a preservar conteúdos que, 

criados em diferentes formatos, se propagam pela rede. Os memes são entendidos por seus 

pesquisadores como, “um novo gênero midiático, nativo da internet”.7 Ambos os projetos, 

ainda que com suas devidas especificações e diferenças, compartilham o objetivo de arquivar 

e disponibilizar, para um futuro acesso, diversos conteúdos nato digitais.  

A produção de memes, compartilhamento de conteúdos e outros diversos mecanismos 

de comunicação em rede, foram disponibilizados somente com a web 2.0. Essa segunda 

geração de serviços da internet possibilitou a concepção de comunidades virtuais, ampliou as 

capacidades de criação, interação, colaboração e organização dos usuários, mediante suas 

próprias publicações e as publicações de terceiros. Foram disponibilizados nas redes sociais 

aplicativos fundamentados nas TIC’s (Tecnologias de Informação e Comunicação) e também 

                                                           
4 Essas digitalizações são muito aplicadas em instituições de memória como museus, bibliotecas e arquivos, que 
passaram a reproduzir o conteúdo de seus acervos em formato digital (FREITAS e VALENTE, 2017). 
5 Quantidade de obras indicada no portal do projeto, disponível em https://www.europeana.eu. Acesso em 
19fev2018. 
6Mais informações sobre o Internet Archivedisponíveis em: https://archive.org/about/ Acesso: 4jun2018. 
7 Disponível em: http://www.uff.br/?q=noticias/18-04-2017/uff-inaugura-primeiro-museu-de-memes-do-brasil . 
Acesso em : 20jul. 2018. 
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se expandiram as ferramentas técnicas do mundo digital, como, por exemplo, as #hashtags8, 

etiquetas que contribuem na indexação e organização de informações (CALEFFI, 2015; 

MESSINA et al., 2017).Na web 2.0, o usuário saiu da mera condição de receptor de 

informações e ganhou a capacidade de criar, interagir e colaborar com os conteúdos, 

tornando-se um produtor de memórias digitais. 

 
 

Com as câmeras de nossos celulares, capturamos o comum e o mundano, 
bem como o traumático e o jornalístico, deslizando arquivos de textos, fotos 
e contatos que cabem em nosso bolso. Publicamos conversas e pensamentos 
online que se tornam memórias em sites de redes sociais (...) (GARDE-
HANSEN, et al., 2009, p.1, tradução nossa).9 
 

 

Essas são apenas algumas das práticas típicas da cibercultura, que alimentam o 

ciberespaço de informações e estimulam preocupações pertinentes aos historiadores do 

presente e do futuro, usuários presumíveis desses recursos digitais como fonte para a escrita 

da história. Sendo grande parte dos registros contemporâneos produzidos e reproduzidos em 

formato digital, deduz-se que muitos serão, senão essenciais, bastante requeridos para a 

análise de pesquisadores de diversas matrizes disciplinares, bem como para a informação do 

público leigo.10 

 
 

Com o surgimento da web 2.0, a história e a memória não se mantiveram 
mais prerrogativas apenas da comunidade científica acadêmica. Por 
intermédio das práticas de escrita participativa ou mesmo diretamente, 
qualquer pessoa pode se dedicar ao passado em rede (NOIRET, 2015, p.35).  
 

 

Isto significa que falar de memória digital envolve também falar de registros diversos 

produzidos na rede e que supostamente se encontram fora do controle do Estado e de 

instituições de memória (museus, arquivos e bibliotecas). Também implica reflexões sobre as 

                                                           
8Ao longo de todo o estudo utilizaremos a inscrição ‘#hashtag’. Decidimos utilizar essa configuração como 
forma de evidenciar a importância do símbolo, uma vez que, sem ele, temos apenas uma palavra, sem força de 
indexação na rede. Em algumas citações o símbolo poderá estar ausente em respeito à inscrição utilizada pelos 
autores. 
9No original:“With our mobile camera phones we capture the ordinary and mundane as well as the traumatic 
and newsworthy, slipping in our pocket an archive of texts, photos and contacts. We post online conversations 
and thoughts that become memories on social network sites (…)”. 
10 Mesmo que haja essa necessidade de uso de recursos digitais é imprescindível lembrarmos que, apesar de 
abundante, a internet não carrega em si todas as informações necessárias para a realização de uma pesquisa 
(SPIRINELLI: 2017). 
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fronteiras do que é público ou privado (THOPSON, 1998: NOIRET, 2015). Muitos registros 

se encontram em redes sociais, blogs, canais de vídeoe outros, o que faz desses espaços 

espécies de repositórios informais de documentos, cujas capacidades de uso devem ser 

exploradas (FLORÉZ, 2010).  

Neste estudo, trabalhamos com a hipótese geral de que a internet é uma fonte 

inesgotável de informações cuja recuperação permitirá analisar como se constrói a memória 

social em nosso tempo. Nosso objetivo é apontar dificuldades e potencialidades da 

recuperação de informações que compreendemos estarem cada vez mais presentes no 

ambiente digital. Para isso utilizamos a #hashtag, que se caracteriza tanto como uma 

ferramenta específica às formas de organização e indexação deste meio, criada ‘no’ e ‘para’ o 

ciberespaço, como uma prática comum aos usuários da rede. Assumimos, portanto, a hipótese 

específica de que as #hashtags são uma estratégia profícua para a recuperação de memórias 

nato digitais. 

Interpretamos as #hashtags como artefatos nato digitais, cujos conteúdos por elas 

indexados são parte da memória digital. Nessa era, a publicização de diversos acontecimentos 

importantes ocorre cotidianamente em diferentes plataformas da rede, sendo a #hashtag uma 

das formas utilizadas para publicizar e indexar esses conteúdos.  

Conduzimos um estudo exploratório com o objetivo de recuperar11memórias digitais 

produzidas em motivação do desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015 no 

subdistrito de Mariana, Minas Gerais. O rompimento da Barragem do Fundão de propriedade 

da Samarco e BHP Billiton provocou, desde então, manifestações públicas na rede e o uso de 

#hashtags indexadas aos diversos conteúdos publicados. Por questões metodológicas 

utilizamos duas dessas #hashtags: a #SOSRioDoce e a #1AnoDeLamaELuta.  

 

 

Humanidades digitais e história digital: arenas de diálogo 
 

 

Ainda que nosso objeto, a #hashtag, e nosso objetivo - avaliar resultados dos motores 

de busca na recuperação de informações presentes no ciberespaço tomando por base duas 

#hashtags mobilizadas no episódio conhecido como “desastre de Mariana”– estejam claros, 

                                                           
11 Utilizamos a palavra recuperar no sentido de reaver, resgatar informações contidas nesses repositórios 
informais de memória digital. 
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manteve-se, ao longo da pesquisa, uma inquietação quanto ao campo científico que oferece 

aos historiadores um diálogo transdisciplinar abrangente acerca do universo digital.  

Desde a década de 1990, encontramos esforços de uso da internet por parte de 

historiadores que, com o propósito de se beneficiarem das tecnologias da informação e 

comunicação, bem como da computação, abriram diálogo com programadores. O diálogo 

entre esses profissionais favorece a identificação de problemas e a construção de soluções aos 

interessados em trabalhar no ambiente digital. Ainda na primeira geração da web, que 

limitava a interação dos usuários à leitura dos conteúdos disponíveis online, historiadores 

conduziram projetos de criação de softwares e sites de história voltados para diferentes tipos 

de público, desde que dispusessem de acesso a um computador e à rede. O Center for History 

and New Media (RRCHNM)12, fundado em 1994 por Roy Rosenzweig na Universidade 

George Mason, nos Estados Unidos, é responsável por inúmeros projetos nessa vertente.  

William G. Thomas III e Edward Ayers, também na década de 90, dirigiram o projeto 

The Valley of Shadow,13 descrito por eles como um experimento de história digital (COHEN 

et al., 2008). Tendo como temática a Guerra Civil Americana, o projeto contém registros de 

experiências de soldados, notícias de jornais, mapas, cartas e outros documentos reproduzidos 

em formato digital referindo-se a duas cidades localizadas na Pensilvânia. Todo esse material 

constitui um acervo digital rico em fontes históricas e acessível ainda hoje.  

Outro projeto idealizado por historiadores é o guia Digital History14, que incentiva e 

orienta o leitor que deseja utilizar a internet para a produção histórica (COHEN; 

ROSENZWEIG, 2005). Desta forma, o guia exerce uma função disseminadora do uso da 

internet para o ofício histórico. 

Em busca de um diálogo mais sólido e abrangente acerca da relação história/ internet, 

adentramos na arena das humanidades digitais, que, receptiva a estudos transdisciplinares, 

funciona como campo de experimentação para diferentes disciplinas. Em um Manifesto, no 

ano de 2010, as humanidades digitais foram designadas como “uma transdisciplina portadora 

dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das 

Ciências Humanas e Sociais” (THATCAMP, 2011). Observando um exemplo de projeto 

pioneiro em humanidades digitais e a constituição de algumas instituições direcionadas a essa 

                                                           
12 Atualmente o centro se chama Roy Rosenzweig Center For History And New Media (RRCHNM).Disponível 
em: https://rrchnm.org/ Acesso: 19fev2018. 
13Disponível em: http://valley.lib.virginia.edu/ . Acesso em: 19fev2018. 
14 O Digital History: a guide to gathering, preserving, and presentig the past on the web. Foi disponibilizado na 
Web por Daniel J. Cohen e Roy Rosenzweig em 2005 e tornou-se também livro impresso. Disponível em: 
http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/ . Acesso em: 19fev2018. 
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vertente, notamos distinções e similaridades entre humanidades digitais e história digital, o 

que contribuiu para nos situarmos dentro deste debate. 

O site do Thesaurus Linguae Graecae (TLG), iniciado na década de 1970 pela 

Universidade da Califórnia, se apresenta como pioneiro em humanidades digitais e tem como 

objetivo criar uma grande biblioteca digital de literatura grega. Ao longo dos anos, o TLG tem 

utilizado diferentes suportes tecnológicos de armazenamento que possibilitam o 

compartilhamento de textos gregos com diferentes pesquisadores e instituições. As mídias 

iniciais de compartilhamento foram a fita magnética, depois o CD-ROM, e já com a web o 

projeto ganhou seu próprio site, facilitando o acesso aos textos digitalizados (TLG, 2014).15 

As mudanças ocasionadas pela possibilidade de armazenar em um endereço eletrônico 

cópias digitalizadas de grandes volumes de obras e documentos estimularam a construção de 

espaços que incentivam, financiam, debatem e, de certa maneira, validam as pesquisas 

realizadas com o uso de computadores. Atualmente a Alliance of Digital Humanities 

Organization (ADHO), - fundada em 2005 através da aliança entre a norte-americana 

Association for Computers and the Humanities (ACH)e a inglesa Association for Literary and 

Linguistic Computing (ALLC) - é referência em humanidades digitais. A ADHO se 

autodenomina uma organização que abriga diferentes disciplinas tendo como objetivo apoiar, 

instruir e promover pesquisas realizadas com o uso do digital, sendo ainda um espaço 

consultivo e colaborativo entre as organizações que a constituem (ADHO, 2018). 

O que compreendemos ao comparar projetos de história digital e de humanidades 

digitais é que todos são, senão condutores, incentivadores de discussões acerca dos horizontes 

proporcionados a produção do conhecimento pela chamada era digital. Sobretudo, é apoiando-

se nesses termos que pesquisadores de diferentes áreas encontram espaços de diálogo e 

inovação favoráveis às suas pesquisas, ainda que alguns cientistas julguem que, em breve, 

utilizar tais termos não terá sentido uma vez que o digital permeará todas as ciências (COHEN 

et al., 200816; ALVES, 2017).    

Os projetos associados a essas duas matrizes apresentam semelhanças na pretensão de 

coletar e disponibilizar materiais que, apesar de suas peculiaridades, são de natureza histórica. 

Entre as evidentes distinções, no que tange às humanidades digitais, tem-se o foco em 

reproduzir material em linguagem digital e desenvolver ferramentas para análise textual 

(KIRSCHENBAUM, 2010; ROBERTSON, 2016). Já os estudos que utilizam o termo história 

                                                           
15 Informações consultadas no site da Thesaurus Linguae Graecae. Disponível em: 
<http://stephanus.tlg.uci.edu/history.php>. Acesso 17 set 2017. 
16Perspectiva especialmente defendida por Michael Fish, um dos participantes do diálogo. 



18 
 

digital investem, sobretudo, em inovar as formas de apresentar e divulgar o conhecimento 

histórico (COHEN; ROSENZWEIG, 2005). Por fim, entendemos que as humanidades digitais 

se mobilizam por questões em torno da “práxis e da techné” (PIMENTA, 2016, p.20), 

contemplando preocupações da história digital e esta, por sua vez, focada em aspectos do 

ofício do historiador, contribui para as reflexões no campo das humanidades digitais. 

O termo história digital ainda produz muitos questionamentos com relação à sua própria 

natureza: trata-se de um método, do meio no qual se realiza a pesquisa ou de um subcampo 

dentro da disciplina histórica?(LUCCHESI, 2014; COHEN et al., 2008).  

Enquanto um método haveria a exigência de conhecimentos mínimos sobre as tecnologias 

utilizadas e suas contribuições se dariam na ampliação do conhecimento historiográfico sobre 

determinado assunto17. A concepção de história digital enquanto um subcampo sugere a 

necessidade da formação de‘historiadores digitais’ com habilidades técnicas específicas e 

avançadas em tais tecnologias. Já enquanto um meio, seu potencial seria o de promover e 

difundir fontes digitais sobre temáticas variadas, abrindo um leque de recursos a todos os 

campos da História (COHEN et al., 2008).  

Entre as possibilidades expostas, entendemos que a presente pesquisa é composta de 

interesses que permeiam a história digital, tanto como método, ao explorar possibilidades de 

recuperar informações, quanto como meio, à medida que os conteúdos recuperados são 

entendidos como possíveis fontes à história ambiental.  

Ao buscarmos na rede materiais que ajudem a entender as reações provocadas pelo 

desastre, tema de nosso estudo de caso, nos aproximamos do campo da história ambiental, 

para cuja escrita a internet já é considerada um meio de pesquisa. Já em 1998, a historiadora 

Lise F. Sedrez defendeu que, 

 

 

[s]e a história ambiental pretende entender como a relação entre humanidade 
e natureza é forjada, deve-se reconhecer que, nesta era de globalização 
desenfreada, os conceitos modernos da relação homem-natureza também são 
refletidos na Internet (SEDREZ, 1998, p.3, tradução nossa)18.  

 

 

                                                           
17Tal posição é assumida por Amy Murrel Taylor (COHEN et al., 2008, p.463)  
18  No original: “If environmental history intends to understand how the relationship between mankind and 
nature is forged, it should recognize that, in this era of rampant globalization, modern concepts of the man-
nature relationship are also reflected on the Internet” (SEDREZ, 1998, p.3). 



19 
 

A relação homem-natureza também se forja nesse ambiente digital e assim, colabora 

para o entendimento de que os eventos contemporâneos, em grande medida, são tecidos 

simultaneamente online e off-line. 

É provável que por muito tempo tenhamos acesso a relatórios tanto da empresa 

envolvida no desastre como do Ministério Público, além de notícias de jornal e outros tipos de 

documentos institucionais ou governamentais sobre o desastre, disponíveis tanto na rede 

como fora dela. Por outro lado, ponderamos que as manifestações da sociedade, produzidas 

durante o período contemporâneo ao desastre, assim como os reflexos de tal desastre, tanto 

para o meio ambiente como na vida dos atingidos um ano após o ocorrido, nem sempre serão 

contemplados por esses relatórios e menos ainda estarão tão acessíveis. Com esse estudo, 

mostraremos a importância da internet como um espaço que não pode ser ignorado por 

historiadores que desejam recuperar informações sobre a mobilização da sociedade 

contemporânea nesse tipo de evento. 

Partimos da noção de que o historiador produz documentos (CERTEAU, 1982, p. 81-

84). Reconhecemos que a coleta de dados, testemunhos, imagens e outras tantas formas de 

vestígio (BLOCH, 2001 [1949]) são parte essencial do ofício do historiador, uma vez que a 

narrativa histórica deve se basear em evidências (HARTOG, 2011). Assumimos que a relação 

com essas evidências também se modifica à medida que surgem novas configurações nos 

espaços que as armazenam, neste caso, o ciberespaço, instável e flexível, atualizável e 

passível de apagamentos. 

O emprego do ambiente digital como meio a realização desse estudo desencadeia, 

entre outras preocupações, a de identificar formas mais seguras de manipulação e preservação 

desses objetos e provoca a necessidade de possibilitar às fontes digitais uma característica 

importante das fontes históricas analógicas: a disponibilidade para revisitação.  

Há os que admitem que vivemos em tempos tão diversos que a história - tanto em sua 

prática como em sua teoria - será submetida a drásticas mudanças (ROSENZWEIG, 2003; 

CRONON, 2012). Dentre tantos desafios, um decorre da superabundância de informações que 

levará o historiador necessariamente a modificar a forma por meio da qual elabora sua visão 

do passado (ALVES, 2017). Propor novas formas de olhar para o passado exige propor e 

praticar diferentes meios de recuperar, coletar e preservaras informações, para uso do próprio 

historiador como de seu público. Logo, lidar com fontes digitais exige do historiador 

desenvolver novas habilidades na produção de seus documentos.  
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Uma estratégia utilizada durante o estudo foi a captura de tela dos conteúdos 

recuperados resultantes da busca de determinadas #hashtags.19 Esse processo assemelha-se a 

uma fotografia da tela. Sabemos que a reprodução do documento leva a mudança de seu lugar 

original de existência e altera seu estatuto, gerando uma espécie de desfiguração que precede 

sua inserção em um novo conjunto (CERTEAU, 1982, p.81). O conjunto por nós constituído 

contempla diversos conteúdos em formato PDF e constitui um banco de dados organizado em 

Excel. 

A oportunidade de explorarmos as memórias nato digitais enquanto fonte e, mais 

especificamente, as #hashtags como indexadoras dessas fontes suscita reflexões relacionadas: 

a) aos meios disponíveis à recuperação de fontes digitais sobre determinado tema; b) à 

capacidade informacional que emerge da recuperação de documentos através de #hashtags e; 

c) à comprovação empírica das influências exercidas pelo motor de busca utilizado na 

recuperação e seus efeitos na constituição de um corpus documental.  

Este estudo foi realizado com o objetivo de trazer luz a duas dimensões da pesquisa na 

rede: uma metodológica, no sentido de compreender os elementos do ambiente digital que 

condicionam o uso da #hashtag como ferramenta de recuperação de informações, tendo como 

expectativa recuperarmos conteúdos de diferentes formatos (fotos, vídeos, depoimentos, etc.), 

identificando inclusive um método de preservação favorável à revisitação de tais objetos; 

outra analítica, no sentido de refletir sobre o potencial do ambiente digital como meio de 

pesquisa favorável a diferentes vertentes da história, sobretudo, a ambiental.  

No primeiro capítulo - #hashtag: origem, problemas de indexação e funcionalidades - 

mapeamos as origens desse tipo de etiquetagem e apontamos problemáticas e possibilidades 

geradas pela liberdade de indexação na criação das etiquetas. Identificamos o momento de 

popularização do uso das #hashtags e evidenciamos algumas capacidades como seu poder 

comunicacional, de constituição de palavras, e de indicar tendências. Nosso objetivo foi 

inserir o leitor no contexto de existência da #hashtag e esclarecer o emprego dessa ferramenta 

como método de recuperação em um estudo que tem como meio o ambiente digital. É 

realizada uma abordagem de aproximação com a história ambiental, originada pelo tema 

escolhido para o estudo de caso e apresentada a escolha das etiquetas #SOSRioDoce e 

#1AnoDeLamaELuta. 

No segundo capítulo – Metodologia: fabricando documentos e documentando o 

fabrico– expomos o processo de escolha do Google como motor de busca. Nosso objetivo foi 
                                                           
19 A função de captura de tela é executada através da tecla PrtScn que significa Print Scream (impressão de tela, 
em tradução nossa). 
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o de justificar a metodologia empregada e iluminar as especificidades do mecanismo utilizado 

na recuperação, bem como das formas de organizar a documentação recuperada. Para isso, 

apontamos, através das etapas - rastreamento, indexação e publicação de resultados – 

realizadas pelo buscador, dois elementos condicionadores dos resultados, o ranqueamento e a 

análise de padrões de relevância. Explicamos o uso do “modo anônimo” e dos filtros, assim 

como nossos limites de observação dos hipertextos, o método de transformação das 

informações recuperadas em documento estático (PDF) e a validação dos conteúdos. 

Concluímos descrevendo a criação do banco de dados e trazendo explicações sobre o uso das 

informações coletadas para a realização das análises quantitativa, qualitativa e comparativa. 

Complementando a metodologia, disponibilizamos a documentação produzida através do link: 

<https://www.dropbox.com/sh/sxiaf9pyrhqzyc8/AACU-

1W2o50EUXbVMx5mqWPsa?dl=0>. 

Em Recuperação de memórias nato digitais: feedback entre técnica e empiria, 

apresentamos os resultados obtidos, que tratam tanto de questões pertinentes ao método 

empregado, como das memórias digitais recuperadas no decorrer de todos os testes e os 

conteúdos presentes nessas memórias. O capítulo divide-se em três seções. Na primeira, 

Feedback do Google através da #SOSRioDoce e da #1AnoDeLamaELutaapresentamos a 

quantificação dos itens recuperados através de cada uma dessas etiquetas, bem como os 

cenários digitais e @usuários que as reproduziram, identificando os tipos de informação 

recuperáveis e atores em maior evidência. Por análise comparativa, utilizando os resultados de 

cada teste, identificamos as publicações que deixaram de ser recuperadas, bem como os 

cenários que deixaram de ser apontados, e finalmente, indicamos os impactos provocados na 

documentação. A segunda seção, O que as #hashtags podem contar?inicia com uma análise 

quantitativa e identificação das etiquetas mais associadas. Identifica as funções exercidas por 

tais etiquetas. Explora a capacidade informacional das #hashtags, fundamentando-se nos 

termos que as compõem. Na última seção, Sobre o que foi recuperado e apreendido, 

apresentamos alguns dos conteúdos como forma de ilustrar a diversidade das memórias 

digitais recuperadas. 
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Capítulo 1 

#hashtag: origem, problemas de indexação e funcionalidades 
 

 

A produção de informação é jogo de permutação de símbolos. Desfrutar das 
informações significa apreciá-los, e nessa situação imaterial, trata-se de 

jogar com eles e observá-los. E para jogar com os símbolos, para 
programar, é necessário pressionar teclas. 

Vilém Flusser. 
 

 

O ciberespaço “vivo, disperso, inacabado, hipertextual e fervilhante” (LEVY, 2010 

[1999], p.45)20 é morada de uma intensa permutação de símbolos, de regras, de informações, 

onde antes de realizar qualquer jogo é preciso compreender minimamente a posição de seus 

jogadores. Quando nos colocamos na posição de participantes de um jogo estamos 

reconhecendo a dialética corrente no ciberespaço entre ‘programadores e programados’ 

(FLUSSER, 1990, p. 60). Os programadores controlam os símbolos capazes de gerar 

informações na rede e apesar de não tão evidente, os programados (usuários leigos em 

programação), acabam por tornarem-se programadores à medida que também geram 

informações que auxiliam os programas a se aperfeiçoarem, logo, na internet todos participam 

do jogo de programar.  

Nesta pesquisa consideramos que jogar com os símbolos é utilizar uma função criada 

por programadores, nesse caso, o símbolo indexador hash (#). Este símbolo deu origem à 

etiqueta indexadora, #hashtag.  Nossa investigação propôs atuarmos além do jogo de indexar 

imputado pelos programadores e, para isto,utilizou a#hashtag como ferramenta na 

recuperação de memórias digitais, ou seja, as #hashtags foram o método para acessarmos 

fontes nato digitais de potencial histórico acerca do desastre de Mariana. 

 

 

                                                           
20 Levy considera duas interpretações para a noção de hipertexto, uma enquanto “informação multimodal” 
disposta em uma rede de informação rápida e intuitiva. (...) é um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas 
facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente ao leitor.” (LEVY, 2010 [1999], p.59). Outra em que o 
hipertexto seria a mistura entre leitura e escrita, onde o autor de um texto com hipertextos estaria constituindo 
“uma matriz de textos potenciais” ao mesmo tempo em que deixaria para o leitor a decisão de qual hipertexto 
acessar, ou seja, quais conteúdos combinar (LEVY, 2010 [1999], p.59, grifo do autor). 
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1.1 Da #hash à tag: etiquetando a memória digital 

 

 

À medida que, pós-web 2.0, ocorreram mudanças referentes às capacidades de atuação 

do usuário, os exercícios de classificação e determinação de termos indexadores, até então de 

responsabilidade dos profissionais da informação, passaram a ser realizados também por 

pessoas não especializadas que usufruem da autonomia de etiquetar suas próprias publicações 

e publicações de terceiros. Através do histórico de popularização do Twitter, trazemos um 

exemplo dessa liberdade de indexação. A necessidade de organizar as informações produzidas 

nessa rede social levou ao uso de etiquetas indexadoras e contribuiu para o aumento do uso da 

#hashtag, uma ferramenta digital. 

O Twitter foi disponibilizado na internet em 2006 e propunha a seus usuários que 

respondessem com até 140 caracteres, “o que você está fazendo?”. Em 2009, a plataforma 

aderiu a outro lema: Compartilhe e descubra o que está acontecendo neste momento, em 

qualquer lugar do mundo. Desde o princípio, a rede social se constituiu como um espaço de 

troca de informações onde, através de curtas mensagens de texto, os usuários deveriam falar o 

que estava acontecendo ao seu redor naquele momento (FERREIRA, TAVARES, ABREU, 

2010, p.14). Variando em conteúdo, os tweets – postagens no Twitter - continham 

informações pessoais e de interesse público. Porém, já nos primeiros anos de uso da 

plataforma, uma fragilidade se destacou: como deveria fazer um usuário que desejasse 

encontrar informações sobre um tema específico?  

Os tweets eram desorganizados, dificultando a busca de temas de interesse, ou seja, o 

Twitter não era uma rede social muito funcional para usuários que tentassem se informar 

sobre acontecimentos específicos.  Em maio de 2017, durante uma entrevista a Lexi Pandel da 

Wired Business, o tecnólogo Chris Messina explicou,  

 
 

Dez anos atrás estávamos no South by Southwest em Austin quando o Twitter 
estava realmente explodindo. Mas havia muitas pessoas em San Francisco 
frustradas que seus feeds do Twitter estavam cheios de histórias de Austin que 
não eram relevantes para eles. Não havia como organizar tweets para que você 
soubesse em que prestar atenção ou o que ignorar (MESSINA et al., 2017, p.6, 
tradução nossa)21. 

 
                                                           
21No original: “[t]en years ago we were at South by Southwest in Austin when Twitter was really blowing up. But 
there were a lot of people back in San Francisco frustrated that their Twitter feeds were full of stories from 
Austin that were not relevant to them. There was no way of organizing tweets so you knew what to pay attention 
to and what to ignore”. 
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 Percebendo essa fragilidade, ainda no ano de 2007, Messina apresentou informalmente 

aos administradores do Twitter uma estratégia de etiquetagem como forma de organizar as 

informações. Não houve resistência à proposta, e a empresa passou a utilizar e a incentivar o 

uso de etiquetas (tags) nos tweets (MESSINA et al.,2017). 

 Para ser capaz de indexar os conteúdos, bastava, segundo a etiquetagem sugerida por 

Messina, usar o símbolo hash (#), cuja inscrição é a mesma do símbolo de cerquilha (#), libra 

(#), ou jogo da velha (#). Este símbolo já havia sido utilizado em tecnologias de comunicação 

anteriores às redes sociais (CARLSEN, 1996). Convencionado universalmente como um 

símbolo de número22, ele aparece nas teclas de nossos aparelhos telefônicos.23Foram os 

programadores, porém, os responsáveis por sua utilização como símbolo # (hash) operador de 

uma função (MESSINA et al., 2017; SALAZAR, 2017).  

A função de hash24 serve para indexar conteúdos, por isso, o símbolo que a opera foi 

inspiração para a concepção do que hoje conhecemos como #hashtag, um tipo de etiqueta 

(tag), uma ferramenta criada pela necessidade de gerir a informação contida na rede 

facilitando, assim, a organização das publicações. Essa função utiliza um algoritmo que, 

simplificando, compreendemos como um criador de índices facilitadores na recuperação de 

conteúdos. Esses índices são construídos através da identificação de termos indexadores 

relacionados a determinado assunto. “Em sua forma mais geral, um termo indexador é 

qualquer palavra presente numa coleção. Essa é a abordagem adotada pelos designers de 

mecanismos de busca” (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011, p.61-2, tradução nossa) 25. 

É por isso que, quando pesquisamos algo na internet utilizando esses mecanismos, quanto 

menos específicos somos, maior é a chance de nos depararmos com uma imensa lista de 

respostas. 

Desde a década de 1980 o símbolo de #hash já era utilizado como indexador na 

Internet Relay Chat (IRC), um protocolo de acesso a chats de comunicação. Através da #hash 

eram criados canais de comunicação classificados por temática. Chris Messina, um usuário da 

IRC, teve o insight de aplicar o símbolo #hash no Twitter (MESSINA et al., 2017; 

SALAZAR, 2017). 
                                                           
22 Segundo a Indústria de Telecomunicação Brasileira (Intelbras), “[a] cerquilha, popularmente conhecida 
como jogo da velha, é um sinal universalmente utilizado como símbolo de número, sobretudo na língua inglesa 
(também chamado de hash).”. Disponível em: http://blog.intelbras.com.br/telecom/497/ Acesso em: 21/05/2018. 
23 Em aparelhos telefônicos a cerquilha funciona como um acionador de serviços adicionais disponibilizados 
pelas operadoras, por exemplo, acesso a caixa postal ou secretária eletrônica.  
24 Algoritmo de mapeamento de dados funcional na indexação de conteúdos. 
25 No original: “In its most general form, an index term is any word in the collection. This is the approach taken 
by search engine designers”. 
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As #hashtags são compostas de ‘# (hash) + o termo escolhido pelo usuário’, enquanto na 

IRC os nomes dos canais são compostos de ‘# (hash) + o nome do canal’, também escolhido 

pelo usuário que o cria (Figura 1). Suponhamos que quiséssemos criar uma #hashtag com o 

tema ‘Desastre de Mariana’, bastaria seguir a fórmula explicada acima, ‘# + 

DesastredeMariana (termo escolhido)’, resultando em #DesastredeMariana. Caso 

desejássemos criar um canal no IRC com esses mesmos termos, usaríamos ‘# + 

DesastredeMariana (nome escolhido para o canal)’ resultando, igualmente, em 

#DesastredeMariana. 

 

Figura 1- Semelhanças entre um canal da IRC e uma #hashtag 

 

 

 

 

Destacamos que apesar de possuírem semelhanças, tratam-se de mecanismos distintos. 

Não é preciso entender de programação para perceber essa diferença, uma vez que, ela é 

perceptível empiricamente, basta que o usuário faça a experiência de acessar um canal na 

IRC. Nesse caso, os canais temáticos estão abrigados dentro de um servidor, sendo preciso 

que o usuário acesse o servidor específico onde o canal de seu interesse se encontra, para 

então acessar o canal, produzir e trocar informações.  

Já as #hashtags, essas “etiquetas temáticas”, atualmente são produzidas e reproduzidas 

em diferentes plataformas, estando seus conteúdos indexados abrigados em diferentes 

servidores. Em certa medida26, é sua competência indexadora que possibilita que esses 

                                                           
26Utilizamos “em certa medida”, pois as capacidades de recuperação dessas memórias também são influenciadas 
pelas preferências instauradas por cada motor de busca. Trataremos melhor desse assunto no item “Google: 
compreendendo os bastidores de uma busca”, no segundo capítulo (p. 48). 

Captura da imagem de um canal do IRC. Detalhe ampliado contendo o nome do canal #indiewebcamp (à esq.). Mensagem publicada 
por Chris Messina contendo a #barcamp, primeira #hashtag utilizada no Twitter (à dir.). 
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conteúdos sejam recuperados e agrupados para, então, serem avaliados enquanto um conjunto 

de informações sobre um mesmo tema.  

O percurso que levou o símbolo hash (#) ao status popular de uma etiqueta evidencia a 

dinâmica corrente no jogo de programar. Não sendo preciso que o usuário entenda ou saiba da 

existência de tal função, ainda assim, ele é capaz de realizar indexações. No entanto, se por 

um lado, a #hashtag tem demonstrado funcionalidade na indexação de memórias digitais na 

rede, por outro, reconhecendo a ocorrência da indexação livre, identificamos 

incompatibilidade entre cientistas da informação, usuários da rede e designers de busca ao 

determinarem os termos indexadores. A disparidade na escolha dos termos indexadores tem 

gerado certas dificuldades, como apontaremos a seguir. 

 
 

1.2 O usuário (des)controlando a indexação na rede 
 

 

Por serem designados de maneira livre, os termos indexadores utilizados na criação 

das #hashtags estão provocando uma classificação descontrolada e gerando impacto na prática 

dos profissionais da informação e da biblioteconomia. É a estes profissionais que, 

tradicionalmente, compete a responsabilidade de pré-selecionar determinadas palavras – 

termos indexadores - que representam o conceito de um documento, de uma obra ou de um 

conteúdo de maneira a facilitar o acesso e a recuperação do mesmo (BAEZA-YATES; 

RIBEIRO-NETO, 2011).  

Estudos apontaram diversas incompatibilidades – ortográficas, de vocabulário, 

polissemia, etc. - na construção de #hashtags que podem ocasionar limitações durante a 

tentativa de recuperação (ROCHA; MORENO, 2012). Buscando amenizar esses efeitos, 

alguns profissionais têm se dedicado a identificar termos utilizados por usuários no Twitter ao 

se referirem a determinados desastres. O objetivo é disponibilizar listas terminológicas que 

possam auxiliar na recuperação das informações referentes a categorias específicas de 

desastres (TEMNIKOVA, CASTILLO, VIEWEG, 2015)27. 

Durante a condução de um estudo sobre catástrofes cujos efeitos se assemelham, 

porém, em distintas em proporções, Murzintcev e Cheng (2017) identificaram que a ausência 

de certas categorias específicas de desastre gera limitações no uso dos grupos terminológicos 

                                                           
27 Esses termos estão disponibilizados no crisislex.org,um repositório de dados e ferramentas de mídia social, 
relativo a crises. Disponível em: http://crisislex.org/ 
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disponíveis. Compreenderam que para cada desastre deve ser gerado um modelo de 

classificação específico, levando em conta inclusive as extensões geográficas alcançadas por 

cada um deles (MURZINTCEV; CHENG, 2017).  Desta maneira, compreendemos que o 

presente estudo pode contribuir para a construção de um léxico de termos associados ao 

desastre de Mariana, à medida que conseguimos apontar as #hashtags utilizadas em 

associação com as pesquisadas por nós.  

Conscientes da liberdade do usuário ao criar uma #hashtag e das diversas 

incompatibilidades geradas por uma suposta inexistência de padrões na criação dessas 

etiquetas, questionamos sobre até que ponto esses erros ortográficos ou diferenças de 

vocabulário limitam a recuperação de informações. Essa dúvida é parcialmente sanada28 com 

os seguintes esclarecimentos: seguindo as convenções tipográficas do Twitter, o uso de 

espaço em branco numa #hashtag não é permitido, mas, ela pode conter números, desde que 

não seja completamente numérica; não há sensibilidade na alternância entre maiúsculo e 

minúsculo, por exemplo, ao utilizar o motor de busca do Twitter ele não percebe a diferença 

entre a #SOSRioDoce e a #sosriodoce, sendo elas, detectadas como uma mesma etiqueta; por 

fim, não são permitidos caracteres especiais (!, *, %, etc.) salvo o underline (__) (CALEFFI, 

2015). Assim, compreendemos que, se por um lado, os termos constituintes de uma #hashtag 

são de livre escolha do usuário, por outro, é necessário que o usuário se submeta a tais 

convenções. 

Segundo Messina, “[a] hashtag foi criada para a internet” (MESSINA et al., 2017, 

p.7). Isto justifica o fato de que apesar de ganhar evidência através do Twitter, atualmente, ela 

está presente em diferentes plataformas, chegando inclusive ao mundo off-line (CALEFFI, 

2015). 

Comparando o ambiente analógico (off-line) ao ambiente digital(online), este 

formador de um ciberespaço, acomoda, também, diferentes cenários, cada qual com suas 

especificações.Da mesma forma que, no ambiente analógico, por exemplo,cada casa possui 

seus moradores, seus objetos e outros elementos que compõem um cenário, ou seja, um lugar 

onde se desenrolam diversos fatos, no ciberespaço, cada plataforma acessada é entendida 

como um cenário específico, que contém atores, elementos que a compõem e acontecimentos 

que nela se desenrolam. Esses cenários são parte de uma rede universal, contida no ambiente 

                                                           
28Consideramos a dúvida parcialmente sanada, pois, não sabemos como outras plataformas e outras linguagens 
computacionais, diferentes das presentes nessa pesquisa, estão conduzindo a construção de indexadores uma vez 
que cada uma pode criar seu sistema especificando símbolos diferentes para realizar essa função. 
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digital. Neste contexto, inclusive o motor de busca escolhido para a realização das 

experiências de recuperação também é um cenário integrante do ciberespaço. 

 
 

O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres 
humanos, é também constituído e povoado por seres estranhos, meio textos e 
meio máquinas, meio atores, meio cenários: os programas. Um programa, ou 
software, é uma lista bastante organizada de instruções codificadas 
destinadas a fazer com que um ou mais processadores executem uma tarefa. 
Através dos circuitos que comandam, os programas interpretam dados, agem 
sobre informações, transformam outros programas, fazem funcionar 
computadores e redes, acionam máquinas físicas, viajam, reproduzem-se etc. 
(LEVY, 2010 [1999], p.41-2). 

 
 

O computador já não está circunscrito a um lugar específico e seu centro está em toda 

parte, ele se transformou em “um nó, um componente da rede universal calculante” capaz de 

recorrer a componentes e memórias de outros computadores em rede (LEVY, 2010 [1999], 

p.45). Uma vez que a rede se constitui desses nós, cada qual com suas características e 

componentes, pressupõe-se que no processo de busca por memórias digitais,a cada página 

aberta, a cada plataforma utilizada, muitas são as influências às quais o usuário é submetido. 

Mais do que isso, o ciberespaço exerce e sofre influência de seus usuários e dos ‘seres 

estranhos’ que o constituem. 

É certo que os usuários contribuem na instabilidade de recuperação de informações ao 

utilizarem da liberdade de indexação disponibilizada pela #hashtag, por outro lado, essa 

mesma liberdade coopera para a diversidade de funções que a #hashtag pode realizar. Desde 

sua popularização, as #hashtags vêm sendo aplicadas em diversos estudos, por exemplo, nos 

campos da comunicação, sociologia e linguística. Ao observamos as #hashtags em ação, 

podemos interpretá-las, também, como esses ‘seres estranhos’ destinados por seres humanos a 

cumprir funções que se ampliam como uso dessa ferramenta.  

 
 

1.3Manifestações expressas em #hashtags: motivos e funções 
 

 

Seja com propósitos práticos de propagar informações em tempo real, ou para 

centralizar o diálogo sobre um tema, organizar um encontro ou mobilização futura ou mesmo 

com o objetivo de instigar a participação dos usuários da rede em determinadas ações, o poder 

comunicacional das #hashtags já é realidade identificável em diversos exemplos. A cada 
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reutilização de uma mesma #hashtag criada com objetivos específicos, entende-se que seus 

usuários endossam o objetivo pré-definido para tal etiqueta. E o que essas etiquetas 

manifestam sempre se expressa através dos termos que as compõem. 

Em 2007, Nate Ritter comentou no Twitter sobre um incêndio que estava ocorrendo 

em San Diego, na Califórnia. Messina sugeriu que o amigo utilizasse ad hoc a #sandiegofire 

que já estava sendo usada no Flickr, um site que hospeda e partilha imagens, fotos e 

ilustrações. A #sandiegofire foi empregada para compartilhar informações sobre estradas 

abertas e outras questões práticas referentes àquele incêndio. Oito anos depois, essa mesma 

#hashtag foi utilizada para identificar outro incêndio também na Califórnia (Figura 2).  

 
 

Figura 2- #sandiegofire indexando informações 

 

 

 

 

 

O uso de uma mesma #hashtag para tratar de assuntos semelhantes ou recorrentes 

indica certa lógica de funcionalidade dessas etiquetas. Através da análise de padrões de 

atividade no Twitter, foi confirmado que as #hashtags podem surgir ad hoc, em resposta a 

acontecimentos do presente, e serem empregadas também em eventos recorrentes, tal como 

ocorreu com a #sandiegofire, criada em 2007 e reutilizada em 2015. Podem surgir também 

praeter hoc, com a finalidade de centralizar diálogos e outros conteúdos sobre eventos futuros 

Montagem ilustra,à esquerda, detalhe de imagem capturada Nate Ritter utilizando a #sandiegofire em 22 de outubro de 
2007. Disponível em https://www.flickr.com/photos/factoryjoe/4285648081. Acesso em :22 mar2016 
À direita, imagem capturada do usuário @bluemerlewinery, utilizando a #sandiegofire em publicação criada em 24 de julho 
de 2015.Disponível em: https://twitter.com/bluemerlewinery/status/624753344246984704. Acesso em :22 mar2016 
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(BRUNS; STIEGLITZ, 2012, p.166-7). No primeiro Fórum Z29, cujo tema era “Arquivos para 

a era digital”, teria sido graças às #hashtags #ForumZLu e #archivesforfuture que o evento 

alcançou uma significativa participação - através do Twitter – durante os debates 

(SPIRINELLI, 2017).  

Recordando os antecedentes da Revolução Tunisiana contra a ditadura de Bem Ali, em 

2011, outra função se destaca. Em dezembro do ano anterior um jovem da cidade de Sidi 

Bouzid, depois de recusar-se a pagar propina para a polícia local, teve as mercadorias de sua 

banca confiscadas e, em revolta e desespero, ateou fogo em seu próprio corpo. O vídeo da 

autoimolação foi publicado na internet. O fato teria estimulado outros suicídios e incentivado 

a revolta e mobilização dos jovens, ganhando proporções que contribuíram para o movimento 

revolucionário. Para comunicar e registrar os acontecimentos, os manifestantes utilizaram o 

indexador #sidibouzid (CASTELLS, 2013).  

Nas ciências sociais, Manuel Castells foi um dos primeiros a interpretar as #hashtags 

para além de organizadoras de tweets, como ferramentas dotadas de poder comunicacional. 

Em sua obra Redes de Indignação e Esperança, o autor identificou a #sidibouzid, utilizada 

durante a Revolução Tunisiana, e a#occupywallstreet, associada ao movimento norte 

americano reivindicador de justiça social como etiquetas dotadas desse poder (CASTELLS, 

2013).Em 2017, a socióloga, Heather Gautney relembrou que, 

 
[e]m 2010, houve a Primavera Árabe e o movimento antiausteridade 
europeu, que usaram hashtags para marcar o que estavam fazendo. Em 2011, 
sindicatos e anarquistas e o grupo Adbusters, é claro, começaram a organizar 
e usar a hashtag Occupy Wall Street. Elas se tornaram muito úteis nas 
informações just-in-time sobre atividades de protesto (MESSINA et al, 2017, 
p.7, tradução nossa)30. 

 

Os usos da #hashtag têm se ampliado cada vez mais, e a ferramenta tem se mostrado 

uma estratégia promissora na coleta de informações. Em 2012, através do projeto Singapore 

Memory31,o Estado de Singapura encabeçou a #SGmemory. Com base em uma forte 

campanha, o projeto incentivou que usuários do Twitter indexassem conteúdos digitais sobre 

                                                           
29 “ForumZ (Z de "Zeitgeschichte", história contemporânea) é uma plataforma pública que disponibiliza um 
espaço para discussão crítica e aberta de questões atuais na história luxemburguesa e européia contemporânea. 
Os cidadãos interessados são convidados a debater com especialistas sobre temas selecionados (relacionados à 
sociedade), novas abordagens e novas fontes na história contemporânea” (tradução nossa).jkilo Disponível em: 
https://www.c2dh.uni.lu/forum-z. Acesso em: 13mar2017. 
30No original: “In 2010 there was the Arab Spring and the European anti-austerity movement, which both used 
hashtags to brand what they were doing. In 2011 unions and anarchists and the group Adbusters, of course, very 
famously started organizing and used the Occupy Wall Street hashtag. It became very useful in terms of just-in-
time information about protest activity”. 
31 Disponível em http://www.singaporememory.sg/. Acesso em: 23fev2017. 



31 
 

a memória de Singapura utilizando a #SGmemory. Posteriormente, essas publicações foram 

filtradas resultando em mais de 38 mil tweets referentes a Singapura e constituindo um acervo 

de memórias (TANG, 2013). 

Sugerindo o aumento de #hashtags na paisagem linguística, Paola M. Caleffi explorou 

a ferramenta como acionadora de um processo produtivo de constituição de palavras que vem 

se desenvolvendo tanto na rede quanto fora dela. A linguista identificou (através de um 

levantamento de #hashtags de origem italiana e inglesa) que, além de categorizar, a #hashtag 

tem servido a outras funcionalidades, como enfatizar o que foi dito; avisar; expressar 

sentimentos ou emoções pessoais; apoiar eventos ou movimentos; auto-zombação; promoção 

de marca; participação em bate-papo ou conferência (CALEFFI, 2015).  

Muitos programas de televisão já utilizam #hashtags para manter seu público 

conectado inclusive durante os intervalos (Figura 3).  

 

Figura 3- #hashtags em programas de TV 

 

 
 

 

 

A exposição dessas #hashtags na televisão contribui para que o espectador, além de 

assistir ao programa, interaja com ele, por exemplo, criando comentários nas redes sociais. 

Essa prática estimula o aumento do número de tweets dedicados ao programa que incita o uso 

da etiqueta (HILL; BENTON apud CALEFFI, 2012, p. 47). Quanto maior o uso de uma 

#hashtag, maior sua exposição e maior sua importância no ambiente digital. 

Montagem fotográfica mostra a estratégia utilizada por programas de televisão. Durante toda sua 
apresentação os programas deixam expostas #hashtags (#Edição10, #BelaCozinhaNoGNT, 
#irmãosàobra) que devem ser utilizadas pelos usuários que desejam citá-los na rede. 
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A observação do uso de #hashtags no Twitter também tem sido estratégia útil na 

suposição de tendências (SALAZAR, 2017, p.9).  

 
Os Trending Topics (TTs), ou “Assuntos do Momento”, na versão em 
português, são os assuntos mais abordados em determinado horário/dia pelos 
usuários da mídia social, ou seja, termos disseminados (em postagens ou 
compartilhamento) por um grande número de pessoas (SILVA; TONUS; 
DORNE, 2017, p.7). 
 

 

Desta forma, podemos compreender que quando o uso de uma #hashtag se destaca, o que ela 

expressa ou representa é considerado por analistas de redes sociais como tendência, seja de 

um produto, assunto, expressão, lugar etc. Esta noção tem se propagado de maneira crescente 

ganhando certo grau de importância, também, entre usuários que já compreenderam que a 

projeção de determinado assunto na rede, pode ser alcançada, por exemplo, através de um 

tuitaço.  

Para que uma #hashtag seja considerada tendência é preciso que seja muito 

reproduzida. Observe, à esquerda da Figura 4, que o usuário @SOSRioDoce instiga o uso de 

duas #hashtags no Twitter, a #SOSRioDoce e a #NãoFoiAcidente. Um dia depois, conforme 

demonstra o tweet à direita, outro usuário @AminyGusmao avisa “Já estamos nos trends 

#SOSRioDoce”. O que é o mesmo que dizer que a #SOSRioDoce era, naquele momento, uma 

das #hashtags mais usadas na rede. 

 

Figura 4- #SOSRioDoce nos trending topics 

 

 

 

 

Característica importante a ser mencionada quanto às #hashtags que alcançam os 

Trending Topics é sua vulnerabilidade. Isto quer dizer que, levando em conta a velocidade 

com que as informações são propagadas na rede, a durabilidade de uma #hashtag como 

 Montagem (Item 20-25-1 e Item 20-16-1 arquivo Terceira etapa, Teste 2- 23dez2017) realizada com a captura de tela de 
publicação recuperada durante testes da pesquisa. 
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assunto do momento depende do tempo necessário para que uma nova #hashtag se torne a 

mais usada. No Twitter, “o que era notícia há uma hora, pode ter caído no esquecimento já na 

hora seguinte” (SILVA; TONUS; DORNE, 2017, p.7). É por isso que as análises de Trending 

Topics são executadas em tempo real.  

O doutor em Ciências da Comunicação e Sociologia, Juan A.P. Meseguer entende que 

a #hashtag se transformou em uma importante ferramenta da dinâmica existente na formação 

das redes. Segundo Meseguer, sendo as #hashtags etiquetas indexadoras compostas por 

palavras, uma rede temática se forma à medida que uma mesma #hashtag ou um grupo de 

#hashtags passa a ser utilizado para indexar conteúdos sobre determinado tema. Essa prática 

de etiquetagem cria uma espécie de categorização que possibilita ao usuário resultados de 

busca mais satisfatórios. Uma vez sabendo qual (ou quais) #hashtag(s) utilizar, o usuário 

obtém resultados mais precisos, o que é o mesmo que dizer que o uso de #hashtag(s) como 

palavra-chave gera uma melhora relevante nos resultados de busca (MESEGUER, 2011). As 

#hashtags funcionam, portanto, como ferramentas instantâneas de construção de redes de 

interesse no ciberespaço. 

A associação entre a noção de tempo real e o símbolo # (hash) já se apresentava na 

IRC. Ao possibilitar uma comunicação onde o tempo de transmissão de mensagens entre 

emissores e receptores acontecia em um período muito reduzido, esses canais foram 

considerados como meios de realização de comunicação em tempo real.  

Podemos dizer que as análises em tempo real tratam do que “está acontecendo” 

(CHANG; ZHANG, 2016, p.1). Essas análises só são possíveis porque existe a produção de 

conteúdo na rede e, em especial, nas redes sociais. O uso da #hashtag para indexar conteúdos 

de redes sociais popularizou-se após o episódio do desastre ambiental ocorrido no estado da 

Califórnia, já mencionado, quando internautas fotografaram, filmaram e trocaram 

informações sobre o fato corrente (MESSINA et al., 2017; SALAZAR, 2017).  

O incêndio que se alastrou por todos os municípios de San Diego, segundo o relatório 

“County of San Diego 2007 Firestorms After Action Report” 32 (EG & G TECHNICAL 

SERVICES, INC. 2007), resultou na morte de 10 civis e feriu mais de 100 pessoas, queimou 

um total de 368.340 acres, destruiu mais de 1000 casas além de outras propriedades. Durante 

o ocorrido, ao mesmo tempo em que o fogo se espalhava, a #sandiegofire se propagava nas 

redes sociais. Esse desastre foi um marco na popularização da #hashtag e, provavelmente, foi 

                                                           
32 Disponível em: 
https://www.sandiegocounty.gov/oes/docs/2007_SanDiego_Fire_AAR_Main_Document_FINAL.pdf . Acesso 
em: 28mai2018. 
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o primeiro desastre dessa amplitude, na história das redes sociais, a gerar registros digitais dos 

acontecimentos e da atuação da sociedade, em tempo real, compartilhados a partir de uma 

mesma etiqueta indexadora.  

Percebemos que a comunicação humana se fundamenta em “artifícios, descobertas, 

ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos organizados em códigos” (FLUSSER, 2017 

[19--], p.85). Na comunicação em rede, observar o uso da #hashtag - esse artifício originado 

em um símbolo que se tornou palavra, que informa, organiza grupos sociais, estabelece canais 

de comunicação, indexa memórias digitais – foi um desafio arriscado, mas aceito. Esperamos, 

com isso, colaborar para a ampliação das compreensões sobre a recuperação e possibilidade 

de uso das memórias digitais indexadas através da#SOSRioDoce e da #1AnoDeLamaELuta.  

 

 

1.4 O meio para um método: memórias de um desastre ambiental no ambiente digital 

 

 

Partimos da noção primordial evidenciada por William Turkel de que “para fazer 

história digital é preciso utilizar fontes digitais” (COHEN et al., 2008, p.454, tradução 

nossa)33. Seguimos com o entendimento de que o estudo de métodos empregados nos 

processos de coleta, recuperação e análise de fontes digitais possibilita a ampliação do uso 

dessas fontes, aspecto de interesse da história digital (COHEN et al.,2008; ROSENZVEIG, 

2003). Sendo nosso objetivo recuperar informações nato digitais, é fato que empregamos o 

ambiente digital como meio para a realização desse estudo, logo, compreendemos que 

conduzimos um estudo em história digital. À medida que exploramos o uso de #hashtags 

como método na recuperação de informações, empreendemos em aspectos de interesse 

metodológico pertinentes ao uso de fontes digitais. Ainda assim, é preciso lembrar que o tema 

geral das informações a serem recuperadas funda-se em um desastre ambiental, o que leva 

essa pesquisa a se aproximar de estudos realizados em história ambiental.  

A história ambiental é um campo da história que trabalha numa dialética entre as 

instituições humanas e seus contextos naturais destacando, desta forma, os fatores causais de 

mudança do ambiente natural até então ignorados (TURKEL, 2006). Isso significa que 

qualquer desastre que envolva o ambiente natural é interpretado a partir de um conjunto de 

acontecimentos, em parte condicionados pelo próprio ambiente - gerados pela própria Terra 

                                                           
33 No original: “Digital history makes use of sources in digital form”. 



35 
 

enquanto ser vivo – e, em parte, ocasionados pelas atividades humanas, em que ambos se 

influenciam mutuamente (WORSTER, 1991; DRUMMOND, 1991; TURKEL, 2006b). 

Ainda na década 1970, Emmanuel Le Roy Ladurie apontava os diversos temas de 

interesse possíveis à história ambiental como sendo uma junção entre acontecimentos antigos 

e recentes na historiografia contemporânea:  

 
(...) a evolução das epidemias e do clima, ambos os fatores sendo partes 
integrantes do ecossistema humano; a série de calamidades naturais 
agravadas por uma falta de antevisão, ou mesmo por uma absurda disposição 
dos colonizadores simplórios; a destruição da natureza, causada pelo 
crescimento populacional e/ou pelos predadores do hiperconsumo industrial; 
as mazelas de origem urbana e industrial que levam à poluição do ar e da 
água; o congestionamento humano ou os altos níveis de ruído nas áreas 
urbanas, num período de urbanização galopante (Ladurie, apud Worster, 
1991, p.200-1).  

 

Todos esses temas demandam maior compreensão sobre esse mundo natural enquanto um 

componente ativo da existência social (PÁDUA, 2010).  

 A história ambiental exige que o pesquisador abrace alguns métodos específicos, tais 

como: circunscrever o estudo a uma região minimamente homogênea ou com certa identidade 

natural; manter um diálogo sistemático com muitas das ciências naturais; compreender o 

funcionamento da relação entre os recursos disponíveis e seus usos, ou não usos; realizar um 

trabalho de campo a fim de identificar vestígios deixados na paisagem ao longo do tempo; e 

por fim, utilizar fontes como censos, relatórios, inventários, leis, documentos, etc. 

(WORSTER, 1991; DRUMMOND, 1991).  

Em nosso estudo, não nos dedicamos a boa parte desses métodos e principalmente, 

não realizamos um diálogo sistemático com as ciências naturais e, menos ainda, um trabalho 

de campo. Por coerência, se realizamos algum trabalho de campo, este foi todo executado em 

ambiente digital, logo, não nos percebemos concretizando um estudo em história ambiental. 

Nosso interesse não foi, fundamentalmente, analisar o desastre de Mariana em diálogo com a 

bibliografia desse campo de estudos, mas com aquela dedicada ao potencial da internet como 

fonte de pesquisa para o estudo de eventos contemporâneos.  

Explorando os métodos de recuperação através de #hashtags, nos concentramos na 

ampliação das possibilidades de uso de fontes nato digitais nos estudos históricos. Ainda 

assim, entendemos que este estudo pode contribuir para reflexões referentes ao uso da internet 

na realização de história ambiental, uma vez que, as #hashtags são tomadas como indexadoras 
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de informações sobre um desastre34. Aceitando o ambiente digital como um lugar que contém 

informações sobre tal desastre, abraçamos a sugestão dada por William Cronon, em 1992, ao 

afirmar que “historiadores ambientais devem contar não apenas histórias sobre a natureza, 

mas histórias sobre histórias sobre a natureza” (CRONON, 1992, p.1375)35. Estamos 

dialogando com a história ambiental à medida que, através dos vestígios recuperados com 

#hashtags utilizadas para indexar memórias digitais sobre o desastre de Mariana, conseguimos 

produzir fontes e expor uma parte da história desse desastre. 

Nesse sentido, contamos uma história sobre a história contada pelas #hashtags 

originadas pelo desastre de Mariana. Para isso, assim como em um trabalho de campo, 

definimos os dias de ir a campo (data de execução da recuperação), identificamos os lugares 

com a presença de tais vestígios (os ambientes digitais através dos quais recuperamos as 

#hashtags), descobrimos quem são os atores responsáveis por deixar esses vestígios (usuários 

que utilizaram as #hashtags) e analisam os outros vestígios também (re)produzidos por esses 

atores para expressar o ocorrido (#hashtags associadas). 

Nosso objetivo foi o de explorar a recuperação de fontes nato digitais produzidas em 

ocorrência do desastre de Mariana, provocador do uso de diversas etiquetas indexadoras 

participantes de uma rede temática de conteúdos pertinentes ao desastre. As #hashtags 

empregadas no processo de recuperação das informações, #SOSRioDoce e 

#1AnoDelamaELuta, são parte da história de grupos movidos por interesses distintos e foram 

criadas para realizar funções distintas que devem ser minimamente conhecidas. 

 

1.4.1 O desastre em duas etiquetas 

 

Em 5 de novembro de 2015, uma das barragens da Samarco Mineração S.A, 

empreendimento de propriedade da Vale S.A e da BHP Billiton, rompeu e a lama tóxica se 

espalhou e destruiu por completo o subdistrito de Bento Rodrigues na cidade de Mariana 

                                                           
34 No artigo “Every place is an archive: environmental history and interpretation of physical evidence”, Willian 
Turkel (2006b), pensando nas evidências utilizadas por historiadores ambientais,defende que ‘todo lugar é um 
arquivo’. Considerando que as evidências são socialmente construídas e que tanto as materiais como as 
imateriais são importantes na produção da consciência histórica, lembra que “tudo tem uma história” (p.261). 
Essa interpretação propicia um exercício interessante ao considerarmos o ambiente digital como um 
lugar/arquivo e as #hashtags como evidências. À medida que as #hashtags utilizadas na recuperação de 
memórias sobre um desastre, são evidências (re)produzidas por atores em determinados cenários, com 
determinados fins , abrangendo, desde  comunicações em tempo real sobre o desastre, até  documentos, 
relatórios e imagens indexados, tais etiquetas viabilizam o acesso a fontes capazes de contar uma história.  
35 No original: “environmental historians to tell not just stories about nature, but stories about stories about 
nature” (CRONON, 1992, p. 1375). 



 

(MG- Brasil). Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e 17 morreram (

2016). 

A lama gerou um desastre ambiental cujas consequências levarão no mínimo 100 a

para serem revertidas. Espalhando

lama aliou-se à correnteza, percorreu cen

Gerais, alcançou o Estado do Espírito Santo por onde seguiu até desag

Atlântico. Em relatório emitido pelo Grupo Força Tarefa 

avaliar os desdobramentos e consequências do desastre

cinco cidades foram diretamente prejudicadas e no Espírito Santo, três. Dentre os efeitos, 

destacaram-se problemas no abastecimento de água e nas atividades econômicas dependentes 

do Rio Doce, além da morte de toneladas d

GERAIS, 2016). 

Segundo as instruções sugeridas por esse mesmo relatório, as áreas atingidas foram 

divididas em escala microrregional e macrorregional, sendo que na escala microrregional 

encontram os municípios de Mariana, Barra Longa, Rio

macrorregional, todos os municípios ao

Figura 5

 Mapa indicando as áreas de impacto microrregional e d
ESTADO DE MINAS GERAIS, 2016

                                                          
36Disponível em: 
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2016/DESASTRE_MARIANA/Relat%C3%B3rios/Relatori
o_final.pdf Acesso em: 5dez2017.
 

Brasil). Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e 17 morreram (

A lama gerou um desastre ambiental cujas consequências levarão no mínimo 100 a

para serem revertidas. Espalhando-se por mais de 600 quilômetros, ao chegar 

se à correnteza, percorreu centenas de quilômetros, cruzou o E

Gerais, alcançou o Estado do Espírito Santo por onde seguiu até desag

elatório emitido pelo Grupo Força Tarefa 36- constituído com o objetivo de 

avaliar os desdobramentos e consequências do desastre - no Estado de Minas Gerais trinta e 

cinco cidades foram diretamente prejudicadas e no Espírito Santo, três. Dentre os efeitos, 

se problemas no abastecimento de água e nas atividades econômicas dependentes 

do Rio Doce, além da morte de toneladas de peixes e da extinção de certas espécies 

Segundo as instruções sugeridas por esse mesmo relatório, as áreas atingidas foram 

divididas em escala microrregional e macrorregional, sendo que na escala microrregional 

ípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e n

todos os municípios ao longo da calha do Rio Doce (Figura 

 

 

Figura 5- Mapa identificando as áreas atingidas 

Mapa indicando as áreas de impacto microrregional e de impacto macrorregional. (Fonte: SEDRU/MG apud 
ESTADO DE MINAS GERAIS, 2016, p.8). 

                   

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2016/DESASTRE_MARIANA/Relat%C3%B3rios/Relatori
Acesso em: 5dez2017. 
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Brasil). Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e 17 morreram (MINAS GERAIS, 

A lama gerou um desastre ambiental cujas consequências levarão no mínimo 100 anos 

se por mais de 600 quilômetros, ao chegar ao Rio Doce a 

tenas de quilômetros, cruzou o Estado de Minas 

Gerais, alcançou o Estado do Espírito Santo por onde seguiu até desaguar no Oceano 

constituído com o objetivo de 

no Estado de Minas Gerais trinta e 

cinco cidades foram diretamente prejudicadas e no Espírito Santo, três. Dentre os efeitos, 

se problemas no abastecimento de água e nas atividades econômicas dependentes 

a extinção de certas espécies (MINAS 

Segundo as instruções sugeridas por esse mesmo relatório, as áreas atingidas foram 

divididas em escala microrregional e macrorregional, sendo que na escala microrregional se 

Doce e Santa Cruz do Escalvado e na 

Figura 5). 

 
e impacto macrorregional. (Fonte: SEDRU/MG apud GOVERNO DO 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2016/DESASTRE_MARIANA/Relat%C3%B3rios/Relatori
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 Captura da tela inicial do perfil @sosriodoce. A direita detalhe ampliado do item ‘Sobre’ da página, onde são 
indicados os motivos de sua criação. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/sosriodoce/. Acesso em: 20jun2018. 

 

Influenciados pela ideia de que a internet pode ser vista como um espaço de diálogo e 

de diferentes perspectivas, como sugeriram Cohen e Rosenzweig (2005), Floréz (2010) e 

Robertson (2016), buscamos, inicialmente, duas #hashtags capazes de evidenciar essas 

diferentes percepções. Procuramos por uma que indexasse memórias digitais produzidas por 

sujeitos que se sentiam de alguma forma lesados por esse acontecimento e outra que 

indexasse as memórias digitais originadas pelos responsáveis em sanar os malefícios 

provocados pelo desastre37. A estratégia inicial não foi bem sucedida, passamos a nos 

concentrar na busca de#hashtags que poderiam nos fornecer conteúdos de períodos distintos. 

Encontramos a #SOSRioDoce que estava em voga durante os dias que sucederam o desastre. 

Cinco dias após a tragédia, a jornalista Silvana Soares teve a iniciativa de criar na rede 

social Facebook um perfil nomeado de @sosriodoce. “Página criada com objetivo de dar 

visibilidade a tragédia provocada pelo rompimento das barragens da mineradora 

Samarco/VALE Mariana-MG afetando o Rio Doce”. Essa descrição foi obtida na própria 

página (Figura 6) e confirmada por sua idealizadora (Figura 7). Assim, surge o perfil 

@sosriodoce.  

 

Figura 6- Página do @sosriodoce no Facebook 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Era de nosso conhecimento a criação da Fundação Renova - que tem como mantenedoras as empresas 
Samarco, Vale e BHP Billiton - responsável pela recuperação dos danos materiais e sociais ocasionados pelo 
desastre. Em 27 de março de 2017 entramos em contato, por e-mail, perguntando sobre uma #hashtag que 
estivesse sendo usada para divulgar as ações de reparação realizadas pela Fundação. Em 10 de maio de 2017 
recebemos a resposta da Fundação que reconhecia a importância de demandas como essa, mas que por ser uma 
instituição muito nova, não tinha condições de atender solicitações de participação em trabalhos acadêmicos. 
Enviaram-nos o link do site da Fundação, através do qual poderíamos conhecer melhor o trabalho realizado.No 
site da Fundação Renova, encontramos a #FundaçãoRenova e decidimos testar essa etiqueta. Utilizando o 
buscador Google, pesquisamos publicações do mês de novembro de 2016 através da #FundaçãoRenova, o 
retorno foi de apenas três publicações, uma quantidade de informações muito inexpressiva para os nossos 
objetivos e que nos levou a descartar o uso de tal etiqueta. 



 

Figura 7

 
 

 

 

Em 12 de novembro, já no sétimo 

outros usuários a utilizarem a #sosriodoce com o

novembro (Figura 8). 

 

Grande tuitaço amanha para pedir socorro. 
Estamos mobilizando a todos da internet que tenham 
da manhã todos juntos fazerem subir a nossa hashtag #sosriodoce é só vc 
escrever as frases sobre a tragedia e no final colocar a has
Lembrando que so vale a contagem no twitter mas nada impede de vc postar 
no faceboo
twitter faça e participe amanhã do nosso tuitaço. O objetivo é que a hastag 
#sosriodoce fique entre os dez assuntos mais
chamar atenção do mundo para o que esta ac
Doce [erros ortográficos mantidos na transcrição].

(Publicado no Facebook por @sosriodoce em 12 de novembro de 2015). 

                                                          
38Em algumas redes sociais o símbolo de @ (arroba
perfil do usuário. 
39 Uma forma de manifestação realizada através do Twitter, onde o objetivo é destacar uma #hashtag

Depoimento de Silvana Soares através do perfil @sosriodoce concedido através do Facebook.
Acervo pessoal: Taciana Sene 

igura 7- Silvana Soares falando sobre a página @sosriodoce

Em 12 de novembro, já no sétimo dia após a tragédia, @sosriodoce

usuários a utilizarem a #sosriodoce com o propósito de gerar um tuitaço

Grande tuitaço amanha para pedir socorro.  
Estamos mobilizando a todos da internet que tenham 
da manhã todos juntos fazerem subir a nossa hashtag #sosriodoce é só vc 
escrever as frases sobre a tragedia e no final colocar a has
Lembrando que so vale a contagem no twitter mas nada impede de vc postar 
no facebook também. Mas reforçamos o pedido para que mesmo vc não tendo 
twitter faça e participe amanhã do nosso tuitaço. O objetivo é que a hastag 
#sosriodoce fique entre os dez assuntos mais comentados na internet e assim 
chamar atenção do mundo para o que esta acontecendo na região Vale do Rio 
Doce [erros ortográficos mantidos na transcrição]. 

(Publicado no Facebook por @sosriodoce em 12 de novembro de 2015). 

 

 

 

 

 

 
                   

Em algumas redes sociais o símbolo de @ (arroba) seguido do nome do usuário, realiza uma indexação para o 

Uma forma de manifestação realizada através do Twitter, onde o objetivo é destacar uma #hashtag

Depoimento de Silvana Soares através do perfil @sosriodoce concedido através do Facebook.
Acervo pessoal: Taciana Sene  

39 

@sosriodoce 

dia após a tragédia, @sosriodoce38 passa a instigar 

propósito de gerar um tuitaço39 em 13 de 

Estamos mobilizando a todos da internet que tenham twitter p amanhã as 9h 
da manhã todos juntos fazerem subir a nossa hashtag #sosriodoce é só vc 
escrever as frases sobre a tragedia e no final colocar a hashtag #sosriodoce. 
Lembrando que so vale a contagem no twitter mas nada impede de vc postar 

k também. Mas reforçamos o pedido para que mesmo vc não tendo 
twitter faça e participe amanhã do nosso tuitaço. O objetivo é que a hastag 

comentados na internet e assim 
ontecendo na região Vale do Rio 

(Publicado no Facebook por @sosriodoce em 12 de novembro de 2015).  

uido do nome do usuário, realiza uma indexação para o 

Uma forma de manifestação realizada através do Twitter, onde o objetivo é destacar uma #hashtag. 

Depoimento de Silvana Soares através do perfil @sosriodoce concedido através do Facebook. 
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Figura 8- @sosriodoce mobilizando tuitaço. 

 

 

 

Publicação feita no Facebook por @sosriodoce em 12 de novembro de 2015. 
 

 

De fato, a manifestação expressa e pública utilizando a #sosriodoce atingiu índices 

significativos, gerando somente no Instagram cerca de 3200 publicações (SILVA, 2016, p. 

48). Utilizando dados coletados pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura 

(LABIC), alguns pesquisadores buscaram avaliar as diferentes narrativas construídas sobre o 

desastre e, para isto, analisaram, no Twitter, o uso de quatro #hashtags, entre elas a 

#SOSRioDoce, tendo como período de avaliação a data de ocorrência do rompimento da 

barragem até o dia em que a lama chegou ao oceano Atlântico. Segundo dados levantados por 

essa mesma pesquisa, cerca de 8330 usuários do Twitter teriam utilizado a referida #hashtag 

naquele período (AIOLFI; GOVEIA, 2017). Inspirados em uma questão levantada por Roy 

Rosenzweig em 2003, ao reconhecer o crescimento exponencial de objetos digitalizados e 
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nato digitais, questionamos: estariam,  essas milhares de publicações indexadas com a 

#SOSRioDoce, disponíveis para o historiador?40 

Conforme indicado por Murzintcev e Cheng, a localização espacial de um evento é 

referência importante para a construção de um grupo terminológico indexador de informações 

sobre um desastre. Os pesquisadores sugeriram que um desastre geralmente provoca o uso de 

cerca de cinco ou mais #hashtags que se vinculam a ele simultaneamente (MURZINTCEV e 

CHENG, 2017, p.2). Quais seriam então, as #hashtags identificadas como as mais associadas 

a #SOSRioDoce e consequentemente ao desastre ao qual ela se refere? 

Já próximo de completar um ano do desastre, em 27 de setembro de 2016, um 

chamado foi publicado nas redes sociais com a seguinte mensagem: 

“#1ANODELAMAELUTA (Figura 9). O crime do Rio Doce jamais vai ser esquecido! 31/10 

a 02/11 Marcha de Regência a Mariana. 03/11 a 05/11 Encontro dos Atingidos em Mariana. 

Lutar é organizar para os direitos conquistar” (MAB COMUNICAÇÃO, 2016). A publicação 

foi feita pelo MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens, uma organização nacional cuja 

origem se deu no final da década de 1970.  

 

Figura 9- Chamado para a Marcha de Regência a Mariana 

 
 

 

                                                           
40 Em Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era (2003).Roy Rosenzweig utiliza como 
exemplo o desaparecimento do site Satiric Bert Is Evil, para pensar os possíveis futuros do passado numa era 
digital. Criado por um designe em 1996, o site expunha imagens satirizadas de Bert, personagem do Muppet 
Babies, em momentos históricos desastrosos ou com personagens como Ozama Bin Laden e Adolf Hitler . A 
imagem de Bert com Bin Laden, após o 11 de setembro, em especial acabou por gerar problemas ao designer 
criador do site, uma vez que alguns produtores do show do Muppet ameaçaram retaliações legais. O designe 
passou então a solicitar enfaticamente aos usuários que parassem de propagar o site e apesar dos esforços, as 
imagens não desapareceram por completo, da rede. A problemática apresenta-se através do fato de que uma vez 
na rede, cópias e mais cópias de um documento podem ser geradas. Rosenzweig ressaltou que a produção cada 
vez mais acentuada de jornais, documentos oficiais, livros, fotos e outros tipos de conteúdo leva a preocupações 
sobre como garantir o acesso a essas informações, uma vez que, esse material está exposto tanto a uma 
propagação descontrolada quanto ao desaparecimento. Sobre essa ótica, teria o historiador do futuro que lidar 
com a escassez ou a abundancia de informações na rede?. Disponível em: <https://academic.oup.com/ahr/article-
abstract/108/3/735/22504?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 20 abr. 2017 

Imagem capturada do vídeo publicado no Youtube em 27 de setembro de 2016. 
Disponível em: https://youtu.be/x8lAs7sRrGs. Acesso em 20jun2017. 
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A criação do MAB, segundo o próprio Movimento, ocorreu de maneira gradativa, 

motivado a princípio pela insatisfação de pessoas que haviam sido retiradas de suas terras 

devido à construção de barragens (MAB NACIONAL, 2011). Esses desalojados teriam 

formado grupos de resistência e se organizado para exigirem indenizações justas através de 

Comissões de Atingidos. Já no final da década de 80 os atingidos aliaram-se a movimentos de 

trabalhadores, impulsionaram a ampliação da organização a nível nacional, e passaram a 

clamar por “direito a terra, a casa e a vida digna”. Na década seguinte, com a ocorrência de 

privatização das hidrelétricas, o movimento buscou o apoio de organizações internacionais 

realizando em março de 1997, na cidade de Curitiba (PR), o 1º Encontro Internacional dos 

Povos Atingidos por Barragens. Conforme o site do Movimento, o MAB é: 

 
 

um movimento nacional, autônomo, de massa, de luta, com direção  
coletiva em todos os níveis, com rostos regionais, sem distinção de sexo, cor, 
religião, partido político e grau de instrução. (...) um movimento popular, 
reivindicatório e político (...). (MAB NACIONAL, 2011b, p.1). 
 
 

Entendendo a natureza reivindicatória do uso da #1AnoDeLamaELuta e o grupo social 

que a utilizou - sujeitos diretamente atingidos pelo desastre ou que se solidarizaram com os 

atingidos -, seria possível apontarmos os atores mais atuantes nesse movimento? E como 

contribuição à construção da memória social desse desastre, conseguiríamos identificar, 

através dos termos utilizados na construção das #hashtags, a percepção desses atores quanto 

ao desastre ocorrido? 

Partindo de pesquisas citadas anteriormente, que evidenciaram as características 

imputadas às #hashtags que se tornam Trending Topics (SILVA; TONUS; DORNE, 2017; 

SALAZAR, 2017, p.9), assim como de estudos que analisam suas funcionalidades (BRUNS; 

STIEGLITZ, 2012; CASTELLS, 2013; CALEFFI, 2015; MESEGUER, 2011), traçamos 

algumas distinções prévias quanto às duas #hashtags que viriam a ser utilizadas durante o 

estudo de caso.  

Primeiro, diferente da #SOSRioDoce, não encontramos nenhuma referência que 

apontasse o alcance da #1AnoDeLamaELuta nos chamados Trending Topics. Em segundo 

lugar, enquanto a #SOSRioDoce foi criada ad hoc à chegada da lama no Rio Doce, a 

#1AnoDeLamaELuta, foi criada praeter hoc para mobilizar as pessoas para o encontro após 1 

ano do ocorrido e centralizar diálogos sobre o tema. Em terceiro, a #SOSRioDoce é uma 

etiqueta originada de um movimento nomeado como @sosriodoce, criado no contexto do 
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desastre de Mariana e não uma etiqueta elaborada por uma organização que já se dedicasse à 

causa de preservação do Rio Doce. Já a #1AnoDeLamaELuta foi encabeçada por um 

movimento social organizado há mais de duas décadas, que milita em diversos temas 

referentes a recursos hídricos. 

Todo esse percurso serviu para aprofundarmos nosso conhecimento sobre a ferramenta 

a ser empregada durante o estudo de caso. É certo que, para alcançarmos os objetivos 

propostos, não foi possível nos aprofundarmos em outras questões importantes e que influem 

na recuperação de memórias digitais na rede. Esperamos que os métodos empregados estejam 

claros ao ponto de possibilitar a identificação de aspectos não contemplados nesta pesquisa e 

que possam ser futuramente aprofundados. 

As #hashtags escolhidas como palavras-chave (#SOSRioDoce e #1AnoDeLamaELuta) 

são objetos nato digitais, cujos conteúdos estão sujeitos a atualizações constantes, por isto, 

nosso primeiro passo foi recuperar o material para produzir um corpus documental ‘não 

atualizável’ pelos usuários da rede, estático e, enfim, passível de observações e comparações. 
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Capítulo 2 

Metodologia: fabricando documentos e documentando o fabrico 
 

 

As fábricas são lugares onde aquilo que é dado é convertido em algo 
feito, e com isso, as informações herdadas tornam-se cada vez menos 
significativas, ao contrário das informações adquiridas, apreendidas, 

que são cada vez mais relevantes.  
 

Vilèm Flusser 

 

O fabrico da documentação exigiu uma etapa prévia de estabelecimento de um meio 

favorável ao emprego de #hashtags como termo de busca no processo de recuperação. Foi 

preciso escolher o motor de busca capaz de fornecer o cenário41 mais propício à recuperação e 

produção da documentação. As informações adquiridas através de pesquisas que utilizaram 

#hashtags foram essenciais, pois, possibilitaram traçarmos uma metodologia condizente com 

a execução de nosso estudo de caso. Além disso, ao longo do processo fomos obrigados a 

adequar alguns procedimentos aos nossos objetivos. 

Iniciamos com a investigação da existência de trabalhos, no campo da história, que 

tivessem como objeto de estudo as #hashtags. Para isso, ainda no primeiro semestre de 2016, 

acessamos o Banco de Teses e o Portal de Periódico da CAPES, onde, tendo como grande 

área as Ciências Humanas e como área de concentração a História, buscamos por pesquisas 

com o termo ‘hashtag’. Utilizamos, também, o Google Acadêmico e o Google Alerts como 

ferramentas de busca. Não encontramos nenhum estudo nos moldes pretendidos. Aplicamos 

outro filtro - mantendo o termo e o interesse em pesquisas realizadas nas Ciências Humanas - 

e estendemos para o Banco de Dados Scielo. Ampliando nosso escopo acessamos pesquisas 

em áreas distintas. 

                                                           
41Segundo o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa(2004), o substantivo ‘cenário’ se refere ao “lugar 
onde ocorre algum fato, ou onde decorre a ação, ou parte da ação, de uma peça, romance, filme etc. Panorama, 
paisagem” (CENÁRIO, 2004, p. 437). Neste estudo utilizamos o termo cenário para nos referenciarmos, tanto, 
ao motor de busca escolhido para o estudo de caso, quanto, as plataformas acessadas através dele. Ainda que 
todos esses cenários sejam parte constituinte de um mesmo ambiente, o digital ou ciberespaço, cada um deles 
possui suas especificidades, seja através das ferramentas que disponibilizam, funções que exercem ou através 
dos usuários que atuam nele. O uso desse substantivo tem como propósito reforçar ao leitor que o ambiente 
digital é composto de uma pluralidade de ambientes, de paisagens, com dinâmicas específicas. 
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Compreendemos que, no Brasil, grande parte dos estudos em que #hashtags são objeto 

de análise encontra-se no campo da comunicação. Entre os estudos identificados, todos 

utilizaram alguma #hashtag como ‘palavra-chave’ durante a busca de conteúdos; e optaram 

por executar suas buscas através de um cenário específico no ambiente de rede: o Twitter, o 

Instagram ou a página oficial de alguma organização direcionada a um tema pré-determinado 

(SALAZAR, 2014; BARROS et al, 2015; HENN; PILS; KOLINSKI MACHADO, 2016; 

VIEIRA; REZENDE, 2016). O fato de que essas pesquisas foram desenvolvidas por cientistas 

interessados em questões específicas ao campo da comunicação justificou a decisão de 

circunscreverem suas observações a plataformas de grande capacidade comunicacional ou 

plataformas que tivessem claramente um tema central de interesse do pesquisador.42 

Aproximar-nos dos estudos realizados na comunicação nos propiciou dois 

entendimentos fundamentais para a definição de estratégias metodológicas. Primeiro, trouxe a 

percepção de que muitos dos estudos que utilizaram a #hashtag eram realizados através do 

Twitter, seguindo motivações originadas na capacidade comunicacional dessa plataforma. O 

segundo entendimento veio através de um insight provocado pelo primeiro entendimento. 

Observando o interesse dos cientistas da comunicação, conseguimos iluminar nossos 

propósitos de pesquisa ao compreendermos que para explorarmos as possibilidades de 

recuperação de informações de potencial histórico em toda a rede, - ou seja, em diferentes 

plataformas, -era necessário iniciarmos nossas análises nos motores de busca que poderiam 

nos propiciar essa recuperação. Isso é o mesmo que dizer que, diferente das pesquisas na 

comunicação, optamos por realizar o processo de recuperação através de um motor de busca, 

fazendo deste o indicador das plataformas através das quais aconteceria a recuperação da 

informação. 

Também conhecidos como mecanismos de busca ou simplesmente buscadores, esses 

motores se destacam por suas capacidades de recuperação de informação. Desta forma, 

escolher um motor de busca e compreender minimamente como ele funcionava foram etapas 

fundamentais da “pesquisa de campo”. Metodologicamente, isto significa que nos 

dedicávamos a pensar em quais memórias digitais eram recuperáveis na rede, ficando em 

segundo plano o cenário onde elas foram criadas ou reproduzidas.43 

Com potencial de tornarem-se informações úteis em pesquisas científicas de diversas 

áreas, os questionamentos sobre a recuperação de informações indexadas por #hashtags têm 
                                                           
42 O estudo realizado por Vieira e Rezende (2016), por exemplo, utilizou a página do Instituto Vladmir Herzog e 
a #vlado40anos para avaliar a organização, seleção e reconstrução das memórias sobre o jornalista. 
43A identificação dos cenários ganhou maior importância à medida que fomos realizando a análise dos dados 
recuperados.  Veja mais em Sobre a análise dos dados(p.63). 
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motivado a observação de dimensões ainda pouco exploradas neste tipo de etiquetagem e 

ainda que possamos afirmar que as #hashtags contribuem na busca de informações online, 

como defendido por Meseguer (2011), nós historiadores sabemos pouco sobre o 

funcionamento dos mecanismos disponíveis para tal.  

Hsia-Ching Chang e Yuan Zhang, pesquisadores da University of North Texas 

dedicaram-se a avaliar os mecanismos disponíveis para a realização de buscas utilizando 

#hashtags. Optaram, inclusive, em observar alguns motores de busca específicos para 

#hashtag (CHANG; ZHANG, 2016). Realizando uma análise da configuração dos motores de 

busca HashAtit, Keyhole e Tagboard, identificaram que todos incluem o Twitter e o 

Instagram em seus resultados, porém, somente dois incluem o Facebook (Ibid., p.4).  

Sabemos que para realizar um estudo na rede, devido à abundância de informações é 

necessário pensar em escalas menores (ROSENZWEIG, 2003; COHEN et al., 2008).Por este 

motivo antes de determinarmos qual seria nosso motor de busca, foi preciso avaliar suas 

(im)possibilidades de filtragem. Foram testados cinco motores de busca, sendo três os 

anteriormente explorados por Chang e Zhang, específicos para #hashtag, e outros dois que 

contemplam também a busca por imagens, vídeos e alguns filtros que possibilitam uma maior 

especificação do conteúdo de interesse: Google e Duck Duck Go.  

Dos buscadores específicos para #hashtag fizemos um teste em 9/11/2017 utilizando a 

#1AnoDeLamaELuta e constatamos que apenas o HashAtit (Anexo 1) apontou resultados de 

busca. Tanto o Tagboard (Anexo 2) quanto o Keyhole (Anexo 3) não apontaram nenhuma 

publicação resultante da busca (Figura 10). 

 

Figura 10- Resultados obtidos com os motores de busca de hashtag 

 

 

 

Capturada de tela do resultado da busca utilizando a #1AnoDeLamaELuta em 3 motores de busca específicos para #hashtag. 
Tagboard (à esq. em cima) e Keyhole (à esq. embaixo), Hashtit (à dir.). Busca realizada em 9nov2017. 
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Uma vez que a #1AnoDeLamaELuta não foi indicada nos resultados de busca de dois 

desses motores (Keyhole, Tagboar) e que no único motor que recuperou informações 

(HashAtit) apresentou um número reduzido de plataformas, descartamos a possibilidade de 

utilizá-los como meio de realização para essa pesquisa.   

Partimos para um segundo teste com os outros dois buscadores. No detalhe ampliado 

da Figura 11 é possível identificar algumas diferenças. 

 
 

Figura 11- Diferenças na apresentação de resultados de busca 
 

 

 

 

 

Cada motor de busca disponibiliza diferentes tipos de filtro a serem aplicados pelo 

usuário, por exemplo, período específico ou tipo de documento (foto, vídeo, notícias etc.). O 

resultado das buscas também é distinto de buscador a buscador. No teste realizado, o Google 

aponta como primeiro resultado de busca uma página do Facebook e o Duck Duck Go indica 

o Twitter. Isto significa que cada um desses buscadores possui métodos distintos tanto de 

seleção dos conteúdos indicados no resultado de busca, quanto de definição da ordem de 

apresentação desses conteúdos, aspectos determinados por funções em geral desconhecidas 

pelo usuário. Sendo diferente a forma como cada motor de busca apresenta seus resultados, 

entende-se que, uma mesma pesquisa realizada em motores diferentes terá respostas distintas, 

gerando impacto no acesso às informações.  

Tanto o Google quanto o Duck Duck Go mostraram considerável capacidade de 

recuperar informações em diferentes plataformas, (Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter, 

 
Captura da imagem resultante da busca da #sosriodoce. À esquerda, busca realizada no Google (sem uso de filtros) indica 
uma publicação no Facebook como primeiro resultado da busca, e à direita busca realizada no Duck Duck Go indica uma 
publicação no Twitter.  
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Instagram, Blogspot, Huffpostbrasil e outras). O grande diferencial percebido foi que o 

Google oferecia ferramentas importantes para reduzir o escopo de informações a serem 

analisadas, uma vez que possibilitava a filtragem da busca por período determinado. O Duck 

Duck Go, apesar de apontar muitas publicações em seu resultado, não possuía a opção de 

filtrar por período.  

O segundo teste realizado com os motores de busca contribuiu para uma maior 

compreensão de que a escolha do buscador influencia diretamente as possibilidades de 

filtragem. Evidenciou, inclusive, como o trabalho do pesquisador pode ser otimizado através 

da possibilidade de especificar, utilizando filtros, as informações que pretende recuperar.  

Cada motor de busca consegue extrair resultados de plataformas diferentes. Para esta 

pesquisa, quanto maior o número de plataformas apresentadas no resultado de busca, maior a 

oportunidade de construção de um corpus documental diversificado. Confrontando os 

resultados dos testes realizados com diferentes buscadores,escolhemos o Google como motor 

de busca para a realização desse estudo exploratório. 

Apesar de optarmos por um buscador, e nos dedicarmos a compreender minimamente 

como ele funciona, ele nunca foi nosso objeto principal de observação, mas sim o lugar 

através do qual a observação se realizou, o que não faz das conclusões que tiramos sobre ele 

aplicáveis ou pertinentes a pesquisas com interesses distintos. Nesse sentido, nossa intenção 

não foi eleger o Google como o melhor buscador para uma pesquisa histórica até porque, 

ainda em 2010, Carlo Ginzburg nos alertava que “o Google é ao mesmo tempo um 

instrumento poderoso de pesquisa histórica e um instrumento poderoso de cancelamento da 

história” (GINZBURG, 2012, 16m06s).  

Quanto às #hashtags, sendo ferramentas da web, etiquetas presentes e ativas em 

diferentes plataformas e passíveis de serem recuperadas em diferentes motores de busca, a 

interpretação do que elas são e de como podem e têm sido usadas cabe a todas as pesquisas 

que buscam fazer uso de sua capacidade indexadora e explorar suas funcionalidades. 

 

 

2.1 Google: compreendendo os bastidores de uma busca 

 

 

O buscador Google, cenário escolhido para o estudo exploratório, foi desenvolvido por 

Sergey Mihailovich Brin e Lawrence Edward Page, que se conheceram durante seu período 
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de doutorado na Universidade de Stanford. Ambos se formaram em engenharia da 

computação e Brin também se graduou em ciências matemáticas. Como parte da pesquisa de 

seu doutorado, Page aprofundou seus estudos sobre a estrutura da World Wide Web e seus 

links, pretendendo encontrar uma forma de organizar as informações presentes na rede 

(SÁNCHES-OCAÑA, 2013, p.15-6; LANGVILLE; MEYER, 2012, p.25-6). Se o objetivo de 

organizar as informações é dispô-las de maneira acessível para posterior consulta, a 

recuperação dessas informações será impactada a cada nova forma de organizá-las. Podemos 

dizer, portanto, que a forma como são organizadas as memórias digitais influencia na sua 

recuperação. 

Uma característica inerente às memórias digitais e intimamente relacionada às 

possibilidades de recuperação de informações na rede é a produção de rastros digitais 

(BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011; RECUERO, 2014). Mesmo os documentos que 

passam pelo processo de digitalização para então serem disponibilizados online geram rastros 

digitais. Indo um pouco além, as memórias nato digitais como, por exemplo, as publicações 

em redes sociais ou blogs, muitas vezes, disponibilizam o acesso a outros documentos por 

meio de hiperlinks: basta um clique para mudar de uma página para outra e assim gerar um 

rastro que aponta páginas acessadas que levaram à atual. A característica de deixar rastros 

digitais, pensada em conjunto com a necessidade de viabilizara recuperação das informações 

online levou o processo de recuperação de informação, realizado pela ciência da computação, 

a uma ‘nova fase’ chamada de rastreamento (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011, 

p.10).  

Para rastrear algo é preciso saber como procurar. Isto significa que quanto menos 

precisos forem os termos utilizados para realizar uma pesquisa, maior a coleção acessada pelo 

buscador, mais complexa a aplicação de níveis de relevância, ou a determinação de termos 

indexadores, ocasionando uma situação onde muitas informações recuperadas podem ser 

apenas ruído, e não informações relevantes. Isto se destaca ainda mais ao relembrarmos que 

os designers de motores de busca criam essas ferramentas dando-lhes a capacidade de 

considerarem qualquer palavra presente em um conteúdo digital como termo indexador, e 

assim, possibilitam uma abrangência enorme de termos pesquisáveis, bem como de conteúdos 

a serem apontados nos resultados.  

Cientes desses impactos reforçamos que nossa pesquisa se baseia nos resultados 

oferecidos pelo Google, através do qual produzimos a documentação que nos disponibilizou 

as informações analisadas. Desta maneira, ainda que brevemente, vemos a necessidade de 
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apresentar algumas características desse motor de busca, uma vez que trata-se de uma 

ferramenta computacional que realiza uma infinidade de ações não observáveis por seus 

usuários.  

Apesar de algumas explicações repousarem na matemática aplicada, não vamos nos 

aventurar por esse campo. Nos limitamos a buscar compreender se existem, e quais são, 

limites e preferências dadas pelo Google ao nos oferecer um resultado de busca. Na página 

Como a pesquisa organiza informações44 disponibilizada pelo próprio Google, é explicado que o 

motor de busca realiza três processos principais durante a pesquisa: rastreamento, indexação e 

publicação de resultados. O rastreamento é realizado por programas,como o Googlebot, que 

localizam as páginas públicas na web por meio de indexadores fornecidos pelo usuário 

(GOOGLE, 2018). Esses termos são rastreados em diferentes lugares do conteúdo,  

 

no título, descrição e texto âncora (grifo do autor), bem como em termos em 
negrito, termos com a fonte maior e hiperlinks. O índice de conteúdo é 
importante uma vez que armazena as informações textuais de cada página 
em formato compactado. Para armazenar o formulário compactado é criado 
um arquivo invertido. Esse arquivo invertido é como o índice no final do 
livro. Ao lado de cada termo, há uma lista de todos os lugares onde o termo 
aparece. No caso mais simples, a localização é o identificador da página. 
(LANGVILLE;MEYER, 2006, p.19, tradução nossa)45. 
 

 

A cada rastreamento, o índice do Google é atualizado, o que significa que cada vez 

que um usuário realiza uma busca, bilhões de páginas são revistas por milhares de 

computadores através de robôs programados, que em segundos adicionam as páginas que 

ainda não estavam no índice. Sabendo que são milhões de usuários realizando buscas ao 

mesmo tempo, compreende-se que esse processo é dinâmico e que acontece simultaneamente 

acionado por diversos computadores. Esses robôs começam o rastreamento pelos URLs46, 

endereços localizadores de páginas, já existentes em seu índice.  Ao entrarem em cada página 

                                                           
44 Informações disponíveis no tópico Como a pesquisa organiza informações, página criada pelo Google para 
explicar como funciona seu sistema de pesquisa. Disponível em: 
<https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=pt-BR>. Acesso em: 2 out. 2018.. 
45 No original “Valuable information is contained in title, description, and anchor text as well as in bolded 
terms, terms in large font, and hyperlinks. One important index is the content index, which store the textual 
information for each page in compressed form. An inverted file, which is used to store this compressed form. An 
inverted file, which is used to store this compressed information, is like the index in the back of book. Next to 
each term is a list of all locations where the term appears.p.19 In the simplest case, the location is the page 
identifier”. 
46 URL é a sigla para Uniform Resource Locator, e refere-se a um endereço. Quando um documento possui um 
hiperlink, significa que este hiperlink contém o URL, o endereço para o qual o usuário será direcionado ao 
utilizá-lo. 
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já contida em seu índice descobrem novas páginas, extraem novas informações, atualizações e 

links. Após rastrearem todas essas páginas os robôs reúnem as palavras encontradas e sua 

localização (considerando inclusive informações como tags e outros atributos), atualizam o 

índice novamente e oferecem o resultado da busca. O rastreador não processa todos os tipos 

de conteúdo, por exemplo, páginas dinâmicas47 e determinados arquivos, como e-mails ou 

conteúdos presentes em arquivos audiovisuais (GOOGLE, 2016).  

Quando um usuário realiza uma busca, está solicitando informações ao índice gerado 

pelo Googlebot, e este lhe retorna o resultado que considera mais relevante. Inúmeros fatores 

determinam essa relevância, dentre eles o PageRank, que,empregando diversos algoritmos, 

estabelece a cada página um grau de importância, e assim, determina  sua localização no 

resultado de busca. (LANGVILLE; MEYER, 2006; SÁNCHES-OCAÑA, 2013; BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 2011). 

Numa explicação menos formal, o PageRank determina a importância de uma página 

baseando-se na entrada de outras páginas: quanto mais acessos e compartilhamentos tem 

determinado link, mais importante ele se torna. Consequentemente, as páginas que de alguma 

forma se vinculam a este link também ganham importância. Quanto mais links importantes 

em determinada página, melhor ranqueada ela fica.  

 

Um hiperlink da minha página para sua página é meu endosso de sua página. 
Assim, uma página com mais recomendações (que são realizadas através da 
entrada de links) deve ser mais importante que uma página com algumas 
entradas de links. (LANGVILLE; MEYER, 2006, p.27, tradução nossa) 
48. 

 
 

 É possível compreender esta ideia se a comparamos à relevância de um artigo 

científico. Quanto mais citado, mais peso ele tem, ou seja, mais importância ele ganha. A 

lógica do PageRank é bem similar a isto. O que eleva o PageRank de um site é o número de 

links recebidos e o peso dado a cada um desses links. Langville e Meyer (2006) lembram que 

é preciso considerar que o nível de recomendação também é avaliado, isto quer dizer que uma 

                                                           
47 Páginas dinâmicas são páginas passíveis de serem alteradas não somente por seu administrador. Nesse caso, 
dois usuários podem entrar em uma mesma página e proceder a atualizações sem interferir na atuação um do 
outro. 
48 No original: A hyperlink from my homepage to your page is my endorsement of your page. Thus, a page with 
more recommendations (with are realized through inlinks) must be more important than a page with a few 
inlinks. However, similar to other recommendation systems such as bibliographic citations or letters of 
reference, the status of recommender is also important. 
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página que habitualmente endossa as mesmas páginas pode ter sua recomendação reduzida ao 

ser interpretada como de pouco discernimento.   

Compreendendo a lógica do PageRank, confirmamos sua influência no resultado 

apontado pelo Googlebot, o que significa que o pesquisador é posto à mercê das relevâncias 

criadas pelo PageRank e, consequentemente, do próprio buscador. Podemos dizer que seria o 

mesmo que ir até um arquivo, solicitar a documentação sobre determinado assunto e receber 

apenas aquilo que costuma ser mais consultado sobre aquele assunto, mesmo que haja outros 

documentos sobre o tema. Existe sempre, no caso do Google, um intermediário definindo 

previamente as informações às quais o pesquisador terá fácil acesso.  

Outro aspecto que influencia no processo de recuperação da informação se deve ao 

fato de que a internet não é apenas um repositório, mas também um meio de fazer negócios. O 

ciberespaço é interpretado por alguns atores econômicos como um shopping center em escala 

mundial (LEVY, 2010 [1999]). Cada vez que o usuário utiliza a internet para pesquisar 

produtos, lugares, realizar compras etc., está fornecendo informações que podem facilmente 

apontar padrões que orientarão a relevância em seus futuros resultados de busca. Seu histórico 

de navegação, por exemplo, gera informações que indicam certos interesses, gostos, 

geolocalização e outros tantos dados passíveis de serem computados por essas máquinas de 

aprendizado49. 

Aceitamos a impossibilidade de nos isentarmos dessas influências ou mesmo 

compreendermos todas as decisões tomadas pelas máquinas ao nos oferecerem determinados 

resultados. Porém, para minimizarmos os ruídos, ou seja, as informações que não eram de 

nosso interesse, utilizamos duas estratégias. Uma aplicada ao navegador, ao ativarmos a 

navegação anônima, e outra disponibilizada pelo próprio buscador, o uso de filtros. 

 

 
2.2 Estratégias:navegação anônima, filtragem e transformação de documentos 

 

 

Escolhemos trabalhar no modo de navegação anônimo como forma de impedir a 

gravação de certas informações recebidas no navegador, ou seja, as informações eram 

                                                           
49As máquinas que aperfeiçoam os parâmetros de busca se chamam machine learning (máquinas de 
aprendizado) e são capazes de gerar padrões de leitura de dados que contribuem com o propósito preestabelecido 
pelo programador. Hoje elas são máquinas muito utilizadas em análises de mercado. O usuário que tem o hábito 
de realizar busca no Google de produtos ou lugares percebe a “coincidência” de posteriormente receber anúncios 
referentes ao produto pesquisado. Longe de ser uma coincidência, isto se deve à capacidade de aprendizado 
dessas máquinas. 
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eliminadas do histórico de navegação assim que a janela era encerrada (isto não quer dizer 

que essas informações não poderiam ser rastreadas de outras formas). Para ativar o modo 

anônimo de navegação, já com a tela do navegador Google aberta, teclamos o comando 

Ctrl+Shift+N (Figura 12). 

 

Figura 12- Tela de navegação anônima 

 

 

Já com o modo ativo, digitamos a #hashtag a ser pesquisada no campo de busca e 

teclamos ‘Enter’. Abriu-se uma página com diversos resultados e uma lista de opções de 

filtragem, nesta mesma lista acionamos as ‘Ferramentas’ e então inserimos nossas 

preferências de filtro, específicas para cada uma das #hashtags utilizadas (veja Figura 13 

retratando as escolhas de filtragem utilizadas com a #sosriodoce). 

 

Figura 13-Acessando ferramentas de filtragem 

 

 

 

Para a #sosriodoce as opções de filtragem escolhidas foram: Qualquer país; Em 

qualquer idioma; (Intervalo personalizado) 1 de nov de 2015 - 30 de nov de 2015; Classificar 

por data; Todos os resultados. Para a #1AnoDeLamaELuta as opções de filtragem foram as 

mesmas, modificando apenas o Intervalo personalizado para 1 de nov de 2016 - 30 de nov de 

Destaque para o item Ferramentas, selecionado.  Abaixo as opções de filtragem escolhidas. 
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2016. A mudança nas datas inseridas no intervalo se justificou pelo fato de a 

#1AnoDeLamaELuta ter sido criada apenas no ano de 2016. 

Mesmo utilizando o filtro ‘Todos os resultados’, o buscador aponta os URL’s que 

considerar mais relevantes, omitindo outros. Uma vez que poderíamos estar perdendo alguma 

informação de nosso interesse, foi necessário realizar uma ação disponível na última página 

de resultados de busca “repetir a pesquisa incluindo os resultados omitidos”. Bastou clicar na 

mensagem em destaque azul para que os resultados omitidos fossem acrescentados à lista de 

resultados da busca.  

Com a página resultante da busca aberta, era necessário transformar estes resultados 

em um documento estático e inalterável. Essa preocupação se devia ao caráter atualizável 

dessas informações. A melhor forma de nos resguardarmos quanto às possibilidades de 

alteração tanto dos resultados de busca quanto dos conteúdos presentes nesses resultados foi 

aderindo à transformação dessa documentação. “Os formatos mais populares de documentos 

da Web são o HTML, o GIF e o JPG (estes para imagem), ASCII e PDF para textos, nesta 

ordem” (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011, p.451 tradução nossa).50 

Optamos por transformar os resultados de busca em formato PDF. Na fabricação de 

nossa documentação foi fundamental que todos os resultados de busca fossem submetidos a 

este primeiro processo de salvamento, que, para facilitar, nomeamos de SRB (Salvamento de 

Resultado de Busca). 

Para compreendermos as tendências presentes no cenário de observação escolhido, ou 

seja, para de fato checarmos o processo de recuperação, executamos outros dois testes com 

cada uma das #hashtags, nos mesmos padrões, utilizando os mesmos filtros, porém, em datas 

diferentes. Essas repetições geraram três respostas para uma mesma pergunta, e a comparação 

entre os resultados possibilitou a conferência dos dados recuperados e a identificação de 

possíveis mudanças nos resultados, ou seja, com essas três amostras, fomos capazes de 

identificar o aparecimento ou desaparecimento de conteúdos. 

Características já apresentadas no que chamamos de “bastidores” do motor de busca 

do Google nos levam a afirmar que os resultados obtidos em cada Teste são diferentes. Mas 

qual o impacto disso para um historiador que deseja utilizar a rede como meio para a 

recuperação de informações? O que fica evidente ao realizarmos a mesma busca com 

especificações de filtragem idênticas, em três meses distintos?  
                                                           
50No original: “The most popular formats of Web documents are HTML, followed by GIF and JPG (both 
images), ASCII text, and PDF, in that order”. 
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Os Testes de Recuperação (TR), foram divididos em TR 1, TR 2 e TR 3. As respostas 

oferecidas pelo Google nos Testes realizados com a #SOSRioDoce estão disponíveis, 

respectivamente, nos Anexos 4, 5 e 6, e, as respostas adquiridas com a busca realizada com a 

#1AnoDeLamaELuta estão disponíveis, respectivamente, nos Anexos 7, 8, 9. Abaixo segue a 

Tabela 1discriminando as datas de realização de cada Teste. 

 

Tabela 1- Cronograma de realização dos testes. 

 

 

 

 

A cada Teste concluído, seguimos para o estágio de coleta das informações 

recuperadas. Neste estágio, foi importante que cada item apresentado durante o processo de 

busca se mantivesse estático, sendo eles também transformados em PDF, ou seja, cada item 

era acessado e arquivado em formato PDF (Figura 14)51.  

 

Figura 14- Gerando documentos em PDF 

 

 

 
                                                           
51 Todas os conteúdos transformados em PDF estão disponíveis nas pastas Publicações-#SOSRioDoce e 
Publicações- #1AnoDeLamaELuta.  Acesse pelo link: <https://www.dropbox.com/sh/sxiaf9pyrhqzyc8/AACU-
1W2o50EUXbVMx5mqWPsa?dl=0>.  

Testes #SOSRioDoce #1AnoDeLamaELuta 

TR 1 23 de outubro de 2017 6 de setembro de 2017 

TR 2 23 de novembro de 2017 9 de novembro de 2017 

TR 3 23 de dezembro DE 2017 6 de dezembro de 2017 

Primeira página do SRB 1 da #SOSRioDoce (à esq.) e representação do conteúdo indexado por essa #hashtag indicado no 
Item 1que, por sua vez, gerou outro documento com diversas páginas (à dir.). 
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No caso dos itens que continham subitens, ou seja, que indexavam outras publicações 

contemplando os critérios predeterminados, estes foram considerados como ramificações do 

item que os originou, por exemplo, o Item 26, ao direcionar para outra publicação pertinente 

gerou o 26-1 e assim sucessivamente, 26-2, 26-3. Estando com todos os SRB dos três Testes e 

com todos os conteúdos de cada item recuperados e salvos em PDF, era possível seguir para a 

coleta de informações.  

 

 

2.2.1Limitação da observação em hipertextos 

 

 

Nem sempre o resultado apontado pelo Google é da página que originou a publicação. 

Isto ocorre porque, como já dito, ele privilegia os links com maior peso, o que significa que 

uma página indicada pelo Google poderia estar, simplesmente, compartilhando uma 

publicação que continha a #hashtag pesquisada, não sendo aquele seu local original de 

criação. 

 Durante os processos, tanto de recuperação como de coleta, foi necessário lidarmos 

com os efeitos da hipertextualidade. Os hipertextos são capazes de criar vínculos entre 

informações de fontes distintas e de diferentes formatos, comportando, além do próprio texto, 

imagens, áudios e vídeos. O hipertexto gera diversos “nós” e através de diferentes links 

constrói uma rede de associações com outros documentos (LEVY, 2010 [1999], p. 264). A 

hipertextualidade ampliou significativamente as possibilidades de escolha do que ler ou não 

nos resultados de busca. Até onde deveríamos chegar? 

As possibilidades de encadeamento do consumo da informação disponível ao usuário 

da internet geram discussões referentes à ampliação das formas de transmissão do saber que 

afetam todas as ciências, inclusive o ensino de história e a transmissão do conhecimento 

histórico. Na Era Digital, o leitor decide seu percurso de leitura, ou seja, o controle sobre o 

consumo da próxima informação fica nas mãos do leitor e não do produtor do texto ou dos 

conteúdos em geral.  

Nesta suposta ‘Biblioteca Universal’ que é a internet, a ordem do saber estaria 

comprometida (CHARTIER, 1999, p.117). Porém, se por um lado Chartier entendeu que esse 

tipo de liberdade pudesse enfraquecer a construção do conhecimento, ao torná-lo 

fragmentado, Carlo Ginzburg em conversa com Daniel Corrêa e Marcos Schulz lembrou que 
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Detalhe do primeiro resultado indicado na busca realizada no Google. 

a leitura sempre é fragmentada pelo leitor, seja isolando frases, descontextualizando trechos, 

ignorando datas etc. (CORRÊA; SCHULZ, 2011). Sendo a rede um lugar propício a leituras 

fragmentadas e no qual encontramos diversas possibilidades de desvios, enfrentamos o dilema 

de aplicar um limite às nossas observações.   

Os limites de observação deveriam ser coerentes com nossos interesses e, ao mesmo 

tempo, nossa observação deveria beneficiar-se da hipertextualidade ao tornar úteis os 

documentos indexados aos resultados das buscas. Foi durante a recuperação dos itens 

indexados à #SOSRioDoce que surgiram as primeiras dificuldades e a certeza de que 

precisaríamos nos impor limites. 

Três situações nos levaram à realização de escalas distintas de observação: na primeira 

situação as informações de nosso interesse se originaram em outra página, o que nos fez 

buscar a fonte (primária) da postagem; na segunda, tivemos que lidar com o fato de que dados 

de uma rede social eram administrados por uma ferramenta; na terceira situação, um único 

item resultante da busca nos apresentou outros diversos itens também de nosso interesse. 

Esses três casos foram especialmente considerados para que determinássemos nossos limites. 

Nosso primeiro impasse, gerado pela hipertextualidade, aconteceu já no primeiro item 

indicado pelo Google. A CASA DE VIDRO.COM é um portal criado pelo professor de 

Filosofia, Eduardo Carli de Moraes. A plataforma contém um blog, uma livraria virtual, 

artigos, e posts sobre filosofia, ou seja, contém diversos documentos (imagens, textos, vídeos, 

etc.) nem sempre originados no próprio portal. Neste caso em especial, a plataforma não 

oferecia uma ferramenta interna de busca. Foi preciso nos ater às informações indicadas pelo 

próprio buscador e ler as publicações presentes na página até que encontrássemos o termo que 

gerou a indexação, para então confirmarmos se o conteúdo era compatível com o que 

solicitamos durante a busca.  

 

 

Figura 15- Item 1 resultante da busca. 
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Na imagem acima (Figura 15)observe que o Google indica as informações a serem 

buscadas referentes à publicação: “Foz do Rio Doce em Regência (Linhares/ES) #sosriodoce 

#valeassassina (Via Bethânia Zanatta) Bento Rodrigues/ MG após a tragédia do tsunami 

tóxico”.  

 

Figura 16- Confirmação de dados  

 

À esquerda a publicação feita pelo portal, estando o hiperlink adicionado ao texto Via Bethânia Zanatta. À direita, a publicação original feita 
no Facebook. (TR 1- #SOSRioDoce, Item 1) 

 

 

Encontrando a publicação, acessamos o hiperlink adicionado ao nome do responsável 

pela produção do conteúdo, que nos conduziu até a página de origem (Figura 16). Obtendo 

acesso à publicação original foi possível confirmar algumas informações. No exemplo usado, 

o conteúdo foi criado no Facebook.  

Nosso objetivo foi sempre o de encontrarmos a publicação original que continha o 

termo indexador, pois, desta maneira saberíamos quem foi o seu autor na rede e 

adicionaríamos mais uma possibilidade de recuperação de tal conteúdo ao salvamos ambas as 

URL’s. Para o caso de futuros estudos, salvamos tanto o link da publicação original como o 

da página que vinculou a publicação. Supomos que caso uma dessas páginas viesse a ser 

apagada, ou o conteúdo fosse removido de uma delas, poderia estar disponível na outra. 

O segundo exemplo que exploramos originou-se do terceiro resultado apresentado na 

lista fornecida pelo Google já no TR 1 (#SOSRioDoce). O item direcionava para uma 

publicação no Imgrum e, da mesma forma, foi necessário procurar a publicação referente ao 

Identificação do 
@usuário, data da 
publicação e 
descritivo contendo a 
#sosriodoce. 



59 
 

resultado da busca. Aqui temos mais uma situação de hipertexto, onde o termo indexado 

originou-se em outro espaço, com o diferencial de que o Imgrum é um API (Application 

Programing Interface), uma interface de programação de aplicativos do Instagram.52 Sempre 

que o conteúdo buscado é compatível com uma postagem do Instagram e o usuário que a 

produziu não realizou o bloqueio para indexação de suas publicações, o Imgrum aponta esse 

conteúdo como resultado. No exemplo abaixo, o usuário @soulcapixaba (Figura 17) possui 

um conteúdo compatível com o solicitado por nós, sendo possível vermos a publicação do 

usuário através do API Imgrum.  

 

Figura 17- Lidando com API. 

 

 

 

 

 

 

 

Além do Imgrum, ao longo dos Testes de Recuperação nos deparamos com outros três 

API’s: o Mulpix, um mecanismo de busca avançada do Instagram que oferece filtros de busca 

aseus usuários e organiza as imagens que coleta através de georeferenciamento, salvo se o 

usuário tiver desligado seu geolocalizador; o Picstoc, que é um visualizador de posts do 

Instagram; o SocImage, também um visualizador online do Instagram. Esses diferentes API’s, 

com finalidades e programações distintas, levam o pesquisador que deseja recuperar imagens 

sobre determinado tema a diferentes resultados dependendo do API utilizado. Isto quer dizer 

que os usuários que desejem utilizar imagens originadas no Instagram antes deverão 

compreender o que oferece cada um dos API’s, e quais suas prioridades de rastreamento. Não 

nos aprofundamos nesses mecanismos, mas nos bastou compreender que eles utilizam 

imagens e vídeos publicados no Instagram. 

O terceiro exemplo é resultante de um item presente no Twitter. Um dos links (Item 

26) nos levou a diversas publicações (Figura 18) de um mesmo usuário e outros linkados a 
                                                           
52 O conceito de interface é amplo, aqui, basta compreendermos que são ferramentas que utilizam os dados de 
um sistema, no caso do Imgrum, este sistema é o Instagram. 

À esquerda, o conteúdo publicado pelo usuário @soulcapixaba e à direita o conteúdo indicado pelo buscador 
Google. 
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ele. As identificamos como subitens, logo, um mesmo item gerou outras dezenas de itens e 

algumas vezes esses próprios subitens geravam outros itens, por exemplo, o subitem 26-2 

gerou o 26-2-1. 

 

 

Figura 18- Itens que geram subitens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, de todos os itens resultantes da busca realizada através do Google, os que 

tiveram seus dados coletados para posterior análise seguiram os seguintes critérios: 1) para 

todo item resultante da busca, quando acessamos um conteúdo que havia sido compartilhado 

por um usuário que não seu criador, identificamos o produtor original do conteúdo e salvamos 

a URL localizadora da publicação original; 2) no caso de o resultado levar a outros links, estes 

eram considerados desde que neles estivesse contida a #hashtag de interesse; 3)era necessário 

que a publicação tivesse sido realizada dentro do período especificado na filtragem. Quanto a 

este terceiro critério, algumas publicações, em especial apresentadas por API’s, não 

possibilitavam a confirmação da data da publicação. Como medida favorável à ampliação do 

escopo de análise, consideramos essas publicações identificando-as com a data apontada pelo 

Google na página de resultado da busca. 

A análise dos dados só começou após a conclusão do SRB de todos os Testes de 

Recuperação das duas #hashtags, e quando já concluído o salvamento de cada uma das 

À esquerda, item indicado pelo buscador Google e à direita os diversos conteúdos publicados pelo usuário @agenciamosca e 
que geraram outros subitens. 



 

publicações em formato PDF, isto significa que foi necessário repetir para cada item incluído 

no banco de dados, o procedimento de SRB do conteúdo

 
 

2.3Produzindo um banco de dados
 

 

Lidando com páginas da internet

presença do mesmo termo indexador

-foi imprescindível gerar 

determinamos um conjunto de atributos que apontassem outras características e assim 

possibilitassem perceber outras semelhanças e diferenças

Cada um dos Testes

dados coletados (Apêndices 

Apêndices D, E e F referentes aos 

Os dados foram distribuídos em colunas 

Item; Limpeza; @usuário; Descritivo/publicação; #hashtag; URL; Data da Publicaç

Plataforma; Notas.  

 
 

Figura

 

publicações em formato PDF, isto significa que foi necessário repetir para cada item incluído 

procedimento de SRB do conteúdo recuperado.  

um banco de dados 

páginas da internet, cuja característica comum era, 

smo termo indexador - a mesma #hashtag, segundo apontava o motor de 

gerar um banco de dados estruturado.Para isto

determinamos um conjunto de atributos que apontassem outras características e assim 

outras semelhanças e diferenças entre as publicações recupe

Testes realizados com as duas #hashtags geraram t

Apêndices A, B, C referentes aos testes realizados com a #SOSRioDoce e 

referentes aos testes realizados com a #1AnoDeLamaELuta)

Os dados foram distribuídos em colunas que identificavam aos

; @usuário; Descritivo/publicação; #hashtag; URL; Data da Publicaç

 

Figura19- Imagem parcial da Tabela de Controle de Dados
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publicações em formato PDF, isto significa que foi necessário repetir para cada item incluído 

era, à primeira vista, a 

apontava o motor de busca 

ara isto, utilizando o Excel, 

determinamos um conjunto de atributos que apontassem outras características e assim 

entre as publicações recuperadas. 

gs geraram tabelas contendo os 

realizados com a #SOSRioDoce e 

realizados com a #1AnoDeLamaELuta).  

e identificavam aos seguintes atributos: 

; @usuário; Descritivo/publicação; #hashtag; URL; Data da Publicação; 

Controle de Dados 
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Esses atributos foram definidos com o propósito de coletarmos, a partir da 

documentação recuperada, as informações que nos auxiliariam a responder algumas de nossas 

questões: 

 Item-Numeração simples com o objetivo de identificar as publicações indicadas pelo 

Google. 

 Limpeza-Coluna criada com o objetivo de auxiliar no processo de seleção e registro 

das publicações utilizadas. Seguindo uma lógica binária, o ‘1’ significa que o Item foi 

validado e suas informações utilizadas, e o ‘0’ significa que o Item foi desconsiderado. 

 @usuário-Identificação do responsável pela publicação (sujeito ou entidade). Esta 

coluna identifica os atores presentes no corpus documental que utilizaram a #hashtag 

pesquisada. 

 Descritivo/ publicação- Transcrição de textos e/ou breve explicação do conteúdo, com 

o objetivo de contextualizar o item recuperado e identificar a presença de #hashtags, 

visto que, elas também são utilizadas no meio dos textos. 

 #hashtag- Todas as #hashtags presentes na publicação foram identificadas nesta 

coluna inclusive a utilizada para a busca. O objetivo foi facilitara análise quantitativa e 

identificar outras #hashtags associadas à principal de maneira a possibilitar uma 

análise qualitativa de todas essas #hashtags. 

 URL- Contém o endereço onde a publicação pode ser localizada. No caso de 

publicações indexadas em outras páginas, primeiro é apontado o URL indicado pelo 

Google e abaixo o URL original da publicação. 

 Data da Publicação- Aponta a data de publicação, para simples confirmação do 

período de interesse. Caso não confirmada, utiliza-se a data indicada pelo buscador. 

 Plataforma- Identifica a plataforma através da qual o conteúdo foi recuperado. 

Identificando essas plataformas é possível ter um panorama dos tipos de conteúdos 

recuperados pelo Google.53 

 Notas- Indica alguma anomalia ou motivo de desconsideração de algum Item, assim 

como informações extras como o horário de realização das publicações. 

 

                                                           
53 Uma vez que as #hashtags se dissiparam na internet, os conteúdos indicados pelo buscador foram originados 
em diferentes plataformas que suportam diferentes formatos de conteúdo, e estes, por sua vez, dependem da 
liberação da própria plataforma para serem acessados, por exemplo, o Facebook é uma plataforma semi aberta, 
logo, certas informações presentes no Facebook não podem ser rastreadas pelo Google. 
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2.4 Sobre a análise dos dados 
 

 

A análise dos dados foi realizada tanto de uma perspectiva quantitativa quanto 

qualitativa e comparativa, logo após a exclusão das publicações que não seguiam os critérios 

definidos. Iniciamos com a análise quantitativa das URL’s presentes no banco de dados e 

seguimos contando as publicações recuperadas através dessas URL’s. 

No contexto, onde reconhecemos as #hashtags como palavra-chave funcional para a 

recuperação de informações questionamos se as#hashtags Trending Topicseriamum 

empecilho ou uma possibilidade para os historiadores que pretendem utilizá-las como palavra-

chave na recuperação de memórias digitais. Centrando em problemáticas referentes ao acesso 

às informações nato-digitais, indagamos: até que ponto é possível recuperar essas memórias a 

partir do momento em que a #hashtag que a indexa já não é mais o “assunto do momento”?  

Sabendo que a #SOSRioDoce chegou aos Trending Topics e a #1AnoDeLamaELuta 

não, à medida que pudemos identificar a quantidade de URL’s recuperadas através de cada 

uma dessas etiquetas foi possível comparar a diferença entre os resultados obtidos com cada 

uma delas ao longo dos testes. Vimos esses resultados como os primeiros parâmetros 

favoráveis a medição quantitativa das capacidades de recuperação de memórias digitais 

utilizando uma #hashtag trend topic e uma ‘não trend topic’ como termo de busca. 

Através dos dados presentes na coluna ‘Plataforma’, foi feita a avaliação qualitativa e 

quantitativa dos cenários em que tais publicações foram produzidas. Essa qualificação foi 

realizada com base na função que cada um desses cenários exerce, visto que são espaços 

criados para a produção de tipos específicos de informação. Foram classificados por tipo, 

sendo eles: API; Blog; Plataforma (de crowdfunding ou de compartilhamento de vídeo); Rede 

social; Produtora de conteúdos variados; Revista online; Site de notícias. Isto significa que as 

atividades executadas através de um blog, por exemplo, ainda que se assemelhem, não são 

dispostas da mesma forma que as de um site de notícias ou de um perfil de rede social, ou 

seja, tanto os conteúdos, quanto as funcionalidades e as formas de interação possíveis a cada 

uma desses cenários se modificam. Essas diferenças geram impacto na recuperação das 

informações, pois, o acesso às memórias digitais se modifica de cenário a cenário. 

O reconhecimento dos cenários acessados e apontados pelo motor de busca no 

decorrer dos testes proporcionou a identificação de mudanças no ambiente digital ocorridas a 

cada teste de recuperação das memórias nato digitais indexadas a cada uma das #hashtags. 
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Também possibilitou sugerirmos alguns cenários e formatos de publicação mais propensos à 

recuperação através de #hashtags. 

Identificados os cenários, partimos para o reconhecimento dos atores presente na 

coluna @usuários das tabelas que compõem o banco de dados. Através da quantificação 

estabelecemos os mais atuantes. A análise qualitativa foi executada através de informações 

presentes na rede, e grande parte delas foi adquirida através dos perfis de tais @usuários 

acessados através da publicação recuperada. Por meio de análise comparativa, observando a 

presença contínua e intensa ou o desaparecimento de um @usuário, ao longo dos testes, e 

seguindo a lógica de existência de critérios de ranqueamento evidenciaram-se os atores que, 

por alguma característica, ganharam destaque ou foram excluídos dos resultados. A 

expectativa era de que a análise desses ‘não recuperados’ trouxesse luz aos critérios que 

provocaram sua exclusão do resultado de busca. 

A última etapa da análise, dedicada à observação das #hashtags,foi conduzida a 

princípio de maneira idêntica com ambas as etiquetas. Todas as #hashtags (removendo suas 

repetições) presentes na coluna ‘#hashtag’ em cada uma das etapas foram quantificadas, e 

assim identificamos o número de etiquetas que contribuíram para a ampliação da rede de 

conteúdos indexados pela #SOSRioDoce e/ou #1AnoDeLamaELuta. Distinguimos as 

#hashtags mais reproduzidas em associação com as etiquetas principais e então, passamos a 

observação dos termos que compunham as etiquetas associadas. 

Decididos explorar a capacidade informacional das #hashtags, por si só, realizamos 

uma seleção entre as etiquetas associadas, buscando as que partilhavam de termos que 

pudessem ser compreendidos em contextos similares.  

Entendendo que a #SOSRioDoce é composta de um pedido de socorro mais o nome de 

um rio, nosso objetivo foi encontrar entre as etiquetas associadas a ela, #hashtags cujos 

termos expressavam um pedido  ou citavam diretamente uma referência 

geográfica.Identificando as ‘referências geográficas’ associadas a #SOSRioDoce, observamos 

a presença ou ausência de etiquetas que citassem cidades por onde a lama percorreu e, através 

de uma linha do tempo, pudemos comparar a proximidade entre o dia de uso de tais 

#hashtags, ou seja, da data de publicação, com o dia em que a lama chegou a tais localidades.  

Sendo a #1AnoDeLamaELuta, uma etiqueta que evoca explicitamente um caráter 

temporal, optamos em procurar por #hashtags associadas cujos termos se referissem a algum 

período no tempo,  marcas temporais.Identificando a existência de tais etiquetas, foi possível 
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avaliar a forma como estavam sendo empregadas, ou seja, se havia uma tendência de uso 

dessa #hashtag como etiqueta de datação. 

Seguimos o estudo qualitativo identificando os documentos que não foram 

recuperados em todos os testes.Esses documentos apareceram em um resultado de busca mas, 

não apareceram nos resultados dos testes subsequententes.A avaliação desses conteúdos teve 

como propósito entender o que havia sido excluído da recuperação de memórias digitais. 

Identificar tais conteúdos contribuiu na avaliação das perdas de informação provocadas no 

decorrer do período da pesquisa, o que é o mesmo que dizer que possibilitou identificarmos as 

informações oferecidas por esses documentos e que já não estavam mais disponíveis nos 

resultados de busca. 

O fato de tratar-se de um estudo exploratório ficou patente na definição dos métodos. 

Transitando entre diferentes saberes, cada estratégia fabricada evidenciava a ideia de que lidar 

com o espaço digital, esse lugar flexível, fervilhante e atualizável, era um esforço constante de 

adaptação e transformação e que essas adaptações eram necessárias para alcançarmos uma 

relativa estabilidade, favorável à observação da documentação.  
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Capítulo 3 
 

Recuperação de memórias nato digitais: feedback entre a técnica e a empiria 
 

Se os sinais gráficos são gravados nos objetos ou aplicados em suas 
superfícies, isso é simplesmente uma questão técnica. Uma questão de 

técnica, contudo, nunca é apenas uma questão técnica. Existe um complexo 
feedback entre a técnica e o homem que a utiliza. 

Vilém Flusser.  

 

Ao longo dos últimos quatro meses do ano de 2017, com o propósito de 

experimentamos o ciberespaço como ambiente de pesquisa histórica, iniciamos um exercício 

empírico através do qual testamos procedimentos de captura de informações, identificação 

dos atores sociais responsáveis por sua produção e de verificação das implicações do uso da 

rede como repositório dessas informações.  Para isso, empregamos #hashtags como palavra-

chave de busca. O feedback proporcionado pelo uso de uma ferramenta técnica de capacidade 

indexadora, a #hashtag, empregada na recuperação de memórias nato digitais, proporcionou 

entendimentos tanto sobre possibilidades de uso dessas memórias quanto sobre esse tipo de 

etiqueta54. 

A prática realizada – além de nos levar a situações imprevistas - exigiu que 

buscássemos entendimentos sobre o funcionamento da rede, seus cenários e ferramentas, ou 

seja, tivemos que adquirir, minimamente, certos conhecimentos técnicos dominados por 

cientistas da informação e da computação. Nessa medida, inclusive a interpretação dos 

resultados dependeu da conciliação de ambas as informações. Enquanto os aprendizados 

técnicos deram embasamento às nossas expectativas de recuperar informações via #hashtag, 

com a empiria adquirimos conhecimento prático, que, capaz de contribuir com o 

desenvolvimento técnico do uso de #hashtags, forneceu amostras favoráveis à análise das 

possibilidades e limites relativos ao método empregado para a recuperação de informações. 

                                                           
54É importante destacarmos que, se por um lado a #hashtag se enquadra na categoria de objeto técnico indexador, 
o qual, as capacidades são de conhecimento dos profissionais da computação, da informação e da comunicação, 
por outro, a popularização dessas etiquetas, as levou a um status prático, uma vez que, são empregadas por 
usuários da rede que, não necessariamente, estão cientes de suas capacidades técnicas, e que, as empregam como 
meio de expressão. O uso cotidiano dessas etiquetas promove seu desenvolvimento técnico, à medida que, esses 
usuários, ao empregá-las, produzem informações que transformadas em dados empíricos são interpretadas por 
cientistas dedicados desenvolver as funções técnicas da #hashtag.  
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Replicamos o mesmo Teste de Recuperação em um único motor de busca por três 

meses diferentes, capturamos as informações e produzimos a documentação que possibilitou 

os resultados apresentados aqui. As diferentes respostas, obtidas da replicação de uma mesma 

busca, provenientes da lógica de funcionamento do buscador indicam que cada amostra obtida 

através dos Testes retrata um ambiente digital específico ao momento de realização da busca.   

A análise quantitativa de cada amostra resultante dos testes está descrita 

individualmente, visando a apresentar: a quantidade de URL’s indicadas pelo buscador cujos 

conteúdos continham as etiquetas pesquisadas; o número de atores que indexaram publicações 

com a #SOSRioDoce ou a #1AnoDeLamaELuta; as #hashtags que se destacaram pelo maior 

número de reprodução, ou seja, as que mais se associaram a essas duas etiquetas; os cenários 

que ofereceram o maior número de documentos com as #hashtags pesquisadas. 

O estudo qualitativo está apresentado em duas escalas de observação. Em uma, 

analisando individualmente os resultados das amostras identificamos: os atores (através de 

seus perfis de @usuários); as #hashtags mais associadas a #SOSRioDoce e a 

#1AnoDeLamaELuta (focando nos termos que as compõem); enquadramos os cenários à 

tipologia previamente proposta (identificando o formato da documentação). Na outra, 

comparamos resultados quantitativos e qualitativos das três amostras referentes a mesma 

#hashtag e identificamos os itens que não foram recuperados em todos os testes.  

A análise desses conteúdos resultou em informações que não teriam sido recuperadas 

caso analisadas apenas as amostras dos últimos testes. Nesse contexto, fica claro que o 

historiador que realiza uma busca no presente e aquele que venha a replicar essa mesma busca 

no futuro produzirão documentações distintas, cuja validade deve ser considerada dentro do 

contexto contemporâneo à recuperação.  A natureza atualizável das publicações na rede 

possibilita a inserção de etiquetas em conteúdos já existentes, ou seja, um conteúdo que não 

aparece em uma busca pode ser recuperado em outra, uma vez que seja indexado com 

#hashtag pesquisada. Ainda assim, é preciso lembrar que, para que o pesquisador recupere 

uma publicação com determinada #hashtag, não basta que um usuário a tenha incluído ao 

conteúdo. 

O método proposto, de utilizar #hashtags no processo de recuperação de memórias 

digitais, sofre influências de duas naturezas: a humana, na qual o @usuário, (re)produz uma 

#hashtag em sua publicação ou em publicação de terceiros e, assim, aciona o mecanismos 

capaz de recuperar o conteúdo; e a digital, na qual, seguindo uma lógica de programação com 

bases algorítmicas que, elaborada para atender às funções realizadas em um cenário digital 
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específico, reagem de maneiras distintas, mas, sempre submetidas a natureza dinâmica, 

atualizável e participativa característica do ambiente digital. 

  

 

3.1 Feedback do Google através da #SOSRioDoce e da #1AnoDeLamaELuta 

 

 

 Iniciamos com os resultados quantitativos oferecidos pelas amostras. Através do Teste 

de Recuperação 1 (Apêndice A) das memórias digitais indexadas pela #SOSRioDoce, 

realizado em 23 de outubro de 2017, o motor de busca nos indicou 32 URL’s, cujos conteúdos 

eram supostamente compatíveis com os critérios pré-definidos. Avaliando hipertextos e 

excluindo conteúdos incompatíveis, 94 publicações foram recuperadas através das URL’s 

indicadas pelo motor de busca. 

O segundo teste, realizado em 23 de novembro de 2017 (Apêndice B), apontou 31 

URL’s. Com os conteúdos recuperados por hipertextualidade e os excluídos por 

incompatibilidade, 94 publicações foram recuperadas para serem analisadas. 

O último teste de recuperação (Apêndice C), realizado com a #SOSRioDoce, 

disponibilizou 26 URL’s que, seguindo os mesmos critérios dos testes anteriores, geraram 95 

publicações no total. 

Ao longo dos três testes de recuperação (outubro, novembro e dezembro), 

recuperamos, portanto, respectivamente 94, 94 e 95 publicações indexadas a #SOSRioDoce 

de conteúdos produzidos durante o mês de novembro de 2015 ( Tabela 2). 

 

 

Tabela 2- #SOSRioDoce- Quantidade de itens indicados e validados 

#SOSRioDoce 
URL’s indicadas pelo Google 

(quantidade) 

Itens validados 

(quantidade de publicações) 

TR1 (outubro) 32 94 

TR2 (novembro) 31 94 

TR3 (dezembro) 26 95 

 

 

Em 6 de setembro de 2017 realizamos o Teste de Recuperação 1 (Apêndice D) de 

memórias digitais indexadas pela #1AnoDeLamaELuta. O buscador nos ofereceu 14 URL’s 
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resultantes de seu rastreamento que, através de hipertextualidade, nos possibilitaram o acesso 

ao total de 19 publicações compatíveis com nossos interesses. 

O segundo teste, realizado em 9 de novembro de 2017 (Apêndice E) recuperou 19 

URL’s que após a avaliação dos hipertextos e a limpeza, geraram 11 publicações.  

No último teste realizado em 9 de dezembro de 2017 (Apêndice F), o Google nos 

apontou 16 URL’s com a #1AnoDeLamaELuta, que resultaram em 12 publicações 

compatíveis. 

Durante os três meses (setembro, novembro e dezembro) de realização dos testes das 

memórias digitais indexadas pela #1AnoDeLamaELuta, foram recuperadas, portanto, 

respectivamente 19,11 e 12 publicações (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3- #1AnoDeLamaELuta- Quantidade de itens indicados e validados 

Etapa 

(#1AnoDeLamaELuta) 

URL’s indicadas pelo Google 

(quantidade) 

Itens validados 

(quantidade de publicações) 

TR1 (setembro) 14 19 

TR2 (novembro) 17 11 

TR3 (dezembro) 16 12 

 

 

Em todos os testes realizados com ambas as etiquetas, mesmo que em alguns 

momentos a quantidade de URL’s fosse similar, não houve uma estabilidade no número de 

URL’s indicados pelo buscador. A #1AnoDelamaELuta, em especial, demonstrou uma 

oscilação significativa de publicações recuperadas ao compararmos o TR 1, que possibilitou 

através de 14 URL’s o acesso a 19 itens e o TR 3 que com 16 URL’s fez acessíveis 12 itens.  

Além da oscilação quantitativa dos resultados, alguns itens foram excluídos das 

análises por motivos que variaram entre a ausência da etiqueta utilizada como palavra-chave 

(#SOSRioDoce ou #1AnoDeLamaELuta), incompatibilidade com a data pesquisada, 

publicações repetidas, ou impossibilidade de encontrar o endereço de IP do servidor onde 

estaria tal publicação. 

Tratando da recuperação de informações, tanto o buscador quanto o cenário onde o 

conteúdo foi produzido podem provocar sua inacessibilidade. Isso significa que não basta que 

o Google rastreie e aponte um conteúdo através de URL, também é preciso que o conteúdo 

esteja acessível no cenário onde foi publicado. O não acesso, seja ele ocasionado pelo motor 

de busca ou pelo cenário onde o conteúdo foi produzido, pode acarretar o empobrecimento 
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qualitativo da documentação recuperada, impactando, também, na diversidade tipológica da 

coleção produzida. 

 

 

3.1.1 #SOSRioDoce: cenários do ambiente digital e o feedback inconstante 

  

  

 Quando a lama tóxica chegou ao Rio Doce, fez-se ainda mais nítida a dimensão do 

desastre provocado pelo rompimento da Barragem do Fundão, que então gerou uma crise 

hídrica sem precedentes nas regiões banhadas por tal rio. As redes sociais foram apenas o 

cenário inicial de mobilização da sociedade civil em prol do pedido de socorro ao Rio Doce. 

A #SOSRioDoce já era etiqueta presente na internet e no dia 12 de novembro de 2015, com o 

perfil @sosriodoce criado no Facebook especialmente para divulgar tal #hashtag, a etiqueta 

passou a ser publicizada de maneira a aumentar sua visibilidade em toda a rede começando 

por um tuitaço. A #SOSRioDoce foi reproduzida em diferentes cenários do ambiente digital, 

acompanhando conteúdos variados.  

Nos Testes 1 e 2 da #SOSRioDoce os rastreadores do buscador acessaram e 

recuperaram memórias digitais de 12 cenários existentes no ambiente digital. Já no Teste 3 

acessaram14  cenários.  

Ao longo dos Testes de Recuperação, seguindo a tipologia proposta, os cenários se 

distribuíram da seguinte forma: I) dois sites de notícia (Estado de Minas e Huffpost Brasil, 

sendo este último um agregador de blogues); II) duas redes sociais (Facebook e Twitter); III) 

uma plataforma de crowdfunding (Kikcante); IV) uma plataforma de compartilhamento de 

vídeo (Youtube); V) quatro blogs, sendo um criado pelo professor de filosofia Eduardo Carli 

de Moraes (A Casa de Vidro funciona como portal cultural e livraria virtual), outro pela 

advogada Myriam Figueiredo (aberto de notícias e debate sobre questões públicas), o terceiro 

de uma escola de inglês (It’s playtime) e o quarto relata fatos políticos e sociais (Vi o 

Mundo); VI) quatro API’s (Imgrum, Picstoc, SocImage e Mulpix) que, mesmo não sendo 

plataformas, são cenários que apresentam conteúdos originados em uma rede social de 

compartilhamento de imagens, o Instagram.(Tabela 4). 
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Tabela 4- #SOSRioDoce- cenários apontados pelo buscador 

 
Na primeira coluna (da esq. para a dir.) estão indicados os cenários acessados pelo Google durante o rastreamento de 
memórias digitais indexadas pela #SOSRioDoce. Segunda, terceira e quarta colunas refere-se à quantidade de 
publicações recuperadas em cada cenário ao longo dos testes. A última coluna identifica os tipos de cenário. 

 

 

Mesmo que a busca de memórias digitais indexadas pela #SOSRioDoce tenha 

propiciado ao longo dos testes um aumento na quantidade de cenários abrangidos pelo 

buscador, ainda assim nota-se o desaparecimento de publicações, sendo todas essas, 

originadas em redes sociais.  

Seis publicações que se apresentaram no resultado de busca do TR 1, não constaram 

nos resultados do TR 2. Observando os conteúdos pudemos constatar que, por exemplo, ainda 

que o TR 1 e o TR 2 tenham recuperado a mesma quantidade de publicações através do 

Imgrum (veja Tabela 4), três dos conteúdos recuperados eram diferentes, o que é o mesmo 

que dizer que, três conteúdos indicados no TR 1 foram substituídos por outros três no TR 2. 

As publicações não recuperadas referem-se aos seguintes itens(TR 1): do API Imgrum Item 4, 

Item 4-1, Item 4-2 (Figura 20); Item 11 do Facebook (Figura 21); Item 26-32-1c e Item 26-34-

1de conteúdos do Twitter (Figura 22). 
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Figura 20- Publicações indicadas pelo API Imgrum  

 
Montagem ilustra o volume de conteúdo produzido no Instagram (Itens 4, 4-1 e 4-2 doTR1), 
não recuperado no TR 2. 

 
 
 
 
Figura 21- Publicação no Facebook                                    Figura 22- Publicações no Twitter 

 

 

Relacionando os resultados obtidos durante o TR 2 e o TR 3 as memórias digitais não 

recuperadas haviam sido apontadas no TR 2 pelo API Imgrum, sendo elas os Itens 9, 9-1 e 9-

2 (Figura 23). 

Figura 23- Publicações indicadas pelo API Imgrum 

 
Montagem ilustra o volume de conteúdo produzido no Instagram (Item 9, Item 9-
1 e Item 9-2) não recuperado no TR 3. 

 

Montagem ilustra o volume de conteúdo produzido no 
Twitter (Itens 23-32-1-c e Item 26-34-1, TR1).não 
recuperado no TR 2.  

Montagem ilustra o volume de conteúdo 
produzido no Facebook (Item 11 do TR 1) não 
recuperado no TR 2. 
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O número de cenários indicados pelo Google e que funcionaram como fonte de 

memórias digitais indexadas pela #SOSRioDoce aumentou, mesmo que a quantidade de 

publicações recuperadas através de alguns desses cenários tenha se modificado no decorrer 

dos três testes. Os cenários ‘novos’ apresentados pelo Google nos Testes seguintes com a 

#SOSRioDoce são ambos API’s, Picstoc e SocImage (Figura 24).  

 

Figura 24- Cenários digitais acessados com a #SOSRioDoce 

 
A ilustração contém os cenários digitais indicados pelo buscador, onde encontravam-se publicações com a #SOSRioDocenos três 
meses de teste (respectivamente TR 1, TR 2 e TR 3). As figuras maiores  - Twitter, Ingrum - são os cenários através dos quais foi 
recuperado um maior número de informações. Em destaque estão os API’s do Instagram, que tiveram uma maior presença no último 
Teste realizado. 

 

Ao mesmo tempo em que os rastreadores de imagens do Instagram, Picstoc e o 

SocImage apareceram na lista de resultados do TR3, as publicações apontadas durante o TR 1 

através dos API’s Mulpix e Imgrum – também rastreadores de imagens do Instagram – 

oscilaram. Por exemplo, enquanto no TR 1 o Ingrum apresentou 9 itens do Instagram 

contendo a #SOSRioDoce, no TR 3 o Ingrum apontou apenas 4 itens. Sabendo que os 

conteúdos apontados por esses diferentes API’s foram produzidos no mesmo cenário, 

entendemos que, à medida que novos rastreadores de imagem são incorporados ao processo 

de recuperação do Google ocorre uma atualização do nível de relevância, ou seja, do peso 

dado às publicações originadas no Instagram, o que teria, eventualmente, ocasionado o 

desaparecimento de determinados itens anteriormente recuperados. 
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O aumento de API’s no decorrer dos testes realizados com a #SOSRioDoce (Tabela 6) 

permite outras interpretações. O API Picstoc, segundo a documentação, não era uma 

ferramenta disponível ou existente no mês de outubro de 2017, assim como SocImage durante 

os meses de outubro e novembro do mesmo ano. Outra interpretação é a de que ambas as 

ferramentas ainda não faziam parte do escopo de API’s acessados pelo Google.  

 

Tabela 5- Presença de API’s 

API TR 1  

out/2017 

TR 2 

nov/2017 

TR 3 

dez/2017 

IMGRUM 1 1 1 

MULPIX 1 1 1 

PICSTOC 0 1 1 

SOCIMAGE 0 0 1 

1 = publicação recuperadae 0= não houve publicação recuperada. 
 
 
 
 

Ainda que o uso da #SOSRioDoce tenha sido incitado primeiro no Facebook,  os dois 

principais cenários através dos quais foi possível recuperar conteúdos indexados com tal 

#hashtag, e que contribuíram quantitativamente para a composição de nosso corpus 

documental, foram outros. Mesmo que ambos sejam redes sociais, dirigidos para uma 

comunicação em “tempo real”, diferenciam-se nos formatos de conteúdo que privilegiam.  

Twitter e Instagram (através de seus API’s) se direcionam, respectivamente, a 

mensagens curtas e imagens. Logo, sendo estes os cenários com o maior número de 

publicações recuperadas, entende-se que os usuários da #SOSRioDoce, em sua maioria, 

utilizaram pouco texto e muita imagem na produção dos conteúdos indexados. A 

proeminência desses cenários no oferecimento de publicações com a #SOSRioDoce também 

se justifica por seu status de trend topic, que de certa forma prenuncia o excesso dessa 

etiqueta em redes sociais de comunicação em “tempo real”. Ainda assim, entre os que figuram 

na lista de itens recuperados estão, também, cenários de viés mais textual, como blogs e sites 

de notícia, cuja tipologia possibilita a produção de um conteúdo mais amplo.   
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3.1.2 #1AnoDeLamaELuta: cenários do ambiente digital e o feedback inconstante 
 

 

Próximo de um ano do desastre, a #1AnoDeLamaELuta foi usada no Youtube, uma 

plataforma de compartilhamento de vídeos, para indexar um conteúdo onde o Movimento dos 

Atingidos por Barragens convida a sociedade a participar de uma marcha em memória ao 

“crime do Rio Doce”. A marcha que passou por lugares atingidos pela lama percorreu o 

sentido contrário à correnteza do Rio Doce, começando pelo Espírito Santo e atravessando 

Minas Gerais até chegar a Mariana. Diferente da #SOSRioDoce, a #1AnoDeLamaELuta não 

possui um perfil construído especialmente para divulgá-la. Nem mesmo as publicações de 

divulgação da marcha instigaram que os usuários da rede reproduzissem tal etiqueta em redes 

sociais ou outras plataformas. 

Através dos Testes de Recuperação utilizando a #1AnoDeLamaELuta, o Google 

acessou no primeiro mês 10 cenários distintos que indexaram conteúdos com a #hashtag e no 

segundo e terceiro meses de teste ele rastreou e recuperou, igualmente, publicações de 7 

cenários. 

Os ambientes digitais acessados pelo rastreador do Google e apontados durante a 

recuperação das memórias indexadas à #1AnoDeLamaELuta têm sua tipologia distribuída na 

seguinte configuração: I) dois sites de notícias (24 Brasil e Huffpost Brasil); II) duas 

produtoras de conteúdos variados para a internet (Hypeness e TipZine); III) duas redes 

sociais, uma que possibilita o compartilhamento de conteúdos de diferentes formatos 

(Facebook) e uma direcionada para o compartilhamento de imagens e vídeos (Instagram); IV) 

um blog que se descreve como um espaço de práticas de arte emancipatória, espiritualidade e 

ciência humanista (Grupo do bem estar); V) um website do mesmo movimento que iniciou o 

uso da #1AnoDeLamaELuta (MAB); VI) uma plataforma de compartilhamento de vídeos 

(Youtube )(Tabela 5). 
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Tabela 6- #1AnoDeLamaELuta- cenários apontados pelo buscador  

 

Na primeira coluna (da esq. para a dir.) estão indicados os cenários acessados pelo Google durante o rastreamento de memórias 
digitais indexadas pela #1AnoDeLamaELuta. Segunda, terceira e quarta colunas referem-se à quantidade de publicações 
recuperadas ao longo dos testes. A última coluna identifica os tipos de cenário, levando em conta o tipo de conteúdo produzido. 

 
 
As amostras capturadas no decurso dos três testes realizados com a 

#1AnoDeLamaELuta demonstram que tanto a quantidade de publicações recuperadas como o 

número de cenários apontados pelo buscador diminuíram. Neste caso, as publicações não 

recuperadas apareceram apenas no TR 1, enquadrando-se nos seguintes tipos de cenário: site 

de notícias, website e uma rede social. 

Durante o TR 2 e o TR 3, ausentaram-se do resultado de busca 11 itens que estavam 

presentes no TR 1. Os não recuperados foram: Item 12, conteúdo indexado pelo 24Brasil 

(Figura 25); Item 13, Item 13-1, Item 13-2, Item 13-3, Item 13-4, Item 13-5, Item 13-6, sete 

conteúdos do Instagram (veja Figura 26); Item 2, Item 3, Item 8, três conteúdos do site do 

MAB (Figura 27). 

 

Figura 25- Publicação do 24Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

Montagem ilustra o conteúdo compartilhado através 
do 24Brasil (Item 12 TR1), não recuperado no TR2 
e TR3. 
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Figura 26- Publicaçõesno Instagram 

Montagem ilustra os conteúdos produzidos no Instagram (Itens 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5 e 13-6; TR 1), 
não recuperados no TR 2 e TR 3.  

 

Figura 27- Publicações no site do MAB 

 

Montagem ilustra o conteúdo publicado pelo MAB (Itens 2, 3 e 8; TR 1), não 
recuperado não recuperado no TR 2 e TR 3. 

 

Os cenários que não tiveram suas publicações recuperadas durante o TR 2 e o TR 3, 

ou seja, 24Brasil,  Instagram e  MAB Nacional,  direcionam-se, respectivamente, à produção 

de notícias de temática variada, compartilhamento de imagens, e produção de conteúdos 

diversos, referentes a questões hídricas. 

A Figura 28 ilustra os cenários acessados no TR 1, TR 2 e TR 3 que possibilitaram a 

recuperação das publicações indexadas a #1AnoDeLamaELuta e destaca a evidência do 

Instagram no primeiro Teste e seu desaparecimento dos resultados de busca dos dois últimos 

testes, bem como ilustra o crescimento do Facebook. 
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Figura 28- Cenários digitais acessados com a #1AnoDeLamaELuta 

 

A ilustração contém os cenários digitais indicados pelo buscador, onde encontravam-se publicações com a 
#1AnoDeLamaELuta nos três meses de teste (respectivamente TR 1, TR 2 e TR 3). As figuras maiores  - Instagram, 
Facebook, - são os cenários através dos quais  foi recuperado um maior número de informações.  

 

 

Assim como ocorreu com a #SOSRioDoce, a #1AnoDelamaELuta não manteve o 

cenário inicial de sua divulgação (Youtube) como o mais favorável à recuperação de 

conteúdos. Ainda que ele tenha se apresentado nos resultados de busca, observando os três 

testes realizados com a #1AnoDeLamaELuta, os cenários que mais contribuíram 

quantitativamente para a composição de nosso corpus documental foram o Instagram e o 

Facebook.  

Apesar dos conteúdos do Instagram se destacarem em maior quantidade na amostra 

adquirida no TR 1, desapareceram nos testes seguintes. Já o Facebook, a cada novo teste 

forneceu mais publicações indexadas com a #1AnoDeLamaELuta.  Sendo ambos redes 

sociais, ainda assim elas se diferenciam, pois, enquanto o Instagram é centrado no 

compartilhamento de imagens, o Facebook se direciona a publicações com conteúdo de 

diferentes formatos. 

Comparando as amostras adquiridas com a #SOSRioDoce e com a 

#1AnoDeLamaELuta e, em especial, os cenários que se destacaram e/ou desapareceram, 

entendemos um movimento diferenciado para cada uma dessas etiquetas.Utilizando apenas os 

resultados dos últimos testes realizados com cada uma dessas #hashtags nota-se que enquanto 

a #SOSRioDoce teve um aumento na quantidade de publicações recuperadas, a 

#1AnoDelamaELuta teve uma redução. 
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Enquanto uma rede social direcionada à divulgação de imagens foi gradativamente 

aumentando sua presença nos resultados de busca realizados com a #SOSRioDoce, uma rede 

social propícia a conteúdos de formatos variados passou a disponibilizar mais informações 

indexadas pela #1AnoDeLamaELuta. 

Constatar que ao longo dos três testes outros tipos de cenários, que não redes sociais, 

mantiveram-se presentes nos resultados, demonstrando inclusive maior estabilidade - uma vez 

que os conteúdos recuperados eram os mesmos - possibilitou o entendimento de que as redes 

sociais ainda são cenários mais comuns para ouso de #hashtags, mas, também são o tipo de 

cenário mais afetado pela volatilidade do ambiente digital quando se trata de recuperar 

informações utilizando essas etiquetas.  

 

 

3.1.3 Usuários, cenários e seus impactos na documentação 

 

 

Uma vez que o resultado de busca oferecido pelo Google depende de critérios 

estabelecidos através de seus mecanismos, e que esses critérios definem o nível de 

importância que deve ser dado às publicações de cada cenário, determinando a importância de 

cada usuário (re)produtor da informação buscada, reforça-se a noção de que usuários e 

cenários provocam mutuamente as respostas possíveis como resultado de busca.  

Assim como a identificação dos cenários indicados no resultado de busca contribui 

para o exercício tipológico de qualificação do conteúdo recuperado, distinguir os atores que se 

mantêm e que desaparecem a cada amostra obtida é uma estratégia favorável no entendimento 

de algumas dinâmicas do ambiente digital. Através de análise comparativa dos documentos 

originados em cada teste realizado, e explorando a rede como um repositório, identificamos 

impactos gerados pelo ambiente digital na documentação recuperada através do TR 3, se 

confrontada com a documentação recuperada anteriormente, no TR 1.  

Ao longo dos três Testes de Recuperação realizados com a #SOSRioDoce as 

publicações recuperadas foram produzidas, respectivamente por 48, 47 e 41 usuários 

diferentes (Tabela 7). Entre os atores presentes na amostra do Teste 1 e aqueles presentes na 

amostra do Teste 3,  realizado com a #SOSRioDoce, houve a perda de nove publicações, 

produzidas por 8 usuários (@DepaulaDani, @denavarroph, ADRA, @belreoli, 

@AngelaMilanese, @majuliamendes, @arakenfranca, @jackelinetomaz). 
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Tabela 7- #SOSRioDoce Identificação de usuários 

  TR1   TR2   TR3 
1 @agenciamosca 1 @agenciamosca 1 @agenciamosca 
2 @aminygusmao    ---------------------------- 2 @aminygusmao 
3 @AndreyMachado07 2 @AndreyMachado07 3 @AndreiMachado07 
4 @AngelaMilanese 3 @AngelaMilanese    --------------------------- 
5 @arakenfranca 4 @arakenfranca    --------------------------- 
6 @belreoli 5 @belreoli    --------------------------- 
7 @bravim_ 6 @bravim_ 4 @bravim_ 
8 @capixabadagema 7 @capixabadagema 5 @capixabadagema 
9 @deasousa 8 @deasousa 6 @deasousa 

10 @deividjunior 9 @deividjunior 7 @deividjunior 
11 @denavarroph 10 @denavarroph    ---------------------------- 
12 @DepaulaDani 11 @DepaulaDani    ---------------------------- 
13 @duplacarioca 12 @duplacarioca 8 @duplacarioca 
14 @erreoliveira 13 @erreoliveira 9 @erreoliveira 
15 @Estolano 14 @Estolano 10 @Estolano 
16 @florigrafia 15 @florigrafia 11 @florigrafia 
17 @FotosDeFatos 16 @FotosDeFatos 12 @FotosDeFatos 
18 @gui_emanuell 17 @gui_emanuell 13 @gui_emanuell 
19 @Hudsoneu 18 @Hudsoneu 14 @Hudsoneu 
20 @humbertocostapt 19 @humbertocostapt 15 @humbertocostapt 
21 @itaht 20 @itaht 16 @itaht 
22 @jackelinetomaz 21 @jackelinetomaz    ----------------------------- 
23 @litah 22 @litah 17 @litah 
24 @majuliamendes 23 @majuliamendes    ----------------------------- 
25 @MarcelaSAlves 24 @MarcelaSAlves 18 @MarcelaSAlves 
26 @matinhagatosa 25 @matinhagatosa 19 @martinhagatosa 
27 @mayaraalanna 26 @mayaraalanna 20 @mayaraalanna 
 -----------------------------------  ---------------------------------- 21 @menotecordeiro 

28 @Mousas_G 27 @Mousas_G 22 @Mousas_G 
29 @naiarafisio 28 @naiarafisio 23 @naiarafisio 
30 @nolascomarcus 29 @nolascomarcus 24 @nolascomarcus 
31 @PeedroGuilherme 30 @PeedroGuilherme 25 @PeedroGuilherme 
32 @sapucaieventoscriativos 31 @sapucaieventoscriativos  ------------------------------ 
33 @silvanasoares8 32 @silvanasoares8 26 @silvanasoares8 
34 @SOSRioDoce 33 @SOSRioDoce 27 @SOSRioDoce 
35 @soulcapixaba 34 @soulcapixaba 28 @soulcapixaba 
36 @teuandrade 35 @teuandrade 29 @teuandrade 
37 @themariafreita1 36 @themariafreitas 30 @themariafreita1 
38 ADRA Brasil 37 ADRA Brasil    ---------------------------- 

   -------------------------------    ------------------------------- 31 A CASA DE VIDRO 

   -------------------------------    ------------------------------- 
32 

Movimento Mineiro 
pelos Direitos Animais* 

39 Anônimo 38 Anônimo 33 Anônimo 
40 Bethânia Zanatta 39 Bethânia Zanatta 34 Bethânia Zanatta 
41 Luis Gustavo Leão* 40 Luis Gustavo Leão* 35 Luis Gustavo Leão* 
42 dhs93 41 dhs93 36 dhs93 
43 Estado de Minas  42 Estado de Minas 37 Estado de Minas 
44 Huff Post Brasil 43 Huff Post Brasil  38 Huff Post Brasil  

45 
Kathy Hodge Procopio 
Laskowski 

44 
Kathy Hodge Procopio 
Laskowski 

39 
Kathy Hodge Procopio 
Laskowski 

46 marquinhosm5  45 marquinhosm5    ------------------------------ 
47 Sol Braile 46 Sol Braile 40 Sol Braile 
48 Viomundo 47 Viomundo 41 Viomundo 

*Luis Gustavo Leão indexou a publicação de um outro usuário (Caio Castro Studio C Filme). 
*Movimento Mineiro pelos Direitos Animais indexou a publicação de um outro usuário (Agenciai7). 

   NÂO RECUPERADO:  --------------------------- 

 

 

Em alguns perfis dos usuários que fizeram publicações foi possível coletar 

informações sobre esses atores.  

Os usuários que reproduziram a #SOSRioDoce em mais de uma publicação, mesmo 

não sendo recuperados em todas as etapas, foram: @agenciamosca,  perfil institucional da 
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Agência Mosca, uma empresa de publicidade e consultora de marketing, localizada na cidade 

de Governador Valadares; @aminygusmao, redatora publicitária; @denavarroph fotografo(a); 

@FotosDeFatos, perfil de um usuário do Twitter cuja proposta é contar um fato e mostrar a 

foto;  @litah, que trabalha com planejamento estratégico e marketing digital; 

@MarcelaSAlves, segundo descrito em seu Twitter, de Governador Valadares; 

@mayaraalanna, que se identifica no Twitter, entre outras atividades, como web writer; 

@Mousas_G, que se identifica no Twitter como estudante de direito da Universidade Federal 

de Juiz de Fora no campus de Governador Valadares; @soulcapixaba, perfil utilizado por uma 

loja integrada, do Estado do Espírito Santo,de perfil preservacionistas; @menotecordeiro, um 

artista plástico mineiro. 

Ao logo dos três testes realizados o usuário @agenciamosca manteve-se em destaque 

como o maior realizador de publicações com tal #hashtag, utilizada em seus conteúdos por 

mais de 30 vezes. 

No decorrer dos testes os usuários que desapareceram dos resultados de busca foram: 

@AngelaMilanese, que segundo informações de seu Twitter é uma tradutora de Florianópolis, 

graduada em direito; @arakenfranca; @belreoli; @denavarroph, um(a) Fotografo(a); 

@DepaulaDani; @jackelinetomaz; @majuliamendes, jornalista assessora de imprensa; 

ADRABrasilAgência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, uma 

organização privada com objetivos, assistenciais, beneficentes e filantrópicos; marquinhosm5 

ou Marcos Aoás Correa, jogador de futebol. 

Em um movimento inverso, no TR 3 apareceram publicações de três usuários não 

indicados nos testes 1 e 2, são eles: @menotecordeiro, um artista plástico; A Casa de Vidro 

(blog já descrito) e o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, um coletivo atuante na 

defesa dos direitos dos animais.  

Duas publicações recuperadas foram indexadas posteriormente. Luis Gustavo Leão 

(Item 13do TR 3) apesar de estar identificado como o usuário que realizou uma indexação 

com a #SOSRioDoce, não foi o produtor do vídeo indexado, de autoria de Caio Castro Studio 

C Filme. O vídeo foi produzido dentro do período exigido pela pesquisa, mas a indexação foi 

feita posteriormente, possibilitando sua recuperação. O mesmo acontece com o Item 11 do TR 

3 que, produzido pela Agenciai7, teve seu conteúdo indexado pelo Movimento Mineiro pelos 

Direitos Animais. 
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Ao longo dos três Testes de Recuperação realizados com a #1AnoDeLamaELuta as 

publicações recuperadas foram produzidas, respectivamente por 16, 10 e 10 usuários distintos 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8- #1AnoDeLamaELuta Identificação de usuários 

 TR1  TR2  TR3 

1 @criolo.oficial* 1 @criolo.oficial 1 @criolo.oficial (2 x) 

2 @midianinja  -----------------------  -------------------------- 

3 24Brasil  -----------------------  -------------------------- 

4 Arealspiller  -----------------------  -------------------------- 

5 Catracalivre  -----------------------  -------------------------- 

6 criolomc*  -----------------------  -------------------------- 

7 Grupodobemestar 2 Grupodobemestar 2 Grupodobemestar 

8 HuffPostBrasil 3 HuffPostBrasil 3 HuffPostBrasil 

9 Hypeness 4 Hypeness 4 Hypeness 

10 Isismedeiros_fotografia  -----------------------  -------------------------- 

 ----------------------------  ----------------------- 5 @lamaquemata 

 ----------------------------  ----------------------- 6 @MAB.Brasil 

11 MAB NACIONAL (3)  -----------------------  -------------------------- 

12 netobarros_65  -----------------------  -------------------------- 

 ---------------------------- 5 @quatrov  -------------------------- 

 ---------------------------- 6 @rastrodelama  -------------------------- 

13 Recriação 7 Recriação 7 Recriação 

14 REDE TVT (2 vezes) 8 RedeTVT (2 x) 8 RedeTVT (2 x) 

 ---------------------------- 9 @souminasgerais 9 @souminasgerais 

15 TIPZINE 10 TIPZINE 10 TIPZINE 

16 Wandeircampos  -----------------------  -------------------------- 

      

*@criolo.oficial (Facebook) e criolomc (Instagram)  são perfis criados em duas plataformas diferentes vinculados à 
imagem de um mesmo sujeito, Kleber Cavalcanti Gomes. 

  NÃO RECUPERADO  ------------------------------- 

      

 

As publicações que se mantiveram presentes ao longo dos três testes foram produzidas 

pelos seguintes usuários: @criolo.oficial; grupodobemestar; HuffPostBrasil; Hypeness; 

Recriação; RedeTVT e TIPZINE. Desses usuários, dois tiveram suas publicações indicadas 

mais de uma vez em um mesmo TR, foram eles: @criolo.oficial, um perfil do Facebook 

associado à imagem do compositor, cantor e escritor Kleber Cavalcanti Gomes, também 
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conhecido como Criolo, e a Rede TVT, uma emissora educativa, sem fins lucrativos da 

Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho, associada a TV Brasil.55 

No decorrer dos testes os usuários que desapareceram dos resultados de busca foram: 

Mídia Ninja, uma rede livre de midiativismo que ganhou notoriedade durante as 

manifestações de junho de 201356; 24brasil57, uma entidade jornalística; arealspiller, perfil da 

atriz, produtora e poeta Leticia Spiller; catracalivre, entidade direcionada para comunicação 

em rede; criolomc, página oficial do artista Criolo no Instagram; isismedeiros_fotografia, 

usuária que se apresenta como fotógrafa; MAB Nacional; netobarros_65, ou José de Barros 

Neto então prefeito de Baixo Guandu, a primeira comunidade do Espírito Santo por onde a 

lama passou e wandeircampos ou Wandeir Campos, então fotógrafo do jornal A Sirene58.  

Em um movimento inverso, no TR 2  apareceram  publicações de três usuários não 

indicados no TR 1, são eles: @quatrov, um programa de debates semanais; @rastrodelama, 

perfil que se define como um “documentário que acompanhará as transformações na vida de 

personagens que vivem na área atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos da 

mineradora Samarco”59; @souminasgerais, perfil criado para os amantes da cultura mineira60. 

No TR3 apareceram dois novos usuários, sendo eles: @lamaquemata, perfil de uma 

comunidade no Facebook61, e MAB.Brasil, perfil do Movimento dos Atingidos por Barragens 

no Facebook. 

No primeiro teste realizado, o usuário que teve destaque como o maior realizador de 

publicações com a #1AnoDeLamaELuta foi o MAB Nacional que, produziu três conteúdos. 

Porém, já nos testes 2 e 3, três notícias publicadas pelo MAB não foram apresentadas no 

resultado de busca. 

Segundo a documentação produzida nota-se que a presença dos usuários 

@SOSRioDoce (perfil do Facebook), primeiro perfil criado para estimular o uso da 

#SOSRioDoce, e MAB Nacional (perfil do Youtube) precursor do uso da 

#1AnoDeLamaELuta, mostrou-se, através de todas as amostras, significativamente reduzida. 

O MAB Nacional desapareceu totalmente dos resultados de busca realizados no TR 2 e no TR 

                                                           
55 Disponível em: http://www.tvt.org.br/quem-somos/ . Acesso em: 03/04/2018. 
56 Veja mais em: http://midianinja.org/quem-somos/ 
57 Sobre a não recuperação da publicação do 24Brasil, o conteúdo indexado com a #hashtag pesquisada era um 
vídeo produzido por outro usuário, e esse mesmo vídeo foi compartilhado e recuperado através de outras 
publicações, inclusive de seu produtor original. 
58 http://jornalasirene.com.br/ 
59 Disponível em: https://twitter.com/rastrodelama . Acesso em 31/07/2018. 
60 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/souminasgerais/about/?ref=page_internal>.Acesso em 
31/07/2018. 
61 Disponível em <https://pt-br.facebook.com/pg/lamaquemata/about/?ref=page_internal>. Acesso 31/07/2018. 
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3 e o @SOSRioDoce teve uma única, e mesma, publicação recuperada nos três testes (veja 

Item 20-25-1 dos três testes). Isso significa que, mesmo sendo o perfil precursor ou 

incentivador no uso de uma etiqueta, isso não assegura que o usuário esteja presente ou de 

alguma forma tenha seus conteúdos indicados no resultado de busca. 

A realização de publicações com a #SOSRioDoce teve como destaque uma agência de 

publicidade, que através do @agenciamosca, utilizando poucos caracteres, fez-se 

tecnicamente importante no exercício de propagação da etiqueta na rede. Já a 

#1AnodeLamaELuta apresentou uma reduzida quantidade de publicações recuperadas e não 

teve um usuário destacado como seu reprodutor, mas, sim um conteúdo. Compartilhado por 

diferentes perfis, o vídeo realizado pelo Greenpeace Brasil em parceria com o músico Criolo 

manteve-se em todos os resultados de busca, sendo compartilhado por diferentes usuários.  

A identificação dos cenários que possibilitaram recuperarmos informações indexadas 

pelas #hashtags trouxe visibilidade aos diversos formatos de conteúdos recuperáveis e expôs a 

ação de API’s durante o processo. 

Além da diferença quantitativa entre as publicações recuperadas com a #SOSRioDoce 

e com #1AnoDeLamaLuta, também nota-se a diferença na natureza dos atores identificados. 

Enquanto, em sua grande maioria, a documentação originada dos testes realizados com a 

#SOSRioDoce registra o uso de perfis de redes sociais, criados por indivíduos ou empresas 

relacionados a atividades de marketing e comunicação na web com alguma conexão com a 

cidade de Governador Valadares (uma das atingidas), a #1AnoDeLamaELuta estava mais 

presente em páginas de instituições, não se destacando através de perfis de redes sociais. 

Os documentos recuperados através de #hashtags possibilitam a coleta de informações 

de distintas naturezas, seja observando os cenários que os abrigam, os atores que as indexam e 

até mesmo analisando outras #hashtags presentes nesses documentos. 

 

 

3.2 O que as #hashtags podem contar? 

 
 

Entendemos que a capacidade das #hashtags de indexar conteúdos também provoca a 

construção de redes. A #SOSRioDoce e a #1AnoDeLamaELuta constituem, cada uma, sua 

rede, sendo elas próprias o nó em comum na documentação recuperada. As demais #hashtags 
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associadas a elas, ou seja, que estão presentes nos mesmos conteúdos, são conexões que 

ampliam a rede provocada por esses nós.  

À medida que entendemos que o emprego de #hashtags ganha outros sentidos, que não 

apenas o de indexar, passamos à observação do que elas expressam. As interpretações 

apresentadas a seguir partem do princípio de que as #hashtags são formadas de palavras e 

essas palavras expressam algo ou promovem algum sentido62.  

Compreendendo que todas as #hashtags são nós, uma vez realizando as buscas através 

da #SOSRioDoce e da #1AnoDeLamaELuta, elegemos essas duas #hashtags como os nós 

principais que condicionam nossas observações. Desta forma, entendemos que quanto maior a 

associação de outros nós a um desses nós principais, maior sua conexão com o tema expresso 

por estes.Logo, a identificação quantitativa do número de vezes que uma mesma #hashtag foi 

associada ao nó principal foi o meio de identificarmos as “expressões mais reproduzidas” em 

conexão com tal nó. A análise qualitativa das #hashtags associadas  dedicou-se a 

interpretá-las como mensagens expressas pelo próprio enunciado. Enquanto expressões 

manifestas em etiquetas, as #hashtags repetidas por diferentes atores transmitem juízos, 

valores e perspectivas, que,seja para criticar ou para enaltecer o contexto onde se encaixam, 

são endossadas por seus usuários como manifestadoras de determinada informação. 

 

 

3.2.1 #SOSRioDoce e etiquetas associadas: uma geografia  do desastre? 
 

 

 Com o entendimento de que as #hashtags expressam algo através dos termos que as 

compõem, o levantamento quantitativo das #hashtags associadas a #SOSRioDoce evidencia 

as expressões mais reproduzidas em conjunto com essa etiqueta. A identificação qualitativa 

dessas #hashtags, realizada por meio da observação de seus termos constituintes, sugere a 

possibilidade de identificarmos geograficamente os lugares atingidos pelo desastre. 

Além da #SOSRioDoce, foram identificadas, removendo repetições, outras 135 

#hashtags presentes nos conteúdos recuperados no decorrer dos três testes (Apêndice G). Ou 

seja, outras 135 #hashtags funcionam como conexões para outros conteúdos. 

                                                           
62Sabemos que as #hashtags, na maioria das vezes, são elaboradas com uma ou poucas palavras.  Vimos sentido 
em imputar-lhes a capacidade informativa, à medida que, compreendemos que independente de seu tamanho, ela 
pode ser capaz de informar ao receptor da mensagem, desde que, ele já compreenda o contexto de surgimento 
das etiquetas observadas. 
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Dessas 135 #hashtags, as que tiveram, em publicações diferentes, o maior número de 

repetições, nos três testes, foram a #estamossemágua, #imprensacalada, 

#nãofoiacidentefoicrime, #riodocemorto. Essas quatro #hashtags foram utilizadas de forma 

repetitiva pelo usuário @agenciamosca, identificado como o mais atuante. Ainda segundo a 

documentação levantada, @agenciamosca iniciou uma produção continuada de tweets às 

6h08min do dia 13 de novembro e parou as 8h48 do mesmo dia (veja todos os horários nas 

Tabelas de Dados da #SOSRioDoce, coluna ‘Notas’ Apêndices A, B e C).  Entre as 6h08 e 

6h43, @agenciamosca chega a alcançar o ritmo de quase uma publicação por minuto com a 

#SOSRioDoce. Essa mesma #hashtag, segundo @amynigusmao, às 4h03min do mesmo dia 

13, já estava “nos trends” (ITEM 20-25-1, TR 3- #SOSRioDoce), o que indica que, apesar do 

@agenciamosca ter se destacado no número de publicações recuperadas, houve outros atores 

que, anteriores a ele, provocaram o destaque da #SOSRioDoce e que não foram identificados 

por nossos testes. Podendo, inclusive, o @SOSRioDoce estar entre esses atores, visto que este 

perfil tornou-se atuante na rede a partir do dia 10 de novembro de 2015 e realizou o chamado 

para o tuitaço no dia 12 de novembro. 

Levando em conta todas as 135 #hashtags que se conectaram com a #SOSRioDoce e 

identificadas ao longo dos três testes realizados, nota-se certo padrão de funcionalidade. 

Enquanto umas trazem nos termos que as compõem referências geográficas, outras pedem por 

orações, socorro ou doações. São elas: 

 Referências geográficas: #belohorizonte, #bentorodrigues, 

#bentorodriguesmg, #bentorodrigues_mg, #Brasil, #brasilia, #EspíritoSanto, #ES 

#governadorvaladares, #GV, #ibituruna, #linhares, #mariana, #mariana_mg, 

#MarianaMG, #mg, #minasgerais, #Paris #pracaduquedecaxias, #regencia, 

#riodejaneiro, #Riodoce, #sãopaulo, #uberlandia, #vilavelha, #vitória; 

 Pedidos de socorro, doações, oração: #doeágua, #doeáguamineral, 

#doeamoremlitros, #ore, #oremosporParis, #oremospormariana, #OrePorParis, 

#prayforparis, #PrayForWorld, #sosbentorodrigues, #sosES, #SOSEspiritoSanto, 

#sosgovernadorvaladares, #sosgv, #sosMariana, #SOSMarianamg, #sosMG, 

#sosminas, #SOSMinasGerais, #SOSRegência, #SOSRioDoce, #sosvaladares. 

 

Para compreendermos as capacidades informacionais das #hashtags que contêm 

termos com referência geográfica foi construída uma Linha do Tempo contendo todas as 
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etiquetas identificadas com tal finalidade (Figura 29) e as datas de uso dessas etiquetas foram 

comparadas com os dias dos eventos. 

 

 

 

Figura 29- Linha do tempo: #hashtags com localização geográfica 

 
No dia 5 de novembro houve o rompimento da Barragem do Fundão e no dia 12 do mesmo mês acontece nas redes sociais um chamado 
para a realização de um tuitaço utilizando a #SOSRioDoce. No dia 22 de novembro, a lama chega ao oceano Atlântico. As datas em 
vermelho referem-se aos dias em que não identificamos na documentação recuperada nenhuma #hashtag especificamente geográfica. 

 

 

As localizações geográficas recuperadas através de #hashtags citam, no dia 14 de 

novembro de 2015, #BentoRodrigues, etiqueta que lembra o primeiro subdistrito a ser 

atingido pelos dejetos. A #RioDoce refere-se ao rio que serviu como uma calha guiando a 

lama tóxica por quilômetros até chegar à cidade localizada no Vale do Rio Doce, em Minas 

Gerais, referenciada através da #GovernadorValadares ou #GV, também muito presente entre 

as #hashtags recuperadas.  

O Espírito Santo se fez presente, dentre outras formas, através da #EspíritoSanto, a 

partir do dia 20 de novembro. Nesse mesmo dia 20 a lama chegou à cidade de Linhares. Um 

dia depois, quando os dejetos já alcançavam a Foz do Rio Doce na cidade de Regência, a 

#Linhares e a #Regência, segundo a documentação recuperada, passam a ser utilizadas. Logo 

no início do dia 22 de novembro de 2017, a lama desemboca no oceano Atlântico. 

Comparando as datas das publicações que utilizaram #hashtags de localização às datas 

de chegada da lama nas áreas atingidas, fica claro o descompasso entre os acontecimentos e as 
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datas das publicações recuperadas nos três testes. Em mais de 10 dias do mês de novembro de 

2015, segundo documentação, não foram publicados conteúdos com #hashtags de 

localização63.  Ainda assim, apesar de não contemplarem todos os lugares percorridos pela 

lama tóxica e de não se apresentarem no “tempo real” dos acontecimentos, as #hashtags 

recuperadas possibilitam a identificação de diferentes áreas afetadas.  

Algumas localizações destoam do trajeto percorrido pelos dejetos (#belohorizonte, 

#ibituruna, #sãopaulo, #uberlandia, #brasília), o que poderia causar uma interpretação errônea 

dos lugares diretamente afetados pelo desastre de Mariana. Uma #hashtag em especial 

destaca-se, por se tratar de uma localidade em outro continente. A presença da #Paris e do 

termo ‘paris’ em #hashtags que exercem outras funcionalidades, por exemplo, pedem orações 

(#prayforparis) provocou questões sobre o porquê dessa vinculação entre a #SOSRioDoce e a 

#Paris. Uma dessas publicações trouxe, inclusive, uma ilustração criada por Flávio Wetten, 

que retrata essa associação (Figura 30). 

 

 

Figura 30- RioDoce e Paris 

 
Conteúdo do Item 17 - TR 1 #SOSRioDoce, publicado por @duplacarioca. 

Ilustração de Flávio Wetten. 
 

 

 

Em um dos Itens recuperados no TR 1 (#SOSRioDoce), através de um comentário 

seguido de um pedido, é  possível compreender o que acontecia naquele período que levou 

usuários a associarem Paris com o desastre provocado pelo rompimento da Barragem do 

                                                           
63 Os dias que, segundo a documentação recuperada, não tiveram publicações com #hashtags de localização 
estão destacados na Figura 29- Linha do Tempo, em vermelho. 
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Fundão. Veja na Figura 31 o pedido feito por marquinhosm5 (Marcos Aoás Corrêa) em 14 de 

novembro de 2015. 

 

 

Figura 31-Comentário de marquinhosm5 

 
Recorte da publicação realizada por marquinhosm5 ( Item 25TR 1 #SOSRioDoce). 

 

 

No mesmo mês em que a lama escoava pelos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, a cidade de Paris foi alvo de diversos atentados. Ainda que Paris esteja bem longe de 

Minas Gerais, a associação entre acontecimentos em continentes tão distantes evoca a 

proximidade trazida pelas redes e a conexão provocada nas memórias sociais, que se fez 

possível com a rápida propagação da informação.  

 Após a observação, conclui-se que as #hashtags que trazem em seus termos o nome de 

países, cidades, estados e pontos urbanos, ainda que indiquem os lugares impactados por tal 

desastre, também indicam lugares que não foram diretamente afetados, impedindo uma 

associação direta entre os termos das #hashtags e os acontecimentos que se busca documentar. 

Por outro lado, atentar para conteúdos em que as #hashtags nitidamente apontam localizações 

que destoam da região de ocorrência de tal desastre promoveu a interpretação de parte do 

contexto internacional do período da tragédia ocorrida em Mariana. 
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3.2.2 #1AnoDeLamaELuta e etiquetas associadas: uma cronologia do desastre? 
 

 

Além de serem úteis para chamar atenção para um acontecimento, como ocorreu com 

a #SOSRioDoce, que reproduzida milhares de vezes tornou-se trend topic, dando visibilidade 

a publicações que se referiam à crise hídrica gerada pela chegada da lama ao rio, as #hashtags 

também transmitem informações, que no caso desta etiqueta, como já explorado, é um pedido 

direto de socorro. Com a #1AnoDeLamaELuta, a primeira informação é temporal e diz 

respeito ao transcurso de ‘1Ano’. Os termos seguintes adjetivam este ‘1Ano’ como sendo 

‘DeLamaELuta’.  

A #1AnoDeLamaELuta atuou como uma etiqueta vocacionada a expressar 

manifestações de luta que ocorreram ao longo dos 365 dias posteriores ao rompimento da 

Barragem do Fundão, além de publicizar, através dos conteúdos criados pelo MAB, a marcha 

e o encontro que seriam realizados após este um ano.   

No decorrer dos três testes, reforçado o fato de que entendemos a #1AnoDelamaELuta 

como uma marca temporal relativa ao desastre, identificamos uma mudança, ou adaptação dos 

usuários, ao empregaram essa #hashtag. Em setembro de 2017, a poucos meses de 

completarem dois anos do desastre de Mariana, alguns usuários passaram a utilizar a 

#2AnosDeLamaELuta, que consideramos uma etiqueta de continuidade da 

#1AnoDeLamaELuta. 

O emprego dessas etiquetas expressa de maneira clara o passar do tempo e a 

continuidade de um movimento reivindicatório. Essa mutação se apresentou nos três testes 

realizados com a #1AnoDeLamaELuta, estando, respectivamente, nos Itens 10, 14, 13 

referentes a uma mesma publicação recuperada ao longo dos três meses testados. Percebendo 

a ocorrência dessa continuidade de marcação temporal, consideramos a #2AnosDeLamaELuta 

equivalente a #1AnoDeLamaELuta, uma vez que o buscador nos trouxe em seu resultado um 

conteúdo indexado pela #hashtag que faz referência ao segundo ano de aniversário do 

desastre. Trata-se, porém, de uma publicação criada no primeiro ano após o desastre (Figura 

32). 
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Figura 32-A marca temporal #2AnosDeLamaELuta 

 
Item 10 TR 1 (#1AnoDeLamaELuta). Apesar de conter a #2anosDeLamaELuta  essa publicação foi 
originalmente criada no período de propagação da #1AnoDeLamaELuta. Prova disso é que a mesma 
publicação cita o #ENEM2016 além de o texto que acompanha tais #hashtags, tratar de acontecimentos 
do mês de novembro de 2016. 

 

 

Quantificando as #hashtags associadas a #1AnoDeLamaELuta, foram identificadas, 

removendo repetições, outras 32 #hashtags presentes nos conteúdos recuperados no decorrer 

dos três testes (Apêndice H). Ou seja, outras 32 #hashtags funcionam como conexão para 

outros conteúdos.  Dessas 32 #hashtags, as que tiveram, em publicações diferentes, o maior 

número de repetições, nos três testes, foram a #RiodeGente e #NãoFoiAcidente, não ficando 

explícita uma maior atividade de nenhum dos usuários que a utilizaram que sugerisse uma 

estratégia de propagação da etiqueta buscada. 

Observando os termos empregados nas 32 #hashtags que foram reproduzidas com a 

#1AnoDeLamaELuta, agrupamos algumas cujos termos expressam contexto similar. Algumas 

funcionam como uma ‘marca temporal’, referenciando-se a um período específico. São elas: 

 Marca temporal: #2AnosDeLamaELuta, #1AnoDoDesastreEmMariana, #ENEM2016, 

#Marianaumano, #umanodeluta. 

Através da #1AnoDeLamaELuta, ao longo dos três testes, não foram recuperados 

pedidos expressos de ajuda. Por outro lado, nota-se o desejo de lembrar o ocorrido que se fez 

presente, dentre outras etiquetas, com a #ParaNãoEsquecer, e a #NãoEsqueçaMariana, sendo 

esta a mais utilizada.  

A extensão desse desastre está retratada nos termos que compõem a #RioDeGente, 

uma das etiquetas mais reproduzidas, e a #somostodosatingidos. Lembrando que a 

#1AnodeLamaELuta foi publicada por diversas vezes em conjunto com a #NãoFoiAcidente, 

etiqueta que afirma o caráter criminoso do desastre. identificamos em outras etiquetas, como a 
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#CrimeAmbiental, esse mesmo juízo. Partindo do entendimento de que a lama que percorreu 

mais de 600 quilômetros carregou toxinas fatais, algumas #hashtags transmitiram essa 

informação através de etiquetas com termos em língua portuguesa e estrangeira, sendo elas, 

#lamaquemata, #mudthahkills (língua inglesa) e a #schalammdeztotet (língua alemã).  

Entre os conteúdos recuperados através da #1AnoDeLamaELuta, um verso composto 

e recitado por Criolo, cujo vídeo foi produzido pelo Greenpeace, foi o conteúdo de destaque, 

segue o verso. 

 

Naquela barragem da mente se escondia um perigo, o que os olhos não veem 
o coração se afunda no lixo. Mente podre que esconde o sumiço do amor 
mais puro do mundo. Morre gente, morre planta, morre bicho. Dentro de 
mim, corria um rio, um tanto verdade e outro tanto fingido 
(Criolo, 2016). 

 
 

O vídeo com tal verso, segundo a documentação, foi o conteúdo mais compartilhado e 

reproduzido em associação com a #1AnoDeLamaELuta, #Riodegente, #SouMinasGerais, 

#SouEspiritoSanto, #SouRioDoce, #NãoFoiAcidente, considerando inclusive algumas 

publicações que deixaram de ser recuperadas no decorrer dos testes. 

Observando os conteúdos presentes nas publicações que não foram recuperadas no 

último teste, foram identificados depoimentos e imagens dos quais não teríamos 

conhecimento caso não tivéssemos realizado o TR 1. 

Destacamos algumas informações com o objetivo de ilustrar as perdas provocadas pela 

não recuperação dessas memórias nato digitais. Os conteúdos presentes nas publicações do 

MAB traziam depoimentos de populares, como o de Sonia, moradora de Gesteira que relatou 

que sua filha começou a ter sintomas de diarréia, manchas no corpo e febre após a chegada da 

lama e afirmou que rejeitos teriam sido utilizados para fazer o calçamento da cidade (Item- 2, 

TR 1).  

Outros depoimentos dedicaram-se a descrever como era o meio ambiente de Barra 

Longa. Claudineia afirmou que “[o] nome Barra Longa é porque se formava uma longa barra 

entre os rios do Carmo e Gualacho”. E segundo D. Geralda “[e]ra lindo, o Rio Gualacho com 

uma água clarinha, se encontrava com Rio do Carmo que tinha uma água bem escura” (p.1 

TR 1- Item 3). Um ano depois do desastre, imagens retratam como a água continua barrenta, 

(Figura 33). 
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Figura 33- 1 Ano de lama e luta: Barra Longa 

 

Foto: Leandro Taques e Maxuel Villela 

 

Sobre a reforma em Barra Longa, o depoimento de uma comerciante e proprietária de 

imóvel atingido pela lama acusa a inoperância na reforma dos imóveis, uma vez que, segundo 

ela, sua casa teria sido entregue sem portas ou janelas. A publicação também faz referência a 

uma casa na praça da cidade ainda parcialmente enlameada e que teria sido condenada (Figura 

34). 

 

Foto 34- 1 Ano de lama e luta: Reforma para inglês ver 

 
Foto: Leandro Taques e Maxuel Villela 

 

As informações contidas nas três publicações que desapareceram trazem nomes de 

organizações, instituições e entidades que de alguma forma se envolveram nas causas 

referentes a tal desastre, entre elas citamos: a Arquidiocese de Mariana, a Rede de médicos e 

médicas populares, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Ministério Público Federal e 

o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
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Imagens do Instagram também não foram recuperadas. Abaixo temos a imagem de 

netobarros_65 durante o encontro realizado na Arena de Mariana após 1 ano do desastre. O 

prefeito de Guandu segura um cartaz com os dizeres “#1AnoDeLamaELuta Somos Tod@s 

Atingid@s” (veja imagem 35). 

 

Figura 35- Publicação de netobarros_65 

 

 

A imagem seguinte é creditada a Isis Medeiros que fotografou uma sala de aula 

invadida pela lama na cidade de Paracatu de Baixo. Na parede da sala, logo acima da janela 

uma inscrição “A AGUA VALE + QUE” (veja Figura 36).  

 

Figura 36- Publicação de isismedeiros_fotografia 

 

 

 A imagem de um operário que troca carícias com uma moça, ambos sujos de lama, é 

uma foto creditada ao Mídia NINJA. O fotógrafo capturou uma cena da intervenção realizada 

pelo Levante da Juventude na cidade de Ipatinga-MG (Figura 37). 
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Figura 37- Intervenção do Levante Popular da Juventude 

 

 

 A imagem abaixo, creditada a @caastrro e compartilhada pelo catracalivre mostra as 

janelas de uma casa de número 63, em alguma rua do que já foi Bento Rodrigues. No canto 

superior direito uma pequena placa feita de papelão, que apesar de estar suja de lama, permite 

ler: “VENDE-SE SORVETE PICOLÉ” (Figura 38). 

 

Figura 38- Casa em Bento Rodrigues 

 

 

 A fotografia que segue tem como pano de fundo o coreto da Praça Gomes Freire, no 

centro histórico da cidade de Mariana (MG), município do qual fazia parte Bento Rodrigues, 

o subdistrito destruído pela lama. Ao centro da fotografia, wandeircampos segura um cartaz 

com a inscrição #1AnoDeLamaELuta (Figura 39). 
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Figura 39- #1AnoDELamaELuta em Mariana 

 

(crédito: desconhecido) 

 

A #1AnoDeLamaELuta, expressão que marca um período de tensão, etiquetou 

conteúdos que, apesar de não serem recuperados nos testes finais, são compostos por  imagens 

e depoimentos de pessoas que ainda se sentiam lesadas com a tragédia. Após dois anos do 

desastre, a #2AnosDeLamaELuta é inserida nas publicações, expressando que, assim como a 

lama, a luta continuava, o que reforça a característica de continuidade possibilitada por essa 

etiqueta.  

Utilizando algumas #hashtags cujas finalidades foram previamente identificadas, foi 

possível compor uma breve narrativa que contempla a memória social produzida na rede. O 

investimento em descrever os conteúdos não recuperados em algum dos testes gerou o 

registro da existência, ainda que momentânea, dessas memórias nato digitais.  

 

 

3.3 Sobre o que foi recuperado e apreendido 
 

 

Sugerindo um reconhecimento qualitativo dos conteúdos recuperados identificamos, 

indexados a #SOSRioDoce, músicas interpretadas por Lenine, Mariana Aydar, Ceumar, Pearl 

Jam e Thiado Delegado (TR 3, Item 2); documentários como o Doce Rio ( TR 3, Item 13) 

com imagens de distribuição de água feita por populares, o bloqueio realizado na linha férrea 

por onde é transportado minério, além do registro da população coletando água em local 
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inadequado; alguns artigos como o escrito pelo jornalista Alceu Luís Castilho, onde ele 

questiona “E se fosse a lama da Petrobras na Praia de Ipanema?”(TR 1, Item 1, p.16-20); um 

poema identificado como de autoria de Carlos Drummond de Andrade no ano de 1984 (TR 1, 

Item 12, p.6); em um site de notícias, foi apontada uma pesquisa que indica que a 

#SOSRioDoce foi mencionada mais de 215 mil vezes no Twitter somente entre os dias 06 e 

13 de novembro (TR 1, Item 14); outro site descreve a ação de um grupo religioso que jogou 

água ungida no Rio Doce, acreditando no milagre de cura do Rio (TR 1, Item 15). 

Entre as imagens recuperadas, algumas se destacam por retratarem o meio ambiente 

após a chegada da lama (TR 1, Item 2 e Item 26-30-1).  

Indexados a #1AnoDeLamaELuta, além do conteúdo produzido pelo Greenpeace em 

parceria com o Criolo, compartilhado repetidas vezes e já descrito anteriormente, destacamos: 

denúncias de municípios que não foram reconhecidos como atingidos pelo desastre (TR 1, 

Item 5) e o vídeo de uma audiência pública realizada para denunciar a impunidade dos crimes 

ambientais e sociais que têm reflexo,inclusive, na cultura indígena. 

O panorama dos conteúdos recuperados expressa a diversidade de informações que 

pode ser extraída das memórias digitais que se tornaram parte da coleção construída através 

das #hashtags pesquisadas.  

Mesmo reconhecendo que a replicação dessa pesquisa, bem como dos métodos 

certamente levará o pesquisador a outros cenários, atores e conteúdos, ou seja, a outra 

história, ao utilizar as mesmas #hashtags ele estará, também, realizando a recuperação de 

informações sobre o Desastre de Mariana. 

Entendemos que as informações recuperadas através de #hashtags permitem ao 

pesquisador acessar um contexto de mobilização social no qual os usuários dessas etiquetas, 

ao aderirem a tal expressão, assumem-se como parte desse contexto, independente dos 

critérios do buscador ou do momento da busca, seja reproduzindo a #hashtag no mundo 

online ou off-line.  

Utilizar #hashtags como forma de recuperar informações na rede é buscar atores e 

conteúdos que se expressam sobre um mesmo assunto e esse método é favorável aos 

historiadores que buscam memórias sociais relativas a um determinado tema. 
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4. Considerações Finais 

 
 

Nessa pesquisa partimos da hipótese geral de que a internet é uma fonte inesgotável de 

circulação de conteúdos que, recuperados, forneceriam documentação favorável a uma maior 

compreensão sobre a construção da memória social no nosso tempo. Como estratégia, 

empregamos as hashtags #SOSRioDoce e #1AnoDeLamaELuta na recuperação de memórias 

sobre o Desastre de Mariana. 

 Os resultados alcançados foram interpretados sob o amparo dos conhecimentos 

obtidos em diferentes ciências, umas mais focadas nas funções técnicas do ciberespaço 

enquanto um ambiente programado, objeto técnico; outras, mais interessadas em refletir sobre 

a presença do homem nesse ambiente como sujeito atuante e determinante, bem como sobre 

os efeitos que esse ambiente produz nas relações sociais e subjetividades.Tais resultados são, 

portanto, consequência de uma experiência empírica realizada por um historiador que 

explorou o emprego de um motor de busca open source como ferramenta de recuperação de 

informações,utilizando de hashtags como palavras de busca. 

Visto que nossos interesses foram direcionados para dimensões da história digital, 

entendida tanto como um método quanto como um meio, nossas considerações sobre os 

entendimentos gerados por essa pesquisa também remetem à lógica dessas duas possíveis 

naturezas da história digital. 

O emprego da história digital como método já previa a necessidade de um 

entendimento técnico sobre as ferramentas utilizadas, mesmo que mínimo. Sendo assim, 

reforçamos nossos limites de compreensão sobre a influência dos algoritmos do motor de 

busca, já expressos nesse estudo sobre as etapas de rastreamento, indexação e publicação do 

resultado. Também consideramos os algoritmos que estabelecem o índice de relevância e o 

nível de recomendação como fatores influentes na obtenção de tais resultados.  

Assumindo que a análise mais apurada do funcionamento desses algoritmos extrapola 

nossas competências, nos limitamos a aceitar que os índices de relevância e o nível de 

recomendação podem ser interpretados via observação da documentação recuperada. Para 

isso, tomamos como indicador da relevância desses conteúdos sua recuperação ou não 

recuperação durante a replicação dos testes. Lembramos que existem inúmeros condicionantes 

não identificáveis durante o processo de recuperação, possivelmente originados, inclusive, 

pelo algoritmo da função de #hash no ambiente em que é inserido. Nesse estudo, nosso 

entendimento sobre esse algoritmo se baseia nas informações oferecidas sobre sua atuação 
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dentro da plataforma Twitter, o que indica a necessidade de maiores estudos sobre seu 

funcionamento em outros ambientes digitais.  

Entre os aspectos evidenciados na observação das amostras coletadas, destacamos a 

inexpressiva presença dos atores que foram identificados como responsáveis pela propagação 

das #hashtags utilizadas como palavra-chave. Ou seja, mesmo que um @usuário tenha sido 

importante no contexto de propagação de uma etiqueta, não é certo que ele esteja presente nos 

resultados de busca. Através do método proposto, fica patente uma fragilidade na 

identificação de atores importantes ao contexto pesquisado. 

Ponderações quanto ao uso de artefatos digitais originam-se no fato das tecnologias 

empregadas na recuperação de memórias digitais não serem pensadas para o ofício do 

historiador, o que faz com que sempre haja um comportamento ou característica dessas 

ferramentas digitais que deva ser relevado ou adaptado. Por exemplo, a data de produção, 

compartilhamento e atualização dos conteúdos é uma característica importante para 

compreender o contexto onde se encaixa a informação. Logo, um buscador pensado para 

historiadores, certamente seria rigoroso na seleção de documentos pertinente à data 

pesquisada e ofereceria tais informações de maneira explícita. Essas considerações se 

originaram do fato de que muitas publicações recuperadas pelo motor de busca através de 

API’snão possibilitavam a confirmação da data de produção do conteúdo, nos levando a 

confiar no crivo dessas ferramentas. 

Quando pensamos em motores de busca específicos para historiadores, não estamos 

assumindo a posição de que o métier do historiador precisa abranger o entendimento de 

tecnologias digitais. No entanto, para que a ciência histórica possa melhor se beneficiar de 

informações produzidas no ambiente digital, é preciso fazer do exercício de recuperação de 

memórias nato digitais algo mais confortável para esses profissionais, especialmente para os 

que possuem poucas habilidades nesse ambiente. Cabendo aos historiadores que se interessam 

pelo uso do ambiente digital, a responsabilidade de participar de práticas multidisciplinares, 

objetivando explorar e indicar aspectos que possam auxiliar no desenvolvimento de 

ferramentas úteis a todos os historiadores. 

Considerando que em um curto período de tempo centenas de conteúdos são 

produzidos na rede, o número elevado de publicações que podem ser apresentadas no 

resultado de uma busca dificulta, sem dúvida, o interesse pelo uso desses mecanismos. Roy 

Rosenzweig (2005) chegou a questionar se lidaríamos com a escassez ou a abundância de 

informações. Mais de uma década depois, Daniel Alves (2017) declarou que a 
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superabundância de informações condicionaria as possíveis mudanças na forma como os 

historiadores elaboram o passado.  

Entendemos que a pesquisa sobre o passado começa na filtragem do que o historiador 

procura, e que cada motor de busca favorece um tipo de filtragem. Ainda assim, estando a 

tecnologia em constante aperfeiçoamento, não é possível limitarmos essas possibilidades de 

elaborar o passado a somente uma estratégia. Nesse sentido, consideramos os métodos 

apresentados nesse estudo como uma das possibilidades a ser desenvolvida. 

Entendemos que, se por um lado, a internet vem sendo apontada como espaço 

abundante em informação, por outro, a estratégia de empregar #hashtags como palavras-chave 

condicionou a filtragem temática de maneira satisfatória,evitando a superabundância que 

poderia tornar-se um complicador à execução da pesquisa. Como aspecto negativo do 

emprego de #hashtags, percebemos a redução de informações recuperadas à medida que 

aumentava a distância entre a data em que essas etiquetas foram publicizadas e a data dos 

testes.  

Observando os três testes realizados através da #SOSRioDoce e comparando com as 

pesquisas que utilizaram dados coletados em tempo real durante o mês de novembro de 2015 

(SILVA, 2016; AIOLFI; GOVEIA, 2017), nota-se que a quantidade de conteúdos acessados 

em tempo real, foi bem diferente da quantidade de conteúdos recuperados. Enquanto, 

totalizando conteúdos do Twitter e do Instagram, foram contabilizadas, em 2015, cerca de 

10.000 publicações que utilizaram a #SOSRioDoce, no mês de aniversário de dois anos do 

desastre a tentativa de recuperar conteúdos através da #SOSRioDoce, incluindo outras 

plataformas além do Instagram e do Twitter, não chegou a apontar nem mesmo 100 

publicações com tal #hashtag. 

Sob um embasamento puramente quantitativo, sugerimos que o fato de a 

#SOSRioDoce alcançar os trend topics justifica que a rede estabelecida por tal #hashtag, 

tenha sido muito maior que a estabelecida pela #1AnoDeLamaELuta, logo, a quantidade de 

memórias nato digitais recuperadas através da #SOSRioDoce, apesar de não se aproximar  

dos números de publicações identificadas pela pesquisa utilizada como referência, foi maior 

do que o da #1AnoDeLamaELuta. Essa, por sua vez, apesar de não ter se tornado tendência, 

chegou a ser utilizada em um número bem maior de publicações do que apontaram os Testes. 

Em março de 2017, um experimento realizado por nós identificou 193 publicações com a 
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#1AnoDeLamaELuta (LÚCIO, 2017)64
. Sobre esse contexto, a #hashtag trend topicse mostrou 

mais funcional ao processo de recuperação de informações.  

Entre as estratégias metodológicas empregadas, replicar o mesmo teste por três vezes 

foi essencial para visualizarmos de maneira clara a característica de instabilidade tão 

demarcada no meio digital. Isto é o mesmo que dizer que a estratégia metodológica levou a 

questões pertinentes a história digital enquanto prática reflexiva sobre o meio digital. 

Os procedimentos de captura de informações na rede são vários e possíveis através dos 

dados recuperados e da versatilidade de olhares que o pesquisador é capaz de empreender 

sobre esses dados. A replicação do teste gerou uma documentação que possibilitou observar 

não só as implicações do uso da rede enquanto um repositório de informações, mas também, 

como já esperado, enquanto um ambiente onde os cenários mudam, os atores mudam e as 

informações mudam.  

As mudanças já eram esperadas, mas não podíamos de antemão saber como elas se 

apresentariam. Foi justamente o inesperado que se tornou o indicador de dinâmicas referentes 

ao ambiente digital ao apontar, por exemplo: o aumento da presença de API’s; a ausência de 

atores importantes ao contexto de criação e divulgação das etiquetas; a capacidade 

informativa de uma #hashtag que, à primeira vista, expressava algo desconexo com o tema 

(#Paris), e, por fim, o surgimento de #hashtags de continuidade (#2AnosDeLamaELuta). 

Algumas publicações trazem fotografia de sujeitos segurando papéis contendo as 

inscrições #SOSRioDoce ou #1AnoDeLamaELuta. Nesse contexto consideramos que estando 

essas etiquetas dentro de imagens, não realizavam sua função indexadora enquanto ferramenta 

digital, mas, realizavam sua função indexadora mediante o grupo de sujeitos que reconhecem 

tais movimentos e os objetivos pré-definidos ao emprego dessas #hashtags. 

O processo de análise dos dados recuperados durante os testes realizados com ambas 

as etiquetas foi composto de etapas distintas que enriqueceram os resultados obtidos pela 

pesquisa, e estes, por sua vez, demonstraram que, apesar de instável, a recuperação de 

memórias nato digitais é possível e pertinente, visto a diversidade tipológica de documentos 

recuperados. As (im)possibilidades identificadas exigem considerarmos e destacarmos um 

fenômeno contemporâneo no Brasil, onde as #hashtags vêem sendo reconhecidamente 

empregadas. 

Estamos às vésperas do segundo turno da eleição presidencial de 2018. Esse momento 

é marcado pela ausência de debates televisivos entre os presidenciáveis e a propagação 

                                                           
64  Todos os links referentes as publicações recuperadas podem ser consultados no Anexo contido no estudo Desafios metodológicos: em 
busca da memória através das redes (LÚCIO, 2017, p. 850- 871). Disponível em: http://www.cires2017.uevora.pt/livro_atas_ICIReS.pdf . 



102 
 

indiscriminada de conteúdos na internet ganha destaque. Informações verdadeiras e falsas 

transitam entre os computadores e celulares dos milhares de cidadãos brasileiros. Em meio a 

uma evidente polarização política, o uso de #hashtags é a estratégia constantemente 

estimulada como forma de trazer visibilidade para esses conteúdos. Nessa polarização, entre 

as inúmeras #hashtags utilizadas, evidenciamos as antagônicas #elenão e #elesim, 

indexadoras de conteúdos que travam o embate entre eleitores dos dois candidatos 

referenciados através da #Bolsonaropresidente e a #Haddadpresidente. 

Ainda é cedo para avaliarmos os impactos provocados por essa onda de produção de 

memória nato digital de cunho político. Mesmo assim, podemos dizer que esse contexto gerou 

dois efeitos consideráveis: o primeiro, a demanda de conhecimento estratégico no emprego de 

#hashtags, por parte da sociedade civil, originado do desejo de participação no processo 

político; e o segundo, referente ao considerável número de conteúdos nato digitais relativos a 

essa eleição, que poderão ou não estar acessíveis no futuro para os historiadores. 

Finalmente, sobre as questões de acesso às fontes nato digitais, é da permutação de 

intencionalidades entre o usuário que insere a #hashtag na publicação, o pesquisador que 

utiliza a #hashtag para encontrar suas fontes os ambientes digitais por onde elas transitam e o 

motor de busca empregado para tal que se organiza o exercício de reconhecimento dessas 

trocas, sendo essa mesma relação uma das responsáveis pela produção de memória social na 

era digital. 

 

  



103 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

AIOLFI, Ricardo; GOVEIA, Fabio G. #NãoFoiAcidente: as disputas narrativas no Twitter 
sobre o desastre da Samarco no Rio Doce. In: INTERCOM 40º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. Anais. Curitiba- PR, 2017. 15p. Disponível em: 
<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0707-1.pdf. Acesso 
20jun2018>. Acesso em: 02 dez. 2017. 
 
 
ALVES, Daniel. História e Humanidades Digitais: conexões para um novo tempo. Café 
História – história feita com cliques. Disponível em: 
<https://www.cafehistoria.com.br/historia-e-humanidades-digitais/daniel-alves-humanidades-
digiais/>. Acesso em: 18 ago. 2017.Entrevista a Bruno Leal, publicada em 17 de julho de 
2017. 
 
 
BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO. Modern information retrieval: the concepts 
and technology behind search. 2nd ed. New York: Addison-Wesley, 2011.  913 p. 
 
 
BARROS, Laura et al.. #RIPorkut: a reação dos usuários brasileiros ao fim desse site que a 
gente conhecia bem e considerava pakas. In: 10º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA 
DA MÍDIA- UFRGS. Anais. Porto Alegre. Junho de 2015. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/132763/000981281.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 10nov. 2017.  
 
 
BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia da História, ou, O ofício do historiador. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar. ed. 2001 [1949]. 159 p.  
 
 
BRUNS, Axel; STIEGLITZ, Stefan. Quantitative approaches to comparing communication 
patterns on Twitter. Journal of Technology in Human Services, vol. 30.2012. p. 160–
185.Disponível em: <http://bit.ly/2s4ZSpw>.  Acesso em: 4fev. 2018. 
 
 
CALEFFI, Paola Maria. The hashtags, a new word or a new rule? SKASE Journal of 
Theoretical Linguistics [online]., vol. 12, no.2, 2015 [cit. 2014-06-25]. Disponível em: 
<http://www.skase.sk/Volumes/JTL28/pdf_doc/05.pdf.> Acesso: 10nov. 2017. 
 
 
CARDOSO, Gustavo Leitão. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2007. 525 p.  
 
 



104 
 

CARLSEN, S. R. “What the \#\#\#\#?” Telecommunications Heritage Journal, Issue 28, p. 
52-53, 1996. 
 
 
CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: movimentos sociais na era da 
internet [trad. Carlos Alberto Medeiros]. 1ª ed.- Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 271 p. 
 
 
____. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 243 p. (Interface). 
 
 
____. A sociedade em rede. 5.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 617 p. (A era da informação: 
economia, sociedade e cultura, 1). 
 
 
CENÁRIO. In:FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio De 
Língua Portuguesa.  3 ed. Curitiba. Positivo, 2004. 
 
 
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. trad. Maria de Lurdes Menezes – Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1982. 315p. 
 
 
CHANG, Hisia-Ching; ZHANG, Yuan. Discovering Hashtag Trails with Cross-Platform 
Hashtag Search Engines: A State-of-Art Analysis. In: ICONFERENCE. Text. 2016, 
University of Illinois, 2016.  Disponível 
em:<https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/89339/Chang556.pdf?sequence=1
&isAllowed=y>. Acesso em 21jul. 2017. 
 
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro do leitor ao navegador. São Paulo:Editora 
UNESP, 1999. 159 p.  
 
 
COHEN, Daniel J. etal. Interchange: the promise of digital history. The Journal of 
American History, Bloomington, v. 95, n. 2, p. 452-491, sept., 2008. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/25095630?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 12 set. 
2016. 
 
 
COHEN, Daniel J.; ROSENZWEIG, Roy. Digital History: a guide to gathering, preserving, 
and presenting the past on the web.2005. Disponível em: 
<http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/>.Acesso em: 15ago. 2017. 
 
 
CORRÊA, Dênis R.; SCHULZ, Marcos.  Conhecimento histórico e Internet: uma conversa 
com Carlo Ginzburg.AEDOS-Revista do corpo discente do PPG-História da UFRGS. Num.8, 
vol. 3, Jan – Jun. 2011. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/aedos/article/viewFile/20722/11957>. Acesso em: 3mar. 2018. 



105 
 

 
 
CRONON, William. A place for Stories: nature, history, and narrative.The Journal of 
American History, Bloomington, v. 78, n. 4, p. 1347–1376, 1mar.1992.Disponível em: 
<https://academic.oup.com/jah/article-abstract/78/4/1347/718320?redirectedFrom=fulltext>. 
Acesso em: 05jun. 2018. 
 
 
CRONON, William. The Public Practice of History in and for a Digital Age. American 
Historical Association.  2012. Disponível em: <https://www.historians.org/publications-and-
directories/perspectives-on-history/january-2012/the-public-practice-of-history-in-and-for-a-
digital-age>. Acesso em: 19jun. 2018. 
 
 
DRUMMOND, José Augusto. A história Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n.8. p. 177-197. 1991. Disponível em: 
<http://www.nuredam.com.br/files/divulgacao/artigos/Hist%F3ria%20Ambiental%20Drumon
d.pdf>. Acesso em: 5jun. 2016. 
 
 
EG & G TECHNICAL SERVICES, INC. County of San Diego 2007: firestorms After 
Action Report.Feb., 2007. Disponível em: 
<https://www.sandiegocounty.gov/oes/docs/2007_SanDiego_Fire_AAR_Main_Document_FI
NAL.pdf>.Acesso em: 28maio 2018. 
 
 
FERREIRA, Robson Tiago; TAVARES Daiana da Silva; ABREU, Karen Cristina Kraemer. 
O Twitter como ferramenta de comunicação organizacional. RP em Revista. ano 8, 
n.25.Salvador- BA. fev., 2010 – ISSN: 1809-1687.  
 
 
FLORÉZ, Jairo Antonio Melo. Historia digital: la memoria en el archivo infinito. Historia 
Critica No. 43, Bogotá,p. 82-103. jan.-abr., 2011. Disponível em 
<http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n43/n43a06.pdf.> Acesso em: 16jan2017. 
 
 
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do designe e da comunicação.São 
Paulo: Ubu Editora, 2017 [19--]. 224 p. 
 
 
FREITAS, Bruna Castanheira de; VALENTE, Mariana Giorgetti (org.)Memórias Digitais: o 
estado da digitalização de acervos no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017. 216p. 
 
 
GARDEN-HANSE, J. et al. A. Save as… Digital Memory.  New York: Palgrave Macmillan, 
2009. 218 p. Disponível em: <http://14.139.206.50:8080/jspui/bitstream/1/2187/1/Garde-
Hansen&Hiskins&Reading%20-%20Save%20As%20...%20Digital%20Memories.pdf>. 
Acesso em: 20jan. 2018.  
 
 



106 
 

GOOGLE. Como a pesquisa organiza informações. 2018. Disponível em: 
<https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=pt-BR>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e 
Gestão Metropolitana. Relatório: avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da 
Barragem de Fundão em Mariana-MG.[Elaborado pelo] Grupo da Força-Tarefa [instituído 
pelo] Decreto nº 46.892/2015. Belo Horizonte, 2016. 289 p. Disponível em: 
<http://www.cidades.mg.gov.br/images/NOTICIAS/2016/relatorio_final.pdf>. Acesso em: 20 
jun. 2018. 
 
 
HARTOG, François. Evidencias da História: o que os historiadores vêm. Tradução 
Guilherme João de Freitas Teixeira com a colaboração de Jaime A. Claser. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2011. 286 p. 
 
 
HENN, Ronaldo; PILZ, Jonas; KOLINSKI MACHADO, Felipe Viero. Celebração do 
casamento igualitário e homofobia nas redes digitais: #LoveWins na disputa de sentidos 
oriundos da apropriação da Havaianas.E-compós,Brasília, v. 21, n. 1, 2018. Disponível em: 
<http://www.e-compos.org.br/e-compos/article/download/1400/975>. Acesso em: 20jun. 
2018. 
 
 
KIRSCHENBAUM, Matthew G. What is Digital Humanities and what is it doing in your 
English department?, ADE BullEtin, 150, p.55-61, 2010. Disponível em: 
<http://hdbr.hypotheses.org/files/2011/09/kirschenbaum_whatisdigitalhumanities.pdf>. 
Acesso em: 21ago. 2017. 
 
 
LANGVILLE, Amy N.; MEYER, Carl D. Google’s PageRank and beyond: the science of 
search engine rankings. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006. 224 p. 
 
 
LEE, John K.. Digital History in the History/Social Studies Classroom. Society for History 
Educatio. The History Teacher, Vol.35, no 4, p. 503-517. Aug. 2002.  
 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. 3. ed.São Paulo: Editora 34, 2010 [1999]. 272 p. 
 
 
LUCCHESI, Anita. Digital history e storiografia digitale: estudo comparado sobre a escrita 
da História do Tempo Presente (2001-2011). 2014.  Dissertação (Mestrado em História 
Comparada) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
 
 
MESEGUER, Juan A. P. La realidad de la #hashtag. Universidade de Santiago de 
Compostela- Espanha. AECPA- 11º  CONGRESO. Anais. 2011. [atualizado em 2016]. 
Disponível em: <http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/11/papers/715.pdf>. 
Acesso em: 3out. 2016. 



107 
 

 
 
MESSINA, Chris;  et al. An oral history of the #hashtag. Wired Business.Interview by Lexi 
Pandel in  may 19, 2017. 8 p. Disponível em: <https://www.wired.com/2017/05/oral-history-
hashtag/>.  Acesso: 26 out. 2017. 
 
 
MURZINTCEV, Nikita; CHENG, Changxiu. Disaster Hashtags in Social Media. 
International Journal of Geo-Information, 5 July 2017. Disponível em: 
<http://www.mdpi.com/2220-9964/6/7/204/pdf>. Acesso em: 8set. 2017. 
 
 
NOIRET, Serge. História Pública Digital. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p. 28-
51, maio 2015. Disponível em: 
<http://www.academia.edu/attachments/40784795/download_file?st=MTUwMTQ0NDU0OC
wxNzcuNzkuMTguMTk5&s=swp-splash-paper-cover>.Acesso em 5jul. 2017. 
 
 
PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da História Ambiental. Estudos Avançados, v. 24, 
n. 68, São Paulo, 2010, p.81-101. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100009>. 
Acesso em: 5jun. 2018. 
 
 
PIMENTA, Ricardo. Os objetos técnicos e seus papéis no horizonte das humanidades digitais: 
um caso para a ciência da informação. Revista Conhecimento em Ação, Rio de Janeiro, v.1, 
n.2, jul/dez 2016. p. 20-32. 
 
 
RECUERO, Raquel. Contribuições da análise de redes sociais para o estudo das redes sociais 
na Internet: o caso da hashtag #Tamojuntodilma e #CalaabocaDilma.   Fronteiras – estudos 
midiáticos. v. 16, n. 2, p. 60-77,  2014. Disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/download/fem.2014.162.01/4191>.Ac
esso em: 25out. 2017.  
 
 
ROBERTSON, Stephen. The Differences between Digital History and Digital Humanities. 
[The revised & expanded version of this post published in Debates in Digital Humanities 
2016] May 23, 2014. Disponível em: <http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/76>. Acesso 
em: 20jan. 2017. 
 
 
ROCHA, Anna K., MORENO, Josyane. A folksonomia como ferramenta para a 
representação do conhecimento na web sob a ótica das redes sociais. Múltiplos Olhares em 
Ciências da Informação, v.2, n.2, out. 2012. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/1714-6110-1-PB.pdf>.Acesso em: 17jun. 2018. 
 
 
ROSENZWEIG, Roy. Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era. Originally 
published in American Historical Review 108, 3Jun2003. p. 735-762.Disponível em: 



108 
 

<https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/108/3/735/22504?redirectedFrom=fulltext>. 
Acesso em: 20abr. 2017. 
 
 
SALAZAR, Eduardo. Hashtags 2.0 - An Annotated History of the 
Hashtag and a Window to its Future.  Icono14,, v. 15, n. 2, 2017. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6054356.pdf>.Acesso em: 19jun. 2018. 
 
 
SALAZAR, Manuela de Matos. Consumir, Registrar, Compartilhar: A hashtag #lookdodia na 
sociedade do consumo. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA ABCIBER, 8., 2014.Anais. 
São Paulo. Disponível em: 
<http://www.abciber.org.br/simposio2014/anais/GTs/manuela_de_mattos_salazar_174.pdf>. 
Acesso em: 10nov. 2017. 
 
 
SÁNCHES-OCANÃ, Alejandro Suáres. A verdade por trás do Google: a inquietante 
realidade que não querem que você conheça. São Paulo: Planeta, 2013. 300 p.  
 
 
SEDREZ, Lise F. The Use of the Internet as a Source for Environmental History. Electronic 
Green Journal, v. 1, n. 8. 01june 1998, ISSN 1076-7975. Disponível em: 
<https://escholarship.org/uc/item/4s1684wq>. Acesso em: 19jun. 2018. 
 
 
SILVA, Aline de Sá; TONUS, Mirna; DORNE, Vinícius D. et al.. Trending Topics BR 
monitoramento e análise dos assuntos do momento. In: INTERCOM- 40º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. Anais. Curitiba – PR.. 2017. 
Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0319-1.pdf>. 
Acesso em 20jun. 2018. 
 
 
SILVA, Elisa W. V. B. #SOSRIODOCE: ciberativismo na tragédia do Rio Doce. 2016. 
Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Jornalismo Digital e Produção Multimídia) – 
IESB- Instituto de Educação Superior de Brasília, Brasília. Disponível em: 
<http://jordigital.iesb.br/wp-content/uploads/tccs/jdpm12015/SILVA%20-%20Elisa%20-
%202016%20-%20SOSRIODOCE%20-
%20ciberativismo%20na%20trag%C3%A9dia%20do%20Rio%20Doce%20-
%20TCC%20JDPM12015.pdf>. Acesso em: 20jun. 2018. 
 
 
SPIRINELLI, Fabio. A digital turn? On the future of archives. DHLAB. Universidade de 
Luxemburgo. [blog] feb. 23, 2017. Disponível em: <http://www.dhlab.lu/blog-post/a-digital-
turn-on-the-future-of-archives/>.Acesso em: 18ago. 2017 
 
 
TANG, Chris. Acquiring, organizing and providing access to digital content: The Singapore 
Memory Project Experience. IFLA WLIC, Singapore, july 17, 2013. Disponível em: 
<http://library.ifla.org/214/1/198-tang-en.pdf>. Acesso em: 8nov. 2017. 
 



109 
 

 
TEMNIKOVA, Irina; CASTILLO, Carlos; VIEWEG, Sarah . EMTerms 1.0: A 
Terminological Resource for Crises Tweets. ISCRAM 2015 Conference - Kristiansand, may 
24-27, 2015. Disponível em: 
<http://chato.cl/papers/temnikova_castillo_vieweg_2015_emterms_terminological_resource_
crisis_tweets.pdf>. Acesso em: 8jun. 2018. 
 
 
THATCAMP. Manifesto das humanidades digitais. Paris: ThatCamp [The Humanities and 
Technology Camp]. 2011. Disponível em: 
<http://tcp.hypotheses.org/category/manifeste>.Acesso em: 20fev. 2016. 
 
 
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. [trad. Wagner 
de Oliveira Brandão; revisão da tradução Leonardo Avritzer]. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
261 p. 
 
 
TURKEL, William J. Digital History Hacks: Methodology for the Infinite Archive (2005-
08). [Weblog. Atualizado em 5 de abril de 2006].  Disponível em: 
<http://digitalhistoryhacks.blogspot.com.br/2006/04/methodology-for-infinite-
archive.html>.Acesso em: 13ago. 2017. 
 
 
TURKEL, William J. Every place is an archive: Environmental history and the interpretation 
of physical evidence. Rethinking History. 10:2, 2006b, p. 259-276. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642520600649507>. Acesso: 18jun. 2018. 
 
 
VIEIRA, Marcella; REZENDE, Renata. Memórias de Vladimir Herzog na hashtag 
#vlado40anos. In: IV ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DE HISTÓRIA DA MÍDIA. 
ALCAR. Anais. Niterói- RJ. 2016. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/md13%20(1).pdf>. Acesso em:10nov. 2017.  
 
 
WORSTER, Donald. Para fazer História Ambiental. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 
vol.:4, n. 8, p. 198-215, 1991. Disponível em: 
<http://www.nuredam.com.br/files/divulgacao/artigos/Para%20fazer%20hist%F3ria%20ambi
ental.pdf>. Acesso em: 20jun. 2018. 
 

 
 

 
 
 



110 
 

 
SÍTIOS CONSULTADOS 
 
 
AYERS, Edward L. The Valley of the shadow- Two communities in the American Civil 
War. University Virginia Library, 1993-2007. Disponível em: 
<http://valley.lib.virginia.edu/>.  Acesso em: 19 jun. 2018.  
 
 
EUROPEANA COLLECTIONS [website]. Co-financiad by the European Union [2005-
2018].  Disponível em: <https://www.europeana.eu/portal/en/about.html>. Acesso em: 18 jun. 
2016. 
 
 
FUNDAÇÃO RENOVA [site]. Disponível em: http://www.fundacaorenova.org/. Acesso em: 
20 jun. 2018. 
 
 
GINZBURG, Carlo. História na era Google (parte II). FRONTEIRAS DO PENSAMENTO, 
2010, Porto Alegre.Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xr0xOQ48Wzs>. 
Acesso em: 20 jul. 2018(UFRGS TV. Audiovisual. 17m21s. Publicado 18 set 2012.) 
 
 
INTERNET ARCHIVE. São Francisco, Califórnia. (Brewster kahle) 1996-2018. Disponível 
em: <https://archive.org/>. Acesso 18 jun. 2018. 
 
 
MAB COMUNICAÇÃO. #1AnoDeLamaELuta. 0m37s. [2016?]. Disponível em: 
<https://youtu.be/x8lAs7sRrGs>. Acesso em: 20 jun. 2018. Vídeo publicado em 26 de 
setembro de 2016. 
 
 
MAB NACIONAL. História do MAB: 20 anos de organização lutas e conquistas. 2011. 
Disponível em:<http://www.mabnacional.org.br/historia>. Acesso em: 20 jun 2018. 
 
 
MAB NACIONAL. Quem somos. 2011b. Disponível 
em:<http://www.mabnacional.org.br/content/quem-somos>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
 
 
#MUSEUDEMEMES. Niteroi, Rio de Janeiro. 2015. DISPONÍVEL EM: 
<http://www.museudememes.com.br/sermons/murro-na-poc/>. Acesso em 26 jan. 2018. 
 
THESAUROS LINGUAE GRAECAE- A Digital Libreary of Greek Literature. University of 
California, Irvine, 2014. Disponível em: <http://stephanus.tlg.uci.edu/history.php>. Acesso 
em: 19jun. 2018. 
 
 
 
 



TESTE OE RECUPER<\çl.O (TR l#SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REA LIZAÇ~O : H DE OUTUBRO DE 2017 
PAtAVPA CHAVE:#SOSRio {)oce 
MODO ANÔ~IMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 201.S/ TODOS OS RES ULTADOS 

l'I'EM I 1:-IM.PEZA I @u•uArio (n,. po nsávcl I 
· · j)t!l a pubhcaÇilo) 

I I Bcthânin Zanattn 

2 o B cthãnia Zanatta 

1 @soulcapixabu 

) 

I (l;ibclrcol i 

4 

1 (~denoV!lrroph 

4-1 
I (ci)dcnoVllnuph 

4-2 
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D ESCRITJVO/ Publi "'çn o 

Foz do Rio Doce om Rci;ência (Li!lilOrcs!ES) Inicio do tarde de ortcm o hoje, 
#sosriodocc #valc.Jssassinn 0/ia Bcthânia Zantll.ta) 

Foz do Rio Doce em Regbu:io (Linlurcs/ES) lilicio do tarde de ortcm c hoje. 
llsosriodoce llvnleossossina (Vi o Bc:thânio Zonntto) (mesma públicoçllo do 

item I) 
B001 dia li! o t;ojc é dia de passar lá ro procin!Ul do Vila Velho e fuzcr 

liquclo dooçno do Águo Mincrol. Umo oçdo {l dos nossos amigos do 
@bandacanichno O O ônibus do banda fiçnn\ '~ 8h ~sl8hl Participo c 

compartilhe! O 
@soulcopi<abo 

M.ais wna vw, obrigada a todos que contrib~úram com a cnmponhadc 
arrocodnçdo de ÕJlltil ... Já C)1ltcgamos urna cOlTctu em Baixo Oandu (ES), 
out.ru em Resplc:ndor(MG) t: csl.n cl.n foto foi em GovcmnOOr Valllda.res 

(MG). ' 

#doct~morcmütros #sosminos #sosriod,occ lhninustcmsedc #solidariedade 
#wno.rcmlltros 

Minas tem sede! 

APENDICE A 

EIASl!TAGS (todos inde:<odns o 
U)\1. Dabl da PublicaçJ o Plataforma Notos 

~blicaçio) 

A CASA DE Ulili;-..ucloumu 
#sosriodoco httos:llorosodcvidro.com/20 15/J J I 22 ·nov-l5 VIDRO puhlicnçâo 

~~ (n~Qbook ~m/ghQt.Q.uhg:lfbic?:I02Z302667320216&.s~""ª·653 odginndn no 
#vaJ cassussinno. 5~6234692593.1 073 741 R2R.I 000111236665617&lvoo-l Focebook 

A CASA DE Mesma 
#sosriodoce #valeassassina httosilacasodevidro.com/twúvnlc-do-ri<Hioccl 22-nov-1 5 VIDRO publicaçlio item I 

h!tl2·f[w~· imgmm Qrglyseri~Q.tl~~ixgQ~166914R93211 I 3013~83504741 
#sosriodocc 3274 1669748932 26-nov-15 IMGRUM 

#soulcapixaba 
Hbanducomichao ht.tp·// www.imgrum org/mcdia'll266!l5262059763454 1 66974~932 

#vemconx:omichn.o 
#vcmcomsoulcapi.xaba 
#prncaduqucdccaxins 

#vilnvclhu 

#sosri odoce htlg:/lwW\'J...imgmmorgltaf!lminn..;;tcmsglc 26 -nov-1 5 IMGRUM 
#zcmu h~tp ;Uww~.imgnun.Q(g/JnQ!iiafl I 3~220966575n6829 11244~ I 3~ 

#rcspoosnbilidndcsocia1 
#~jndarquemprcdsa 

#sosminllS 
#eo.gornso.rnru-co ! 

#minnslcmscdo 

#sosriodoco http:l!www.imgnun.org/mcdiol 1 12979285490205~70 I 19462334 66 25 -nov-15 
#doonmorcmlitros !MOR UM 

#sosminas 
#minastcmse(lc 
#solidariedade 
#omoremlitros 
#sosrioclocc hllp:llwww.im[=.otl/)mcdin' I 124251349214965152 194623:1466 25 -J\ov-15 

#doeamoçcmlitros 
#sosmin<lS lMGRUM 

#rninnstcmscclc 
#sotidoricdadc 
#nmorcmlilros 

#govcmo.dorvalndnrcs 
#sosgv 

#ibituruhn 
#pi codoibiLuruna 
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Booom Dia! Fomilin lUlidllno sttrf1 Abcnçoo! Otimo firml de somona pnro 
todos! RcAência, Linh:rrcs. ES, J>or (à;viniciosdosurf 

cntmJ119s t..m conLalo comaRcd Blll.loon Pinheiros (lun dos postos de coJcta 
clcdonçOcs) e nossos alunos podcnlo cntrcgDI ciOUIIIIeS oqui até o clill 02/12 o 

e:ncominharemos para eleS. 

Que.m preferir pode levut· n doaçO:o dircLnrncrte lá. 

O que door(principalmontc ÁGUA): 

·Garrafas do 4!nado 500 ml ale no móx 2L, já que em algnns lugorcs o 
occsso os tá impossibilitado c n ontmgn sem feitn ppr helicópteros atrnvós de 

parnqllCdo.!; NÃO DOAR GAL0ESOE ÁGUA, PORFAVORI 
• Kits de higim10 c limpcl.ll: pasta c oscovus de de•~•. slwnpoo o 

condldonodor, nparelho de bnrbco.r, <JfCmo corpoJUl, dcsodoro.ntc, cotonete, 
algoclllo, penlcle~cova, sabl!o em pó, bucho de cor.inhn, palha de aço, dsna 
sanilári11 dcsinfctwllc, álcool, saco elo lixo rcfo'VoclO 30L, vtlllll, fósforos, 

peças intimas musoulinns e r-cmi.nínns. 

Todu.'l as doo.ções sorõo documentados e fotografadas e entregues em 
Gov(lmador Vnladares. 

POSTOS DE: COLETA: 

ZONA NORTE: Rua Capilno Froncisco Lipi, 1,236 • Pnrado Inglesa · 
pcrtlnhodo Subw ay de Luiz D\Unott Villurcs. 

ZONA OES'I'E: SIMPLE ·Ruo Ailnbcrê 1884 Pcrclizcs 

A trtçédio do Mruiana cnuson cstrl@OS incolculávcis.Mas n!io atingiu apcnus 
Minns Gcrnis . Ao chcgru- no Rio dcx:c, a Irunu de rtjcitcs das barrngen.s 

rompidus. ntingitt dircuuncrtc t1 populuçüo do Espirito Santo, nfi:tundo o 
abnstccimento de f@Uíl nas cidades oo lOJl:l,O elo CltrSo do rio c o proibição da 

pesca no rio/mar por aqueles qoe subsistem por esse meio. 

Resolvemos ctiar cssn cnmpnnho. pwa poder tijudar as coJntmidadcs 
locnlizadas <lo Jongo do Rio Doce e que cst5o dcsnssistidos, nccessit.ondo de 

óg\13 pot6vol c ccstoo bl:lsiCDS. H ti ndicins du Vil11dc Rcgêncin que o 
ob..1slccimcrio c npoio fornecido pelas cmprtsas rcsponsflvcis pcln tmgêdia 

ndo é suficiente c que já cstno pre~.oisal\do de qjud1.\ c hâ comuniclldcs 
ribci1inlt::ts csUio comolctruncntc dcsossi~t ick:t s. 

vidco sem rcfercncia a#. Contem pmticipantes seguram JXlpcl escrito 
sosriod.occ 

Mesma pnblicoçl!o do item I . lslo significa que, a cada nova publicaçllo no 
Blog sobre o tema que incorpora o evento ocorrido em Mariana, este BSsoc.ia-

se à publicação já oc isLentc da usuária B c:t.hãnia Znmta. Mesmo que não 
utilize a #sos_riodQcc. 

tiUp:t/www.imgrum.org/us•TIB<lldcapi'labo'l6697489ntl l2643561 561767 
#sosrio<locc 6772 1669748932 24·nov· IS 
#rcscncia http://www.iiAArwn.org/mcdJoÍi 123086622535809003 I (,69748932 

#surf IMGRUM 
#linhnrcs 
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#fhmi lia 

#cnpixnbn 
#brazil 

#souooffix nbn 

' 

I 

I 
I 
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I 
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1 

I 

#SOSRtoOocc h! lp:f/ itspla1imcin •les.bloos >OLcom.brf20 15/11/sos-rio-docc.html 23·IIOV·I5 
ITSPLAY I 

T!MEINGL!lS 
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IISOSRioD oGC ~kickn!je !6lm.l.'!rlM'lmOOJtlm~:i~::!o1Qmunidadçs-dQ:rio-dQç~~ 22·nov·l5 KICKAWTE 

I 
I 

I 
' 

#SOSRcoõncio Kikanlc é \Um olirtnformo do orowdf\Q>din• I 

o ht~sJiwww.youtube.oom/walch?v=RUXZSYz6LBs 22-nov-1 5 YOUTUBE ' 

I 

hUPJ'llílÇDSlili!C~dm l(QI!JI20 1 ~l lll2l/~yj~m:SRI!ml~is:lrilbilthando-a- : 
mçgo:Y:m~W;l:iQÇiQ:mn!;!iemDI-J~m!il-~:Q:§i1c:n~i2:!amJRlig:-~::$!!lcs- A CASA DE 
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l O o lii!druticlscllos 

ADRABrao;iJ 

11 I 

Anonimo 

12 I 

(~majul i runcndcs 

p I 
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Algumas publicações, mesmo contendo a hashtag. Devem ter SlU1S 

informnçõcs conferidas, isto por que algumns, por estarem associadas a 
publicações refererucs à data de interesse, são indicados paro o escopo de 
anóliso, porém, qtUUldo estudado o corueúdo, percebe-se que ele é de outro 

oeriodo. 

No rnanhi1 de hoje, nossa equipe esteve em reunião com a Prefeita Elisa, dn 
cidtK!c do Governador Valadares e foi firmada a parceria pmu rcnliznçffo da 

djstribuição de água ós lhmilíos afetadas pela contaminnçüo do Rio 
Doce. #SOSriodocc#SOSMinnsgcrais #SomnílisADRA om Nocds()n 

Domclis de Moura <: .lcnnv ('::u~}lin( \~ieir;.1 

Anônimo21/l i /20 15J3·44 

O Rio? É doce. A Vu.lc'l Amargo. Ai, antes fosso Mais leve a carga. Enlre 
estliais E multinnoiorwis, Quo.l\tos nisl A divida it1tcrnn. A divida oxtcrna A 

divida etCITUl. Qunnlas toneladas ex portnmos De ferrO/ Quattas 11\grimns 
disfarçamos Sem berro? 

Carlos Dmmmoncl de Androdc. 1984 

#SOSRIODOCE 
As dooçõcs quo pedi ao mounmigoMurquinhosjúoheguram do Bnhi.u. 

Agradeç.o ao presente símbolo qllc rcccbJ rs Ao ~vo bnhinno, todo o meu 
cnrinho c gmtidi1o. V ala:dure& agradoocl Ao meu querido amigo, eu nfío tenho 

palnvrns parn ogrndcccr tll(lo que: fez paro tomnr isso possível. Muito 
obrigndol #sosriodoco #vnlndot'esl omscdo #gratidão #obri~ndo 

o htto•Jinruloix .oom'inst!ll!mm/mariruut cidade aue mo.html H5davs ago MULPIX 

hlll!l:!il~ww f;JccbQQs CQ!Jii!migºªADRABrmiUghotQsla.230191 133620779 
~SOSriodoce .5lí035.2 I 2R4560 142 I 999/962333253H39M23/?tM=3~thcatçr 17-nov-1.1 FACEBOOK 

#SOSMinusgoruis I 

#SoumnisADRA 
http1/ myriamfíg\leircdo.bl<;)gspot:.com.br/20 I 5/ ( I hmuicipio.de~pi raporn·C~ MIRIAM 

1ni.nistcrio.hunl 2l ·'t10V·I5 FIGUEUillDO BLOG 

#SOSRIOD OCE 
#SOSRIODOCE 

i 

li 
I 

! 
#sosrioclocç lttpi/www.nngrum.org/toglvnlodtuostcmscdo 20·1lOV•I.5 I JMORUM 

#v~odarcslc::msedc hltp1/www.imgnlll1.0il!lmc<Ko/ 1!2628 l8629i62R95119 _ 488399307 
#gmtidão 
#obrigado 
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13-2 I ___ @jookclínctomw. 

H uff Post B msil 

]4 I 

EstOOo de Minas 
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~t:po @corrcrtedobcmsf · • · Quem vomos? Show solidário! 
@mndrunczcro convida @çhristianuv- Uhmvoll~ ('(yunieri_w<nYo .. Mary 

Loo c @pcdro.sarria · @nt11Slcll• O • O • Quinto, no @bjockpttb. 

···---~ 

E o governo vai ficar c todas os doo.çõcs co populw.,'iio bebendo essa água 
podre 

Tragédia em Morianc. desperta comoçl\o nas re<lcs sociais. 
1
' A tw.~o.s #SOSRioDocc lbi n maiautiva dumntc os sete dias posteriores ao 

dcsost.ro." 

Vidco- cvnngêlicos jogom água ~w,gido' 1 paro salvnr o Rio Doce 

~SOSRioDocc http://www.imgnun.ors/mcdilllli2S653633!368 R0873_,14S904! 22 20 -nov-15 
#Rcposl !MOR UM 

Hnooroincidcnte 
#doc:l8tlll 
#Rio Doce 

#sDlvcori odocc 
#vivariodocc 

#sosMG 
#sosMinos 

#mln$gcrai.s 
#mg 

#mariilllll 
#sosMw:iann 
#mruiunt\ms 
#trorimu_mg 

#SOSMoriunwng 
#bcntorodtig1~s 

#sosbcnlorodrigucs 
#bcruorodrigU<smg 
#bcntorodriguc!J_mg 
#voladarcstcm~edc 

#sosGV 
#govcrnl\dorvnlru!ares 

#GV 
#valo.darestomsçdc 

#sosES 
#ES 

#EspiritoSruto 
#SOSEsoiritoSruuo 

#sosriodoco lttp:llwww.imgrom Df!i{medill'l.l2263044 7403219055_1 2654851 09 IMGRUM 
#sosgovcmadorvnladan..-s 

#:vnllldarestclnscdo . 

http:l/www.hufljlostbrnsil.cornlfgv·daJlP!tJ1>8odia-cm-marianu-tlespcrto· 
#SOSriodocc conlóCao-nl\S·rcdos'ioclais_o_21 6834221 18 -nov-15 

ffUFFPO ST 
BRASIL 

hltt§:llwww em com.luiiiD!inQtici~gca.i~Z0!51 1! l lli/intrn:m g~mis ?OR62 
#sosRioDooc 7/yidc<Kvangclioos-jooam-;u:ua-~.:oom-salvnr-o-~ ·16-nov-15 EM 

#somot.odoorcsponsavcis 

I 
#trogedinmarinnn 

#rio 
#doce 

#cvurw6Lica> ! 
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~l'ío sei como começo o. dcscl'CVCI' isso t.udo que tenho visto, "'1nclhor forma 
foi fa1.ondoDocoRio. Depois do fccdbnck que vocês nos dcromcom o 1" 

copit.u1o, nchwnos que seria nosso dever cont.in\1~ conlando ao B msil o qLlC 

temos vivido nos últimos dios, dessa vez fornos mais longe, mns oo mesmo 
tempo fornos tão perto, pois tudo acontece aqi.Ú n.nna;sa frente. Vl ouvi, 
senti c chore~ chorei vendo gcnlc com sede, chorei antes de do~1rir, otó 

fiv.cndo compro me pegl\ci em tawimas. Pude var de perto as pcssoos que 
realmente eslBo trobnlhando muito,slSo ma~ores, Lmbalhadorcs c 

auiodd!ldos twnbéJn, é preciso ser justo o reconhecer. O docwno.ntário 1úio 
lctn co.noht>lSes c nem intcnsõcs, isso dcvcrã ser percebido através de cnda 

que assistir. Poro olgwlS scró utm facadnnopoito, mas ll 1>cdo tom sidomniur 
C.Uquc Castro Studio C que a dor no peito. ObrigaOO a Deus, que noo penniliu fo.zc_r isso, e obrigado 

Jó FUmos n vocês por comp::utillwc.m. 

Emociononte c muito bem prochv:ido, p::uabcn." pelo hnlhantclmbalho!!t O 
\idco retrato çorn pcrfci~5o a J'Calidadc que opo .. ·o drJ (iovcmadOl VaJadan:s 

passou com o mnior tr~édio o.mbtcnwt, s<x;io.l c econômico. do!:: ültimos 
lndc,~lo por Luis Gm;lmo tempO\ il1iodocc #$~) . ..:ri<x1!.Xc#swn:nco i1vuJ c'ln~uinna lltlut:cdia. 

Leão em 20 l 6 #t u.rmudoNJHn 

#r:icxlocc 

#sosriodoco 
#samarco 

#valo 
#mnriantt 
#lmgcdiíl 

ht tpsi/www yoyt ubc ccmfwutch?y-Fro7Zw8i6BE 

lndexodo por Luis 
(i ustcrvo Leão ,em 

YOUTUBE I 20 16 

1-- llttU1nndoremo. ___ t---:--------------------+---'---'--,.---.J---..,.---1 

~duplacariocu 
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Com r,tosso coração partido entro duas l.rugCdios mas pelo menos wnu delas, 
temo; como ojud!u·. A cidade de Gov.,nador ValaúuresiMG c~ a 

COMPLET AMEN1E sem águo. O dosabostccimcrto foi provcx:oclo peln 
~:ontaminuçtto do Rio Doce, q\.11;1 nbastcce o tnunicfpio, pelo I amo c mn~criois 

tóxicos vindos dru; ba.rrogcns que so romperam em Mtttianu/MG. 
Compartilhl!ll essa mcnsilllem com os postos de on·ewdn~ao de {tgun: Rio de 
Janeiro . Centro: Cruz vcnnclhtt. Ptuçu Cruz vcnnclhn, 1011 2 •.(pode ser I 

gtt·rafa seq\)l!r) B.arrn da. Tijucn · shopping b~rrn maU, o.venida cln.~ runcticns, 
7700, lqjn 

120. B<tufogo • Run AmaldoQuintclll, 1 o, portntin 24 h. 1) Tijuco · Rua 
Antônio Basilio, 533. l':nlrllJurrut port<lriaentroó dn manhã c as 22 hottts . 
Niterói. Av Quiptino Bcx:aiuvn, 679 ,Charitos . Bmsilin. Comunidotle das 

Noções· Cump1w SIA- Trecho2 l-otes 390/400 . Estüo recebendo os 
doações 1~1!1 Vn""'sl!? SAoP:nuo:. Run capitüo FrM<i"o- Lipldios 1236 · 
pnrada inglcsn'r..onn nor.tc .. Vitórin . Sccrot.orln da Jlaróqui~ S6o Camilo de 
lóliis- Av. Artlonio Borges 194. Belo Horizonte .PU C Mi!1l1S • Libcrdnde • 

Bentrit. - ll ll 9 9210.0502 . #doeógtut #G.ovcrnndorV~odorcs 

#Vn!cDoRioOooc tiSOSRioDocc #Brosil #brosilia #minnsgeraia #ubcrlondia 
#saopaulo #viloria #-bcJohorizonto #riodcjanoiro 

#SOSIUoDoce http;t:llmulpix .oom/insllliJt!llnilojll... i _nw_arnuldo .. lttml 11-nov-15 !VIULPIX 

#docóglU> hllps:f/mulpi.'\ .conV ooslflll!(2 0144~0 1i 79 1 6274 .html 
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
CATA DE REAUZAÇ~O: l3 DE OUTUBRO PP,Ol7 
PALAV(\A CHAVE:#SOSRioDoce 
MODO ANO~IMO 
FILTRO: !A 30 DE NdVEMBRO DE 2015/TODOSOS RESULTADOS 
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SOS RJO DOCE: lmose~s doMoiordcsosl!C runbiontol de MG 
#OoeA~uoMinorol. 

Vál'ius cidades csHiosofren<b com o tmgédia no Rio Doce por COltla do 
rompimcnlo do barragem dn Somm:co em MuriWltl y M.G. Agora é hom do 

unim1os forças pura ajudô.~los oossa horo tão diflcil. #1\JJ.opcloriodoco 
#smrriodoce #sosmorinna #sosvnlOOorcs #sosmin~;~Sgcrois #docngunmincral 

Vários oi dates estão sofrendo com a tragédia no Rio Doce por contn do 
rompimento dn bWTagem da Som arco em Mw:iono- MG. Ag":n é ho111 de 
lQUnnos forças para ajudá~los nessa horo. tão difll.lil. Diante ~esse fito, nós 

dn sawcní Eventos, scnsibilir.odos com CSSD lrQgódia, ~aremos recolhendo 
doayflcs de óguo ml1!orat em nossos apresentações do cspctóculo Halr. 

Todos que forem assistir ao cspetócu.loterilo \un desconto de 30%no valor 
doins,rosso, jnstrunonle purn <:ompmrcm ógun 1vln~ml c deixarem lô.J;\O 

Leatro paru doaç:OO. É \Una. pcqn:mD. colnborw;lío mas acreditamos quo se: ctrla 
\lm fi~or tun pooquínho jD umcnizo o sofs'imcnlo do a)&\unas j)Gssoos que 

csl5o possondo por esse pcsmlelo. 
#!utopcloriod.::xc #sosrioOOcc #sosmnriana #sos~Ddores #sosmiru~Sgc~ 

#docoguumlncral 

mesn,.,-n-ublicodto ITEM 19 

Amor. Empt,iio. Omçõo. Açflo • o Triste ver pessoas discutindo nas redes 
sooio:is quando o sofrimento do mn n~ dcstmrccc o sofrimento do outro. 
T!l!1lo Pllris quanlo Minas, Libnno, J up"o, Ccnn\ ... podem recebo r nossos 

omçõcs. MU9 MG c o E!Xprcc isrun também c!nnossu ação 
(i)tdcpcndentcmcnle da falia do eobortum d~rnidia brasileira ou não). Aqtti 
vão algm'IS pontos de coleta para recebimcntc de ãaua potável (se souberem 
do mais ponlos de ooi CI1~ coloquom""' COJ11Cl1l!IJ.ios) DBclo HorlzoriciMG 

- PUC Minas Liberdade· Estacionamonlo Park Cor Tomich: Ruo Silo 
Pnt~o.1500, Centro- Brillumtc Clean: Ruo PadroEuslóqtd o, 230, Coiçarn 
OJuiz de FomiMG- Morco<lo Municipol- Avcnidn llamllr Frlli\CO, 1.64 5, 

apto 1203, Bairro São Mathot~ O Rio de Janeiro/RJ -Cruz Vormolhu, Prnço 
Cruz Vcrmolho, Cenll:O .. Ruo Hcm1cnegildo do Barros, número R, Bairro 

Glórin O Sl!o Paulo/SP- Rua Caplll!o Frnnclseo Lipi, 1236 - Paradn h1!lcsa 
São Paulo/SP ·Zonn Nortejlol (J I) 9 l710 ·2~20 #pfll)'fOipruis 

#qjuderntuiuna #sosriodoce 

#Governador Valadares 
#·YolcDoRioDoce 

#Brasil 
#bmsilia 

#rnintt)gcr:ris 
#ubcrlandia 
#saopoülo 
#vitoriu 

#bclohorizonlc 
#Li ode' andro 

llsosriockx:c )Ujns·l/yo@l bçiJLNRXyJPcRE 15-nov-15 YOI<TUB!l 

#sosmuriuna 
#lulopcloriodooc 

#sosvnlodarcs 
#sosminasgc..'l'ais 
#dpe'{!uominerol 
#doca•uamineml 

#sosriodocc fACEBOOK 

hltP.~i.f~w. facçb~ coJJism2ucai cvenl~crinl-iv~viQoosl l 20005 0650009 
#I ulopcloriodocc QlJlL 14 -nov-15 

#soomuriana 
#sosvaladares 

#sosminusgcro.is 
#doeruuíllllincrttl 

(I hltos:llm-br.faeebookoomsap_IICoicvcrtoseriativos 14-nov-15 FACEBOOK 

j'llJ2ilwww imgmm.orgfwcrfn000!•mfi!!(fi74.5070/1 126037051179R6RI OJ 
~sosriodocc 217451170 IMGRUM 

#prayforparis hUQ ;lJ W\~~.imgnun.Q!t[m;;di~ 111 S t75R3 504032~]69 21 74 5070 14-nov-15 
Hoiudemmiann 
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA OE REALIZAÇAO: 23 De OUTUBRO DE 2017 
PAlAVA,I\ CHAVE: #SOSfHoDoce 
MODO ANON,IMO 
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22 o @flori •rufiu 
23 o @fioriorafia 
24 o iál flori•rafia 

maxquinhoom5 (Marcos 
Aoás CorrCu) 

2l I 

@.lagcncinmosca 
2G l 

(ii)agcnciamos~ 

26-1 I 
26-2 I (l~cnciamosco 
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Publicncllo i •unia 21 
Publicacfto i•llllln 21 
PublicllCãoio\mtn 21 

lnlblizJJHm.tc o mWldo vem sofrendo com situoçO~ lrun,cntâvcis, O dos:nstrc 
om Mtuiana, em Minas Gorais, que fez vàrias vtti.mns e trouxe QtmscquGncias 

paro. ~as outros cid.\ldcs c agem esse horríYol ot.entado em Pmis. Mllito 
triste ... Quoro pc:dir oos meus ms, amigos c scg\Ãdorcs que se juntem em. wnn 

co.ITCJ)lC do bem, c.nviundo sctttiJ;OOnlos de amor, uni~ o forçn n todns os 
vttinias de tudo qne vem aoCI'Iicccndo e seus fru1'ilinres. Queremos pad 
Vamos nos w'lir c tcntnr ame1úzar o sofrimcnt.o dessas pessoas inocontes. 

A cic\ndo do Govcmador Valadares es lá tot!llmcmo som águn c precisando do 
doações, Quem puder, ajudei E qrm Deus prctoja c conforte a todos 116s! 

Obrigado! #CorrcrúcDoBcm #espalhorunor #PrnyForPnris 
#T odosSomosPnris #PmyF orWorld #Far9BMariana #SOSMoriam 

#SOSMG #Forçnll entcRodrigucs #sosRioDoce #SOSGovenuxlmVoludares 
#Repost @riamnaoo.s with @rcpostopp. · · · Ocnlc, nindu O muito po\lco 
praquem não lcm NADA de ógua 11 Vomos qjudalll, fu:cmos anossupnric, 
com 200L ... Eslãoaccilando qualqucrqunn1idodc .... Runcapitílo Frunciscu 

Lip~ l 23G ·Zona Norte. O caminhlic sailllllQl'Ça/qurutu fcim pora 
Govcmaclor Vuloc\nn:s 

A ccnn ficou s:cm cor. Toda bcle7.a se trwtsfonnou em an,gústin. Estamos 
cnvCJgonhOOos por scnnos hwnanos c não moscus de vtrdadc 

O grito é: Vulo, trngo llstm I' águo .. ~.Agun ... Ãguo ... V:llc trogn água pnru 
encho-r o resc:rvltóriodo SAAE 'I por sua culpo cswziou 

Triste re.o.lidadc 

IMGRUM REPETE ITEM 21 i 
IMGRUM 
IMGRUM ' 

#sosRioDocc hltps:/lmuJoix com'in:.1ar•rrunlmarianu gmor PM nruis.html 14~nov-15 M\JLPlX 

#CorrcnlcD oB om hllQs;l!JnulQi;s jk'Om'J2Q5!L lli9604N6527960761 J.html 
#cspalheomor 
#PruyForPnris 

#TodosSomosPoris 
#PmyForWorld 
#F orçaM ariana 
#SOSMariona 

#SOSMG 
#F""çnllcntoRodrigues 

#sosRioDocc 
#SOSGovcmadorValadnrcs 

#Rcnosl 

#sosri odocc hll.J?S·fft wittcr com/agcnciomoscg 13-nov-15 TW!TTER 
hllos:lllwillcr.com'agcncian19SColslntnsl 6 (>52128086 7456204 8 

#sosriodocc https ·/ftwiUcr cornlagcnciamosca 
htt n::.:/fl\\~ltcr.comfo~·cncU:unost.-afslattLro:/665212222 I 724 79491 13·110V·l 5 TWITTER 09:01 

l.!sosriodocc hups://twittor.cornlngcn~nmosca 13~uov·l5 TW!1'TER OR:48 
#naofoiocidcntcfoictiTnc hll.P§r//twittcr comfagcnciamoscafstatus/(,652095HHM !I 3M9$2% 

lldodoccmorto 
#cstumossemagua 
ffimprensacaladn 
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PALA\(RA CHAVE: #SOS~IoDoce 
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FILTRO: 1 A ao DE NOVEMBRO OE 201.1/ TODOS OS RESULTADOS 

26-2-1 I @capixaba~cma 
26-3 I (â)ogonciiamoscn 

@mayurnu!= 
26-3-1 I 
26-4 I @ngcnOi.amosca 

26-4-1 I 
26-5 I 

2ó-5-1 1 @t.inrceloSA!vcs 

26-6 I ~iam os c:<~ 

26-7 I @!:,~gcnciamosca 

26-1- 1 I @sui cmanuoU 
26-8 1 @ugcncirunosca 

2ó-8- l I @1ilul! 
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DocumoJ1!4tio aprcsctllO o rec.l~ndo. dos mo:mdores tlc Govcmador 
Valadares . #sosriodocc 
Precisamos de Ajudo! 

O que a 1nidiu Mticiu não che8n .ttem pCJto do..tristc reulidaQc <tuc nóe, 
vnladarenscs, 

cstumos passEtndo. #sosriodocc #nuofd.ooidente 

Socorro! 

#sosrioOOco 
Mldiuculudn 

Pq (Un~dia cstálffo q,uieta.? Foi o mnior l.'l'imc 
wnbicnlal doBruslLA qnom inlerq;sa essa 

omissllo ? lisosriodocc 
#SIUTIOI:lloNuoFoiAcidenW I 

Crime! I 

Mocarmn nosso rio I 

o pouco que Unhamos, hqje de noda seM .. 
#sosriodocc #riodoc::cmorto 

#ostamosscmpgliD #somarcovnlcassnssinas 
#im ensncola<h\ 

Oesastxe 

I Para quem oinda nao entende\\ ti dimensão 
do eslto.go em Minns Gerais 'fsosdodoq: 

#sosriodol.:~ 

#sosriodoco 
#noofoiucidcnlcfoicrime 

#riodocc:morto 
#cslomossemagua 
#im~rcnsacnlada 

#sosriodocc 
#nUofoinciclcnto 

#sosri.odocc 
#noofoiucidont c f oi crime 

#riodoccmort.o 
#cstwnosscmugua 
#im >rcnsucalDda 

#~osriodocc 
#naofoifJCidcntcfoicrimc 

#sosriodoc.c 
#riodocomorto 

#cstrunossetnogun 
#imprcnsoouloda 

#sosriodocc 

#So.man:oNaoFoiAcidcnt.e 
#noofoiucidcrtcfoicrimo 

#sosriodocc 
#riodoccmmto 

#csto:moSSCI'nEISUD 
#imHrcnsacoloda 

#nool'oiucidc:ntofoicrimc 
#sosriodocc 

#riodoc<anorto 
#cstnmosscn'tlg.uo. 
#:impronsocalada 

#sosriodocc 
#riodoccmorto 

#oslumoscrrm~ua 
#snmarcovalcassussinns 

#im )rensoca.l~du 
#nool'oiacidcntofoicri mo 

#sosriodooc 
#riodoccmorto 

#estnmosscn'lag\Ul 
#imprcnsacoludu 

#sosriodoco 

hltps1/twiltcr.con1cnoix ubod:u:cmul stntus/665172920 78 904 9348 
https://lwittcr.com/ugcnciamost..'tl 

httos://twiucr cornlngcncin.moscafstatus/66520914 58644131 R4 

bttos -1/twittcr comr)naynro.UanruYsllttisl (ití5137954055172096 

.hllps;ilt wltter.com/agencinmoscu 

hlt os · 1/t witt çr. çonj agcncirunoscalsl atus/6 6 52 O~ R 5 73 5 ON 4 O 3 24 

hUpS. :/ItwiUcr.IX)tnf]_lumh~,:rlcx;~tnptfs.tntus/fífí51403NH957700il9tí 

htlos·//twitter com/ngcncinmosca'slilius/66517X995500 I 63072 

hUpsJflwittcr.conVMurcclnSAivcs/gtrt\ls/66 5! 67R9632740 1472 

hll i>S:I/twittcr.oom/aRcncianlOscalslntus/66517R51789R964992 

htlps·lftwittcr.conv'agcncinmosca/stmw:/tí6517R:\() 163225804N 

htlt?!Jitw:illcr.com/gui cmunucll/stutm/6651233495 17967360 
hllps;flt wilicr:c~~~cnci;mK)sca/Stat·\ISf66517771 02R9g9§52ó 

httos·l/twiUcr oom'litah/sto.tus/665133297~70217216 

13-nov-15 TWITTER 
~3-nov-15 TWITTER 

13 -nov- 15 
TWffTER 

113~nov-15 TW1TT!lR 

'fWii'TER 
13-nov-15 TW1TTER 

TWITTER 

13-nov-15 
TWITT!lR 

13-nov-15 

13-nov-15 TWiTTER 

tJ.nov-1 5 TWITTER 
13-nov-1 5 TW1T'TER 

13-nov-15 TWITTER 

Oó: 22 
OK:46 

04:03 

OK:45 

04 :13 
06:43 

Uó:02 

06:44 

06:44 

Ol:05 
06:4 1 
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE OUTUBRO Ç>E 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSR ioDoce 
MODO ANONIMO 
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26 -1 1· 1 
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26·12·1 
26-13 

2H 3·1 
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J 

1 
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l 
I 

1 
1 
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@agenr.iamosca 

@.deusouso 
@agcndamosca 

_@run inv •usma.o 
@ngcnci.amoscn 

(ii)silVOI10SOanlS8 
({4agcnciamoscn 

@errcoliveiro 
(â}ogencirunosco 

@)iluht 

A SITUAÇÃO I> DE DESESPERO 

As cidades nOO ficur.un apenas som âgun, 
perderam sua prind JXll fonte de ógua, por oo 

minimo 15 anos. #naofoitlcidcntc 
#SOSRioDocc 
SOCORRO! 

Governador Voladares (Minas Gerais) procioo 
do ~judo dp Brosil in!cirol!l A Somoroo molou 

o nosso rio, NÃO TEMOS ÁGUA! 
#SOSRloDoco 

Q1.1cremos água 'precisamos de ajuda 

Moradores nll.o podem pagar pelo lllcro 
incsponsó.vcl das grnnd"'S empresas. Exigimos 

âgua paro a população #SO SRIODOCE 
#TRAGEDYlNBRAZlL 
Dcsegpcmdorn a situt~yêo 

N!io podemos ser ignorodos 

O Brnsilprecisu saber n vcrdndo! MATARAM 
O NOSSO RIO Nõo lemos ógua! Ajudcm-nool Divulgue ! 

#sosriodoce @Jgortop @GioAUjJUStol O 
@)B nmotostcs 

#.naofoiucidcnt cf{licrime htt~·lftwittcr.comlagencia tnoscalâlatus/665177376607903745 13-nov-15 TWITT!lR 116:40 
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#sosriodocc 
#riodoccmOJto 
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#sosriool<lO 
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#sosriodocc 
#riodcx:cmorto 

#cstomosscmogtta 
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#SOSRioDocc hllps:l/twillcr.comlcnoolivcinlislatu..o/665134818179620865 13~nov-l 5 TW!TTER 03 :51 

#noofoiaddcn.lcfnicrime hUm!'flt willcr.r.:om/ogcnciaJ:nQ~2Q[st gt!§l6651 76J25 1 ~3902123 13-nov-15 TW1T~R 06:36 
#sosriodoc~ 

#riodoccmorto 
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#i mErcnsttcnludn 
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@Jagcnaiamoscn 

(ênnolascomnrcus 
(à,agcnciamoscu 

líllwinvAusmoo 
lílJIJ8cnciomosco 

taaminv11.usma.o 
títn,gcnciamosetl 

@liJnh 
(a)o,gcnairunosca 

@runinv•usmno 
~ogendamoscn 

@Hudsmcu 

So<orrol 

O Rio Doce irnplan por qjudo eoterçllo dos 
autoridades #sosriodocc#riodoccmorto 

#csttunossci'TI<l&un #somarçovalcussossino.q 
#imorensocn!edo 
Queremos ajuda 

SOCORROIIIIISOSRíoDocc 
#EstrunosSomÁguo #V olodorcsTcmScdc 

#M:tommORioDocc 
Prcciswnos continuar o. luto. 

Já estornos nos U'Cnds ll l #SOSRioDocc 
Mttarmn nosso rio 

1'rocnrom nossa. ~un por hmo #sooriodocc 
Queremos nooso rio de volta 

Não foi ocidcnicll! #SOSRioDocc 
Quorcua: nosso rio de volta 

O doce pcrglllllou pro doce qual é o doce 
mais doce. O doce n:st)ondeupró doce que o 

doce mais doco ERA o doce do meu Rio 
Doce. Nsosriodoce 
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#cstnmosscmnsuo 
#im lTcnsacalDdn 
#SOSRioDocc hllos://h•illcr.com/ominvAusmn<>'slotus/665 1384061 5 0832 I 28 l3~nov-15 TWITTER 4:05 AM 

#noofoiocidcnlcfoicrime hllu:!ill"il!cr.!ÊQm/~gen~mQsca'sl!~Lwi6tí5175509~1l45548R 13-nov-15 TWITTER 06:32 
Usosriodocc 

#riodoccmorto 
#cstamosenugun 
#im )rcnsacnladn 

#sosriodocc 1\llos://lwillcr.com/H udsonou/slruus/665 149 738 187!69793 13-nov-15 TWITTER 4:50 AM 
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26-21 
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@agcn<..ia.moset~ 

~themariafrcilas 
@ngen<..irunosca 

Câ!tom11dtadc 
(â;agcnoirunoscn 

(~ousas a 
(ã}ugcn<..iamooca 

(ii!PccdroGllilhcrmc 
(ã}agcnoiamosca 

tã\naíwafisio 
@agcnairunosca 

Ci<lSOSRioDocc 

Queremos 6gun1 qnercmos ajuda 

Não. tom AGU A em Valndares. A cichdc tom 
280 millulbi~Lcs o não tem pn:visilo paro 

voll.nr o nbnstccimcmo dn população! 
#sosriodocc 

Prccisrunos de njudn 

V olodares cst~ precisnndo d:lsolidoriodnde 
brasileira Ajudar fPZ u dífct·ençu! 

U:sosrioOOcc 
Precisa mos de qj udo 

Precisamos da ajuda de vocês, nossa cicWdc 
estátctalmerue som água. Orem por nós 

#sosriodocc 
Muitolrislcz.a 

é triste ver o do que w ncostumavn acbnimr 
desck o berço morrer porirresponsnbiUdadc 

#sosriodoco 
Precisamos mostmr u toda; 

A midla não;mostnt .1/3 do que cstnmos 
passando! Um rio sem vida. fauna c .floro 

m:>I'WS c tuna cidudc Uuciro som água 
ootávell #sosriodoce 

Nao podemos s~ ignorndos 

Prcdsnmos tuitar o mWido precisa sabor 

#naofoiacidcntcfoicrime httg~)/twittcr.comfagcnçiamQscnf§lotusf665!75087994261504 \ 3.nov~ l S TWITT!lR 06:31 
#sosriodocõ 

#riodoccmorto 
#cstamoscmagua 
#i mnrcnsacoladn 

#sosriodoce httosJ /twittcr.com'thcmoriufreita llstotus/6651 60804 065 52 1664 13-nov-15 TWITTER 5:34AM 
ff.noofoiacidcntcfoicrimc huosJ/twiH er com/agcnciamosco!stotusflí6517495092S60 I 088 H-nov-15 TWITTER 06:30 

#sosriodocc 
#ri odocc.morto 

#cstomosscmo.sua 
#im >rensncclllda 

#sosriodoce hUps://twitter.cemltcuruulrodc/stalusl665161278369964032 13~ncw.J5 TWITTER 5:36AM 
#noofoii1cidentcfaicrime h~!nfrll !:wiUcr cotnlagçnciamQ:i~:!tí!!wi665174H~5309220H64 \3-nov-15 TWITTER 06:30 

#sosriodocc 
#riodcx:cmorlo 

#cstrunosscmog\ta 
#imorcnsaoalada 

#sosriodoc!!: hltpsJ/twittcr.convMousos Glstmus/665161457634 516992 l3·J\OV·l5 TWITTER 5:37AM 
#noofoincidcntcfoiCt.irne hUg;:; :IHIYtttcr.ÇQrni;Jgcnciruooscalstnlusflí 651 74 666M3 9990 272 13-nov-15 TWITT.!;:R 06:29 

#sosriodoco 
#riodcx:cmort.o 

#cslamossomug\m 
#imorcns11-calada 

#wsriodoco httoo:litwiucr.oom/PccdroGuilhcrmcl slct us/66 516293544 3038 209 TWITTER 5:42AM 
#noofoiucidcntofoicrime httm::fltwiUcr.com/agcnciarno~calslntus/6651 7443 9 512928258 l3 -nov·l.5 TWITTgR 06:28 

#sosriodoco 
#riodcx:cmorlo 

#cslmnosscmogua 
#imoren.c;acnloda 

#sosriodocc httosJ/tw~ter.com'noinmlisi<>'stotus/66516120J789\19492 13-nov-15 TWITTER 5:59AM 
#noofoiucidcntcfhtcrime ht~ns·lltwitlcr cQmlngcnci..'\J!!:Q~Ç;g[sHl!:u~li(j517204 ~882J76 122 12-nov-15 TWn'TER 06:\9 

#sosriodoco 
#ri odoccmorlo 

#cstwnosscmog\LU 
#i morcnsacnluda 
#SOSRioDocc hUps:l/twitter.romiSOSRioDocc/slmw/664R71 1 67~1298713R 12-nov-15 TWITTE!R \0:47AM 

#NãoFoiAcldonlc 
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26-26 

26-2n-I 
26-27 

26-27-1 
26-28 
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26-29 
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26-30 

26-30 -1 
26-31 
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@agcnciamosro 

!á1MarcclaSAives 
@agcnoinmose<l 

(â}M urcclnSAJvcs 
(â)agcnaiamosco 

@bravim 
@ogcnciamosca 

@!ES!olano 
({4agcnárunosco 

!Qlmoynmalrumo 
(itagcncirunosca 

@J,M oosos_G 

Precisamos ser socaridos 

·O Brasil precisa sabor o que está acontectndo 
n~ cidades nbnstcoidas pelo Rio Doce. Ndo 

temos ~un I #sosriodocc 
Nossa triste situação 

Valndares vive di os do gucrm! Nilo tem âgua 
potóvcl pm.u população I 300 mil pesao"' 

sem águu. #sosriodoce 
#Stu11arcoNaoFoiA.<lidcnte 
NUa poOOmo scr ignorados 

O assunto é @TilVC dem:;lis; poro não ser 
noc-icindo. o tracédia nmbicnli:Ü é grave 
dcmnis paro estar impune! #sosriodooo 

#naofoincidomte 
Quorem011água 

@S:llnw<oSAQ-mos r<:spcstnsl Codô 
nosso ri. o! Cadê ns:6Sa ogun? #sosriodocc 

#noofoincidc:nto 
Um rio morto 

Um rio compr~net~do desde a sua nascei)! c 
tté a sun foz, E nisso que t:rnnsfonmuwn o 

Rio D oco #sosriodooc 
Precisa:rhos dp ajuda 

Precisamos da ajuda de vods, nossa cidodc 
está totalmcnlc sem tlgua, Orem por nós 

#sos1iodoco 

#noofoí~cidcntcfoicrime htt.~ ·//twittcr.ççm/agençim!!Q~calstatu.5[665 111 ó70!lJ79M9!21 13-nov-15 TWITTç:R 06:17 
#sosriodocc 

llriodcx:e:morlo 
#cstamosemagua 
#i~rcnsaca1ildn 

#sosriodocc llllos1/twittcr.com'MarcclnSAJvcslstmus/6ó 5125120252518400 D -nov-15 TWITTER 03:12AM 
#noofoiucidcntcf(riccime httos ·//t witt~Jn[gg~n,iaJ~gl~lg!y.~6621 7119936R7 ~5200 13-nov-15 TW!TTER 06:16 

#sos riodocc 
#d.odocemorto 

#csto.mosscmagnn 
#imprcnsacaladn 

#rosriodocc 
#sosriodoc~ 

#SomElrcoNaoF'oiAcidcntc hltpsJ/twittcr.conrMw:celnSAJvcslsta:us/66 5125 838552244 224 13·nov·l5 TWITTER 03:15AM 
#noofoincidcntofoicri mc huoo·/llv,.ittcr ooi!ILagcnc iQ l!lQS!a![~tatus/66517 1 2237 ! 3637'l76 13·nov·15 TWITTER O(o: Jó 

#sosriodoce 
#riodcx:cmorto 

#cslamosscmcgun 
#imprensncoliuln 

#sosriorloce hltosiitwittcr.convbrnvim /slntus/6651 29 53~351921296 

#no.ofoiacidt!•Lc 13-ncv-15 TWITTER 03:30AM 
#noofoiucldcricfoicritnc ~cr oo•nlugçnci;,poo~m:sh!tq,"'665!709\621~ I R817 13·nov- IS TWlTTER 0(,: 14 

#sosriodoc1: 
#riodocomorto 

#csltll'nOSSCrtl~\10 
#imprensncaluda 

#s.osriodocJ! 

#noofoiot..idcmtc htt JSi/twiltcr.oonvEstolnn<>'stotus/665 14(,92 1573588992 13-nov-1 5 TWITTER 4:39AM 
#naofoiacidentcfoicri!1"1e htloo:/l t }villcr.com/agenciD!noscalst~l~665170798 !77591296 13-nov-1 5 TWITTER 06: )4 

#sosriodocc 
#ri<xloccmorto 

#cstmnosscm~ua 
#impronsnoalódn 

#sosriodot::l) httns:l/t wiuor.com/mnvarnn!nnna'sta:us/66 51 4835 16089 54 8 80 13 -nov-15 TWITTER 4:44AM 
#naofolucidcntcfoieri me hU p.:rl/twittg: ~rnliJ!'Cn!,! ianlQsça!iiL~l•sl(i.6J l7il ~749J2793664 13 -nov-15 TW1TTER 06:13 

#sosriodocc 
#riodcx:cmorto 

#cstrunosscmogun 
#ilnprcnsacolttdn 

#sosriodoc~: l~tpsi/twillor.convMousus _ Gistutus/6 6516145 7634 516992 13-nov-15 TWITTER 5:37AM 
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26-32 l (f~)agcncinmosca 

26-32-1 I ___@FotosDcFatos 

26 -32 -1 ~ I ~<)FotosDcFntos 

26-32-1 b I iãlmntinlllll!ntosa 

26-32-l c I @DcpaultDnni 

26-33 I (á)ogcndamosea 

26·33 -1 I @dcivid'tuüor 
26-34 I {f4agenciamosca 

2ú-34 -l I a.AndrevMochodo07 

26-34 -lo I (ii)An clnMiluncsi 

26-35 I @)o.c:cnciamosca 

27 I viomundo 
RODRIGO cósz 

28 o 
29 o Marcelo Brwzn Oficia 
30 o nscrun 

Marcelo Broga Oficial 
31 o 
32 o MtmdoDiário Ncws 

I 94 I 
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Morte do 1tosso rio 

RiO Doce agonit.a no nm,ior d~.-sns trc 
ecológico já ocorrido no Brasil . 

#sosriodoce 
O Rio Doce está otícialm cnte marto. 

#SOSRioDooo #RlPRioDoco 

RT@F~~DcF'atç:m Rio DQ91 oo,onit:a nç rrraigr d~ª-'lt~ cÇQlógicg it! 
ocorrido no B rnsil. #sosriodQt.'C 

@FotooDcFatos Estamos sem ~ua a quMc um;J semana. E nao tem mnis 
fllua minem! pmu oomp1url #sosriodoce #SOSGovcmadorV!ilildru~s 

precisamo de qjudal 

Não queremos esso imogcm em nosSDS 
lembrrutÇOs o sim ela de volt a em nossu 

cidades. #sosriadocc HnoofoiaCidcnte 
muit;ltristczo 

Estfio vendo esse Rio, ele nõo. oxi.st.e mais 
devido n gonânoin do homem ... 

#sostiod:>co 
@Andrey_771 @ChcZeGuevnm Trislczn (c mivo. Muita mivn) 

#SOSRioDocc 
Estamos pediMo sooorr? 

A cobc1tnro dn mídia sobre a t~édin de Mruiaro: Dcbatc, na próxima 
'~"'_;mda em BH 

CIDADE DE MARIANA 'ANTES E DEPOIS" DO ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM INED !TO 

Trruzédia em Mariano- Rio Doce virou um Turbilh1lo de lama 
CACHOEIRA ESCURA Dcsl!Sire Ambiental! 2 

Desastre de Mariana MG ~O Rio Doce c o encontro com a Lama mortal 
Trabalhadores registnm momento em que barragem se rompe 

De 32 URL's indicoclns pelo Googlc, reo~tperrunos 94 
publicações compativcis c<>m os padrões pré do lcnniJ1ad~. 

(conLcr ~ #SOSRioDocc c ter sido publicada em novembro de 

#noof6iacidontcfoicrime hltmrl/twíucr Ç;QtT\!: agçru-;:ia!OO:::calstQJ.~!,',;l665 170 1507 J 5432960 13-nov-1.1 TWITTER 06: 11 
#sosriodoce 

#jiodcx:cmorto 
#cstamosscmDgliU 
#imorcnsocolacln 

#sosriodocc lrttosiltwntcr.com'FctosDcFntos/stntus/665143934469976064 ll •nov·l5 TWITTER 4:27AM 

#SOSRioDoce h! tpsJ I twit ter. com' F <i osDcFntos/stntus/6 65 3 7 7 78 6 6 22 83 6 73 7 TWJTTER 
#RlPRioDocc 

#sosriodoce l1Unfii /t wi.t cr.conírnmtinh:lPnto~~stri us~66 5524 03 J 9 5 79Mi M R 14~Jtov~IS TW!TTER 5:37AM 

#soori odoc.c hltps:l/twittcr.com/DopaulnDani/stnlllsf665355904422838273 13-nov-15 
i 

!8:29PM 
#SOSGovcmadorV-oiudares TWITTER 

#noofoiacidcntcfoi(lrimc ~UQr.~tnfggçncía!!!Q~cu/§tatlliil6 ó5l6194 5999H 63808 13-nov·l.~ TWJTTER 06:1 o 
#sosriodoc!!: 

#tiodoocmorto 
#cslrunoscJnagln i 
#imorensacalo.dn i 

1/sosriodoce hUps:l/t"ittor .com/dcivicljuniorlstntus/66 5149946 9 544 284 16 13-nov-1.1 TWITTER 

#naofoincidcntc ; 4:51AM 
#noofóiacidcntefbiCJimc h{! l§:{üiDttçr ÇQI!i!li;4Çnci;mJQsciJl~ru~6(i~ lli960&0R 15677~5 J3~nov~l5 

r 
TWITTER 06:09 

#sosriodoce 
#tiodooomorto ! 

#cstnmosen1<1gua ' 
' 

#imorcnsa.ca.lada 

I 

#sosriodocc hUoo://lwiltcr.comiAndrcvMnchDdo07/stntus/66l l52451 113320448 13-nov-15 TWITTER l:O IAM 

#SOSRioDoce hUp.s://tváttcr.com' An ,elaMilancse/stntus/6651727~4414604288 13-nov-15 T\lnTTER 6:22AM 
#noofoiocidentcfoicrimc I!Ups:lflwittcr co_~moscafstalus/6!'i5 169293055819771 13 -nov-15 TWITTER 

#sosriodocc I 
#riodoccnk'rto ! 

#c:ltamosernog1.m ! 
#imprcnsacal.:ula I 6:011AM 

httJ_r//www.yjQmundo.eom.br/dcnunciasia-çobcrtum-da-migja-sQQrc-a~ J VI OMUNDO #sosriodoce l rnncdi a~dc-mori ana~dc bat c~scemtda-cm-bh.lú ml 11 -nov-1.1 22: 11 
I, 

o htll>si/www.wutube.c001/wntch'lv-dVFiB2SQUDR 9-nov-1 5 YOUTUBE 
o hUos://www. v<mtubc.comlwatch?V"'ltx 7DolocZw0 8-nov-15 YOUTUBE 
o hltosJ/www. voutube.can/walch'lv-V 5toGnvv90 8-nov-15 YOUTUBE 

11 httns://www.voutube.com/watch'lv-JxdlfDOBbhs 8 ~nov~l 5 I YOUTUBE 
o hll~iÜll'l!:ll! Yll!!I!Ú1!1 ggniw!l!ch2Y.::!!RHEJ 2D)fM 6-nov-15 

I' 
YOUTUBE 

Lcgç:nda: Publicações desconsideradas em vermelho 
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PALAVRA CHAVE: #SOSRicDcce 
MODO ANONI MO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

ITEM LlMJ>EZA @usuórlo (o·ostoonsávcl tlcla 
publlçação) 

Bethôni " Z:matta 

1 I 

2 I (coMENOTECORDElRO 

2-1 I @MENOTECORDEIRO 
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APENDICEB 

DESCRITIVO/ Publicaçdo HASHTAGS (todas 
indexadas a publicaçllo) 

Foz do Rio Doce em Regência (Linloares/ES) úticio da tmde de 
ontem e hoje. #sosriodoce #valeassassina (Via Betitânia Zanatta) #sosriodoce 

#v~leassassiana 

A lama com rejeitas de minério vinda pelo l~io Doce atingiu o mur 
no domingo e já tomou mais de 22 qui lômetros do litoral do 
Esplrito Santo. Que Mne d' Agua tenha piedade dos IJ ihos da 

Terra. rJ ti O [liJ O C1 O O Orações ao Mar- 20 11 .. ...... ... ............. 
#riodoce #crimeambiental #sosriodoce #QuantoVALEav ida 

#mnriunamg llmeioambieute #maedagua #riodoce 

#crimearnbiental 

#sosriodoce 

#quanto V ALEavida 

#merianamg 

#meionmbJente 

#maedoS;un 

... e a sua a una d'água dissolveu-se, hoje mora la no céu dos rios 
... ... ... .......... Alma dÁgua - 2015 .. .. ............. #riodoce 

#c'fimeambiental #sosriodoce #quautovaleavida #marianamg 
#meioambiente #maedagun #riodoce 

#crimeambiental 

#sosriodoce 

#quuntovaleavida 

#marianamg 

#meioambiente 
#macdag.ua 

URL DÀTA DA I'LATAFORMA Nolit.a 

PUBLICAÇÃO 

Utili za de uma 
publicaçao 

originada no 
h«ps:l/aca;ndevidro.co•lliZO illl 11 22-nov-15 Fnccbook 

IJJll.li~F~QQlwlm[II!JQ[q,Jllip1.(Qid=l 027309 
66732_021.2fuet a 6535862>Mn~~J07374 1 8..U A CASA PE 

0000 1 ~366~56 1 7&1Y11o=3 VIDRO 

Data indicada 
pelo Google, 

não 
encontrnmos 

~WI"Li.!JlliDIITI.OQÚIIWd ia/ t1<_555404327989899 data na 
L177) 1 8n_~ JMGRUM publicação. 

I 

26-nov-1.5 

http //W\\W.ill1Bn1J!H1QÚII1Cdiill12 982 096!8977 07 60 
lLl.7.131liJJl !MGRUM Data ind icada 

pelo Google, 
não 

encontmmos 
data na 

publicação. 

26-nov-15 
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DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MODO ANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/TODOS OS RESULTADOS 

2·2 I @MENOTEC:O RDEIRO 

2·3 I @MENOTEC:O RDEIRO 

3 I A Casa de Vidro 

4 I (â)soulcapixaba 

5 I Knthy Hodge Procopio L"'kowski 
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Memór ias de Mae dÁgua • 2014 M~e dÁgua nunca esquece .... 
. ... . ...... .. ..... ..... ... .. .. ... .. .. . .. .. . #riodoce #crimeambiental 

#sosriodoce #quanto V ALEavida #meioambiente #maedagua 

Voo das Águas· 20 15 0 000 ... ...... ... .. ................. Alma d'água 
Aquele rio já era um velho amigo do tempo. Corriam juntos como 

uma etema serpente prateada que um dia, se transformou em 
pássaros . .............. .. ............. #riodoce #crimeambiental 

#sosriodoce #quantovuleavida #tneioatnbiente #maedagua 

Cinco Réquiens para o Rio Doce: Lenine, Mllriana Ayda, Ceumnr, 
Poar Jam, Thiago Delegado. 

Boro dia!! I O Hoje é dia de passar lá na pracinha de Vila Velha e 
fazer aquela doação de Água Minera l. Uma ação O dos nossos 

amigos da @bandaoomichao O O ôn ibus da banda ficará de Bh ~s 
JShl Part icipe e compartilhei O 

@soulcapixaba 

Pnra quom quer ajudar as vilim f\ ® Min11 s Gern ís mas nllo snbo como, cntrnmoa 
em contato oom n. Rod Bo.lloon p'[nhciros (um cios po~::~los do co leta de doaçOcs) o 
nossos nlunoa poda'itO entrcgu Ó:lB90csaqui n.tó o diP. 02112 c. encsmlnharomos 

Pllf1l oiCB. 
Quem preferir pode levar R doaçfto clb·ctamonte 16 . 

O que ck:>ar (prin clpahncnlc ÁGUA): 
· Oru-rafns do ãg~1 n do 500 ml nté no máx 2l.., jl\ quo t:lln nlguns lugnros o nocsso 

está impQWibllilado o a cnlroge. son\ foi la por holl cóploros através du para qu cdns: 
NÃO DOAR GALOES DE ÁGUA, POR FAVOR!. .. 

#riodoce 
#crimeambiental 

#sosriodore 
#quanto V ALEav ida 

#meioamb:iente 
#maed a 1,ua 

#riodoce 
#crimerunbiental 

#sosriodoce 
#qmmtovalcavida 
#meioamb iente 

#maedag.ua 

#sos riodooe 

#valeussassina 

#sosriodoce 
Hsoulcapixaba 

#bandacomichao 
#vemcomoomichao 

#vemcomsoulcapixaba 
#praooduquodecaxias 

#vilavelha 

#SOSRioDoce 

htffi//\~ imgrum.org/m~diflill~7'14~4Q~90§184Q I 
6 37731~325 

26-nov-1 5 

ll!!n;liwww imgrum orglmedia/112..@5570476605291 
Ll11JJ8ll,l 

26-nov-15 

httEs :flacnsadevidro.corrJ/tai!Lvale-do-rio-docef 26-nov-1 5 

hrurtlwww.il))!rum orgluser/soul.gmj~ba/166974893 
211 !307388J5047413274 1669748932 26-nov-1 5 

~..., imgmm org/medi~2§_(i_~_ ::iZ6205976345 

4 1669748932 

!Jltnilitspl~gl~s blQgsnQt ÇQ111 Qr/2Q15/ I I/sos-
rio-doce html 23-nov- 15 

lMGRUM 

I 

IMORUM 

ACASA.I)E 
VLDJW 

IMGRUM 

-

ITS PLA Y TIME 
INGLES 

Data indicada 
pelo Google, 

não 
encontramos 

data na 
publicaç!\o. 

Oata indicada 
pelo G"og.le, 

não 
encontranws 

data na 
p·oblicação. 

10:21 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REAL12AÇÂO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PAL-'IVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOQO ANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 201S/TODOS OS RESULTADOS 

6 Sol Braile 

7 @~casadev idro 

Anonimo 

9 @majuli DI\lCndes 
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A tragédia, de Mminnn cuusou estrngos incalcu.l áveis.Mas Jl ão nti Jlgiu 
apenas Minas Gorais. Ao chegar no Rio doctl. a lomn de rejeites das 

ban-ngens rompidas. atlngiu diretan~nte n população do Espirito Santo. 
afinando o abastecimento de água nos cidades no longo do curso do rio 
e a proibição da pescaJ'lO riolmnr por aqueles que subsi stem por esse 

meio. 

Resolvemos criar essa campanll(t. para poder ajudar as comunidades 
localizadas ao longo do Rio Doçe e que cstiio desassisti das. 

necessitando de água potável e cestas bâsicas. Há notícins da Vila de 
Regência que o abastecimento e apoio fornecido pelos empresas 

responsáveis pela tragédia nno é suficiente e que já estão precisando de 
ajuda e há connutidndes ribeirinhas estão completrunente desnssistidas . 

CUlPADO: JRRESPON SÁ VE!S TRABALHANDO! - A mega 
tragéd-ia sócio-ambiental no Brasil e o siWncio cíunplice das elit~s 

econômicas e da 
mldia_plutoc1·ática 

t\nôn(n>q~ l/1 I ;2_0j ~- UA4 

O Rio'/ E dooo. A Valo? Amttr~a. Ai, nntcs fosso Mais leve a cnrga. Entre cstal nis 
E nlultinacionais, Quantos ai s! A divida interna . A divida oxtcrnR A di vida olomn . 

Quantas toneladas exportamos De ferro'? Quantas lllsrimns disfarçamos San 
bcrro'l 

Carl os Dnumnond de Andrade. 1984 

"SOSRIODOCE 

As doações que pedi ao meu amigo Marquinhos já chegaram da 
Bahia. Agradeço ao presente slt.nbolo que recebi rs Ao povo 

bahiano, todo o meu carinho e gmtidão. Valadares agradecei Ao 
meu querido amigo, eu nQo lenho palavras para agradecer !t1do 
que fez para tomm· isso possível. Mu.ito obrigada! #sosriodoce 

#valadaresremsede #gratidao #obrigada 

#SOSRioDoce 

#SOSRegência 
#sosriodoce 

#valeassassiM 

#SOSRIODOCE 
#SOSRIODOCE 

#sosriodocc 

#valadarestemsode 
#gratidil o 
#obrigada 

https·tfwww kickrulte.com.br/campanhas/sos
CQnlli~..S:siQ.:.tiQ::d~ 

b11ps ;[{acaso_dçyidr.o, com/ZQ I YJ 1LUL&!Jidado
~ls<weis-trabnlhnodQ:il.:illO&a-tNWedia-sooio

ambi.Qotnl..:nq~bmsil-.e-_o-J'ilenciQ-_q\Jll.lJili..ç_ç-das.:Q.litn: 

e:con.omicus-e:.cln-midin__:;pJu1ocr.ttica/ 
http://myriamfigueiredo. blogspot. com. br/20'15/11 

/municipio-de-pimpom-e-ministerio.html 

http: //www. imgi'Um.org/tag!valadarestems~'de 

http'//www.imgrum.orWmedia/ ! 12628!862Q8628950 

utun:lJ!l 

22-nov-15 

22-nov- 15 

21-nov-15 

20-nov-15 

K1CKANTB 
(CROWDFUNDI 

NG) 

A CASA DE 
Vl.D·RO 

MIRJAM 
I' I GUF.IREDO 

lMORUM 

Kickunto é uma 
plataforrnn de 
crowd fu nding 

13:44 

fmgrumé um 
motor de busca 
do ln stagram. 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOD,OANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 201S/ TODOS OS RESULTADOS 

@arakenfranca 

9-1 

@jackelinetomaz 

9-2 

HuffPost Brasil 

10 

127 

t @co1!entedobemsf · • • Quem vamos? Show solidário! 
@madamezero convida @chri stionuv a Ultravolts. @tanieri_arnujo • 

M:rry l.oo e @pedro.sWTia • @amstell • [I • n • Quinto, no 
@bjaclq,ub. ----

E o govemo vai ficar c todus as dooções c a população bebendo essa 
égua podre 

'Ihlgl.l.d ilt em l\hrhm11 desperta wmoi,.'AO nu ret~ ~ sociAis. 

"A hashtag #SOSRioDoce foi a mais at iva durante os sete dias 
posteriores ao desastre.rr 

#SOSRioDoce 
#Repost 

#nãofoiacidente 
#doeagua 
#Rio Doce 

#salveoriodoce 
#vivariodoce 

#sosMG 
#sosMinas 

#minasgcraís 
#mg 

#mariana 
#sosMari ana 
#marianamg 

#mariana_mg 
#SOSMarianamg 
#bentorodrigues 

#sosbentorodrigues 
#bentorodriguesmg 
#bentorodrigues_rng 
#valadarestemsede 

#sosGV 
#governadorva1adares 

#GV 
#valadarestemsede 

#sosES 
#ES 

#EspiritoSanto 
#SOSEseiritoSanto 

#sosriodoc:e 
#sosgovemadorvaladares 

#valadarestemsede 

#SOSriodoce 

llll~:>I UITi éUrJn 
http://www.imgrum.org/media/112565363313688 I wotor de busca 

0873_145904122 20-nov-15 IMORlJM do Instagrom. 

=-l !mgrum ~um 
~.im!m•m<:>r>I/!JNdm/ lt2263044740321905 motor de busca 

5 126'485109 20-nov-15 IM do lnstagram. 

http· //wyw huftbostbr~i.LcQinlfgy-dapcytrngedia-ern-
tunianQ..:11Csnerta-comoçao-nas-redes-

sociais a 216834221 18-nov-15 
HUF.Fl?OST 

BRJ\SlL 



TESTE DE RECUPERAÇÃO ITR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MODO ANÓNIMD 
FILTRO: 11\ 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

Um dos momentos mais marcantes da nossa cobertura na tragédia 
de Mariana foi o resgate de um cavalo que há quatro dias estava 

preso ao lamaçal derramado pela barragem que devastou a região. 
Enquanto registrávamos as ruínas de Bento Rodrigues, fomos 
surpreendidos por um helicóptero dos bombeiros que trazia o 

animal para o atendimento de emergência. Assista neste video o 
emocionante trabalho desses verdadeiros heróis I 

Ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nossa 
li o Agênciai7 homenagem 

12 

l3 

128 

Estado de Minas Vídeo- evangéli cos jogam água "ungida'' para sulvar o Rio Doce 

(GRAFIA INCORRETA NA PUBLICAÇÃO 
#somotodosresponsave is) 

Nilo sei como çomeço ll descrever isso tudo que tenho visto, n melhor 
fol'ma foi fazendo Doca Rio. Depois do feedbuck que vocês nos deram 
com o 1° capitulo, achamos que seria nosso dever continuar cont!Uldo 
ao Brnsil o quo temO$ vivido nos últimos dias, dessa vez fomos. mais 

longe. mas ao n1esmo tempo fomos tão.pe11o. pois tudo noontece aqlri 
na nossa fren1e. Vi, ouvi , senti e chorei .. chorei vendo gente com sede, 

Ca ique Castro Studio C Filmes chorei nl'ltes do donnir, até fazendo compra me peguei emlat,Tfinms .. 

Indexado por Luis Gustavo 
Leão em 2016 

Emocionante e muito bem produzido. parabéns pelo brilhante 
tlilbalho!!! O v1deo retmta com pcrfeiçiio a realidade que o povo de 

Govemador Valadares passou com a maior trogédia ambiental, social e 
econônúca dos ultimos tempos. #riodoce #sosriodoce #sam .. 1rco #vale 

tfmariann #tragcdin #tunnadorcmo 

o 

#sosRioD.oce 
#somotodosresponsaveis 

#tragediwnariana 

#rio 
#doce 

#evangél icos 

#ripdoce 

#sosriodoce 
# s~;marco 

#vale 
#tnariaoa 
#tragedia 

#tu nnadoremo 

https://youtu.be/FHwczl:l4Y324 
https://wmv.em com.br/qpp_fuoticia/gerais/20 15/ 1 J /16 

iint ema gerais 708627tvideo-eynngelicos~iogam

a~ma-uncida-para-salyar-o-rio-doce shnnl 

https;/Jwww.youtube .com/wotch?v-Fre 7 Zw8 i6 BE 

17-nov-1 5 

16-nov-15 

16-nov-1 5 

YOUTUBE 

EM 

YOUTUBE 

O contoúdo 
principal. Vídeo 
produzido por 
Caique Castro, 
fo i index~do à 
#sosriodoce no 
ano de 20 16 pol" 

Luis Gustavo 
através de 
comentário. 



TESTE DE RECUPERAÇAO ITR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PAL!\VRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOQO ANON IMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEf;1BRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

14 ;dup lacarioca 

15 dhs93 

129 

Com nosso coração pattido entre duas tragédias mas pelo menos 
uma delas, temos como ajudar. A cidade de Govomador 
Valadares/MO está COMPLETAMENTE sem água,( ... ) 

120. Botafogo- Rua Amoldo Quintela, 10, portaria 24h. I) Tijuca 
- Rua Antônio Bas!lio, 533. Entregar na portaria entre 6 da manhã 

e as 22 horas. Niterói. Av QuiQtino Bocaiuva, 679 ,Chariras . 
Brasi.lia. Comtlllidade das Nações- Camprrs S.! A - Trecho 2 Lotes 
390/400. Estão receboodo as doações hj lll Vamos I!? Silo J>aulo: 

Rua capitão l'rancisoo- Lipídios 1236- parada ing!esa/zoua 
norte .. Vitória . Secretaria da Paróquia São Camilo de léllis- Av. 
Antonio.Borses 194 . .Belo Horizonte .PUCMinas -L iberdade
Beatriz- 03 1 9 92 10-0502. #doeágua #GovemadorValadares 

#ValeDoRioDoce #SOSRioDoce #Brasil #brasilia #minasgerais 
#uberlandia #saopaulo #vitoria #belohorizonte #riodejaneiro 

SOS RIO DOCE: Imagens do Maior desastre ambiental de MO 
#DoeAguaMineral. 

Várias cidades est5o sofrendo com a tragédia no Rio Doce por conta do 
rompimento da barragem da SW11arco em Mariana · MO. Agora ó hora 

de unin11os forços para !\Judá-los nessa hora tUo dificil. #lutopoloríodoce 
#sosriocloce #sosmari.ana #sosvaladares #-sosmintl$gerais 

#doeaguamineral 

#SOSRioDoce 

#doeiigu~ 

#GovemadorValadares 
#Va leDoRioDoce 

#Brasil 
#brasilia 

#rninasgeraís 
#u berlatJd ia 
#saopaulo 

#vitoria 
#belo horizonte 
#riodejanei ro 

#sosriod occ 

#sosmariana 
#lutopeloriodoce 

#sosvaladares 
#sosnünasgerais 
#doeaguam ineral 
#doeaguamincral 

https'//mulpjx.conv'instagrnnVloj~ I rua amaldo htm 
l 

https"/imulpix.c~t/11 1 820241 80679 1 6274.hlml 

h!!P.I.iOOrulli be/JLN R XyJPeRF, 

MULPJX 

14-nov-1 5 

15-nov-15 YOUTUBE 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MODO ANÔNIMO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

16 I @floriol!rafia 

17 o Portal lguatama 

18 I @florigrafia 

19 o @florigrafia 

20 o (âlfloriAmfia 

21 o (âlfloriArafia 

22 o (âlfloril!;rafia 

23 o @florigrafia 
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Japão, Ceará ... podem receber nossas orações. Mas MO e o ES 
precisam também da noHsa ação (independentemente da falta de 
cobertura da mídia brasileira ou não). Aqui vão alguns pontos de 
coleta para recebimento de água potável (se souberem de mais 

pontos de coleta, coloquem nos comentários) O Belo 
Horizonte/MO- PUC Jvlinas Liberdade - Estacionamento Park 

Car Tomich: Rua São Paulo, 1500, Centro - Brilhante Clean: Rua 
Padre Eustáquio, 230, Caiçara O Juiz de Fora/MO -Mercado 

Municipal - Avenida Itamar Franco, 1.645, apto 1203, Bauro São 
Matheus 

O Rio de Janeiro/RJ -Cruz Vermelha, Praça Cruz Vem1elha, 
Centro -Rua Hermenegildo de Barros, número 8, Bairro Glória O 
São Paulo/SP- Rua Capitão Francisco Lipi, 1236- Parada Inglesa 
S~o Paulo/SP- Zona Norte I te! (li) 9 5770-2820 #pmyforparis 

#ajudemariana 

Homenagem: Vítimas da tragédia em Mariana- MG 
Amor. Empatia. Oração. Ação • o Triste ver pessoas discutindo 

nas redes soci.ais quando o sofrÍimento de um não desmerece o 
sofrimento do outro. Tanto Paris quanto Minas, Llbano, Japão, 

Ceará ... podem receber nossas orações. ( .. . ) 
( ... ) Rua Hennenegildo de Barros, número 8, Baino Glória O São 
Paulo/SP ·Rua CapitHo Francisco Lipi, 1236- Parada Inglesa São 

Paulo/SP -Zona Norte I tel (I I ) 9 5770-2820 #prayforparis 
#'liudemaríana #sosriodoce 

Publicação igual a 16 

Publicação i~uala 16 

Publicação il!;ual a 16 

Publicacão illual a 16 

Publicação igual a 16 

ht!Q! 'I/~ giçs!Q!1.QQm{medii!/11181758350403253 
#prayfo rparis 69 21745070 
#sosriodoce 

https://scontent-seal-
l.cdninstagram.com't.51.2885-

15/s750x750/sh0.08/e35/12230870 _ 1293738590 
651543 _ 1583609114_n .jpg?ig_cache_key~MTE 

#ajudemariana xODE3NT~zNTAOMDM.);NTM20Ç%3D%3D .2 
bttps://www.youtube.com'watch?v• e4gZdqOG4 

#estoucommariana Kc 

http·//www.imgmm.org/userlfloriQgrªfiai21745070Ll 
#sosríodoce 1260>7Q51179868]03 217~507Q 

htlJl:/~.imggun.org/medi!JIII!8j758350403~ 

#prayforpnris 9 21745070 
#ajudemariana 

htlp://www.socimago.com/...,./floriognúia/21 745070/1 I 260 
37051179868103 21745070 

hup://www.socimagc.com/user!floriognúia/21745070/1 I 260 
37051179868103 21745070 

hUp:/!www.socimage.com/user/floriografia/21745070/1 I 260 
37051 I 79868103 21745070 

htlp:l/www .socimagc.com/user/floriognúia/21 745070/1 I 260 
37051179868103 21745070 

http://www .socirnage.conv'uscr/floriografia/21745070/11260 
37051179868103_21 745070 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

14-nov-1 S 

14-nov-15 

14-nov- 15 

14-nov-15 

14-nov-15 

14-nov-15 

14-nov-15 

14-nov-15 

PIC'STOC 

YOUTUBE 

!MOR UM 

SOCIMAGE 

SOCIMAOB 

SOCIMAOE 

SOCIMAOE 

SOCIMAGB 

Publicações 
repetidas. Item 

16. 



TESTE DE RECUPERAÇJIO (TR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇJIO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOD.O ANÔNIMO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEMBRO DE 201S/TODOS OS RESULT-ADOS 

24 

24- 1 

131 

manadodio 

ma•·quinhosm5 (Murcos Aoás 
Corrêa) 

Oremos a Deus pela paz e amor no mundo.( ... ) 
Curta no Facebook 

https://www.facebook.convmanadodiaolicial #boaooitc #bomdia 
#Deus #clamor lltlhoamado #MarianaMG #Mariana 
#minasgemis #oreponnariana #.Paris #oremospor.Paris 

#insta imagens# #instnlikes #siga #follow #fds #oracaodanoite 
#intercessao #oremos #ore #O re.Porl'aris 

.. ) Queremos paz! Vamos nos unir e tentar amenizar o 
sofrimento dessas pessoas inocentes.(...) 

A cidade de Governador Valadares a~tá totalmente sem égua e 
precisa11do de doações. Quem puder, ajudei E que Deus proteja e 
conforte a todos nós! Obrigado! #CorrenteDoBem #espalheamor 

#Prayl:'orParis #TodosSomos.Paris #.PrayForWorld #Força Mariana 
#SOSMuriana #SOSMG #ForçaBentoRodrisues #sosRioDoco 

#SOSGovemodorValadares #Repost @riamaaoas with 
@repostapp. • • • Gente, ainda é mui to pouco pra quem ni!o 

tem NADA de ág\IB li Vamos ajudar li, fit.emos fi nossa parte, com 
200'L ... Estão aceitando qualquer quantidade ... Rua capitno 
Francisco Lipi, 1236- Zona Norte O caminhão sai na terça 

/quarta fe ira para Governador Valadares 

#sosRioDoce 

#CorronteDoBom 
#espa lheamor 
#PrayForParis 

#TodosSomosParis 
#PreyForW cu· ld 
#ForçaMnriana 
#SOSMariann 

#SOSMG 
#ForçaBentoRodriguos 

#sosRioDoce 
#SOSGovemadorValadarcs 

#Repost 

hl!ps:llfmilpix.cQID'.inru'lliJllmi\t10 rim11U1'11Q.U"l1Ul!!d 
iliml 

hllps:lhnulpíx.oonypos!l 11 18Sl604668R433867.hlml 

btW Un!lu.Jli1<.cQ•1.liJl!!tl'..LIJ.!6.M!l6.52 IW1_1§ l.lill:ml 

14-nov-15 MULP.lX 



TESTE DE RECUPERAÇÃO ITR 2 #SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGL E 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 20 17 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOD,O ANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

@agenciamosca 

25 I 

@,agenciamo se a 

25- 1 I 
25-2 I @agenciamosca 

25·2·1 I @caeLxabada~ema 
25-3 I @agenciamo soa 

I @mayara•llanna 
25·3·1 
25-4 I @,agenciamo se a 

25-4- 1 I @lmmbertocosta t 

25·5 I @agenciamosca 

25-5-1 I @MarcelaSA lves 

A cena ficou sem cor. Toda be leza se transformou em angústia. 
Estamos env~tgonhados por sermos humanos o n!lo moscas de 

verdade 

O grito é: Vale, traga água I' água ... Água ... Águu..,Vale traga água 
para encher o reservatório do SAAB q por sua culpa esvaziou 

Triste realidade 

Documentário apresenta a realidade dos moradores de 
Govemador Valadares, #sosriodoce 

hlte:/ /www. caeixabada~ema. com. br/riodoce-8/ 
Precisamos de Ajudai 

Socorro! 

Mídia calada 

---·~--~~~ 

132 

#sosriodoce httos//twitter comfagencian~ 13·!10V·l 5 TWITTER 
https://twi tter.com/ugencüunosca/statl~/6652 12 8086 7 

4562048 9:10AM 

#sosriodOl."e https//twitter conVagencinmosca 13-nov· l5 TWJTTER 
hnmrJ/t~1!er çont1{)8!:nci;mlQ;lCoistiltU!il§6521222217 

2_4]9491_ 8:58AM 
#sosriodoce https://twitter.com/agenciamosoa 13-nov· l5 TW ITTER 

~ttÇ[.CQDJÚ!BÇDÇiíYJ)Q:iÇi!/~tªt~!:il6§520958880 
#naofoiacidente!bicrime >895296 

#riodocernorto 
I 

#estamossemagua 
I 
I 

#im rensaca lada I 
.. ---! 8:48AM 

https:/itwi ttcr. com/capixabadagema/stntus/6651 7292 O 
#sosriodocc 789049348 13-nov-15 TWITTER 6:22AM 
#sosriodo(:e https://twitter.con,/agenciamoscu 13-nov-1 5 TWTTTJ3R 

#naofoiacidentefoicrime 
https'//twitter coml~ca/status/665209 14586 

#riodocemorto :lill.W I #estrunossemagua 
#im rensaca lada 

I 
8:46AM 

!l!Ul!;/itl\litt~r çonJ/nlO:iJ!!~plrutn!listªtu!/2651379:!405 
#soSiiodocc ~ 172096 TW!l"rllR 

#nãofoincidente 13-nov·15 4:03Aivl 
#sosriodooe bttps://twitter.com/agenciamosca 13-nov-1 5 TWITTER 

#naofoiaci dentefoicrime 
h!!:Q~·//twiUer cQnVru;~IJÇiam~c~tªll~/665~088573~ 

' #riodocemo110 Qill_ill I 
#estamossemagua 

' #in1.prensacalada 8:45AM 
J.ll!:Q;i 'IJJ.\.vi ttar cQnJLhWll~ÕQCQStaQ!l:i!atu~§65 J 403ª8 

#sosriodoce 95770009~ 13-nov-1 5 TWlTTBR 4:13AM 
I.uJ.ns·//twitt_er com/agcmciamosco_lstatus/66 517899 :SSO 

#naofo iacidentefoicrime o 163072 13-nov- 15 TWITTBR 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensacalada 6:46AM 

h!lQi;l/tl!'i!ter cQm/Març~la~AI~es/starus/66~ I ó 78963 
#sosriodoce 27401472 TW ITTER 

#SanmrcoNaoFoiAcidente 13-nov-15 6:<17.AM 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 "SOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOS RioDoce 
MODO AN0NIMO 
FI LTRO: 1 A30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

25-6 I @agencíamosca 

25·7 I @agencia1nosca 

25-7-1 I @gui_emanuell 

75 ·8 I @agenciamosca 

25-8-1 I @lilah 

25.9 1 @agencíamosca 

25·9·1 I @deasousa 

25-10 I @)lgenciamosca 
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Cdmcl 

Motarnrn. nos~o rio 

Desastre 

A SITUAÇÃO É DE DESESPERO 

SOCORRO! 

ht!Jl:rlltM tt ~r çolnLru;~nçiru11ºªç~tªtus/6651785 1789 

#11aofi:liacidentefoicrime 8964991 13-nov-15 TWJTTER 
#sosriodoce 

#riodocemo110 
#estamossemagua 
#im rensacahda 6:44AM 

htt12~:/[twitt~r corrv'lY:enciru11!2§Ça/stªt11~[665 t 7§~0 l~3 
#nnofoiacic:klntefoicrime 2258048 13-nov-15 TWlTTER 

#sosriodoce 
#riodocemot1o 

~ #estamossemagua 
#imprensaca lada I 

! 
6:44AM 

ht!n~H.lwitt~r ÇQnVwU ~manpell /~t!!t~/665123349~ I I #sos riodot."e lli..ill.Q_ 

#riodocemorto 
#cstamossemngun 

#samarcova leassassinas 
# im~rcnsaca. lnda 13-nov-15 TW ITTER 3:05AM 

httQs·{ltwi tter.çQnlfªg~ncim:n~ça/~tuhiS/6§ 5 1777! Q28 
#noofoiacidentetbicrime 9899520 13-nov-15 TWITTER 

#sosriodoce 
#riodocemorto 

I #esiamossemagua 
#im rensacalada 6:41 AM 

#sosriodOL'C htt sjhwj_t.tcr,com/lil;lh/sjatus/6651332'1_7870217216 I 3-nov-15 TWITTER 3:45AM 
htmll:'llnriner co1!Jb!g~nçiamosça. staM/66517737660 

#naofbiaciden1efoicrime 7903745 IJ·nov-15 TW!TTER 
#sosriod oce 

#riodocemorto 
#es1amossemagua 6:40AM 
#imprensacalada 

https·//twi tt er com/del'!sousalstatus/6651624 173500 J 2 
#nnofoillcidcnte m 
#SOS RioDoce 13-nov-1 5 TWITTER 5:40AM 

hnys'{ttwi tt~r.ctmliªB~ncinn)QjÇgl;itat~!il66~ 17§<>0 152 
#naofoiaciden1efoicrime 7412736 13-nov-15 TWITTER 

#sosriodoce 
#riodocemorto 

#estmnossemagua 6::\RAM 

#imprensacalada 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2IISOSRioDoce) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REAL12AÇÃO: 23 DE NOVEM BRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDocc 
MODO ANONIMO 
FILTRO: 1 A 3D DE NOVEI\-18RO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

25-10- 1 I @aminxausmao 

25-1 1 I @lagenc iamosca 

25-11·1 I @ls ilvanasoares8 

25-12 I @,agenciamosca 

25-12-1 I @erreoliveira 

25-13 I @,agenoiamosca 

25-13-1 I @itaht 

25- 14 I @)agenciamo se a 

25-14- 1 I @;wlascomarcus 

25-15 I @,agenoiamosca 
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#SOSRioDoce 

Queremos água precisamos de ajuda #nuofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemmto 
#estamossemagua 
#im rensacalada 

#SOSRJODOCE 
IITRAGEDYNBRAZ1L 

Desesperadora a situação #nao lbiacidentefoicrime 
#sosliodooe 

#riodocemorto 
#estmnossemagua 
#im rensacalada 

#SOSRioDoce 

N6o podemos ser ignorados #naolbiacidenlefoicrime 
#sosriodoce 

#riodooemorto 
#estamossemagua 
#imprensaca la da 

O Brasil precisa saber a verdade! MA T.ARAM 
O NOSSO RIO Nfto temos água f Ajudem-nos! Divulgue i 

#sosriodoce @lgortep @GioAugustoi O 
@Brunotostes #sosriodocc 

Soc01·rof #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estmnossemagua 
#im rensacalada 

#sosriodoc-e 
#riodocemo110 

#estamossemngun 
#samurcovn 1eassass in as 

#im >rcnsaca lacla 

Queremos ajuda #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensacalada 

ht1ps"//twi 1ter com/M~!l@o/status/665 I 3 4 2 9!4 I 
§92_8_256 13-nov-15 TW !TTER 3:49AM 

ht:W:s;//twi ttçr cQITlli!s~nçiamQ'ácn.'lilfiH~/665176 72077 
8072064 13-nov-15 TWTTTER 

I 

6:37AM 
httpsJ /twi tter.conllsi lvanosooresS/stntus/66512 28 4Q 3 

13701888 TWJTTER 
13-nov-1 5 3:03AM 

https·!/twjtter conli-ªWJCiilln9llillt.ntus/66517648681 
5617024 13-nov-15 TWITTBR 

I 

! 
6:36AM -

!!l!m;li!w.i.tter cQ!1J!mwliY!'imilllt!IISI6651348181796 
2086_~ 13-nov-15 TWITTBR 03:5 1 

llllll~;lltlllltW~moscalstotus/665!76325 1 8 
3905793 13-nov-15 TW!TTBR 06:36 

' 
I 

httes:l/twitter.com/itllht/stntu!/665 134846381944832 13-nov· l5 TWITTER 3:51AM 
bl!.!!ôlltw.i.®Lx2.m'=ÍJ!illQ:IQI\bt~ttm/66 5176 1 9012 

llliill 13-nov-15 TW!TTER 

6:35AM 
~t!et çQmlnQIS!!!ÇQma!:Ç:u~lstat1§i664793020 1 

481~4.3~ 12-nov-15 

TW ITTF.R 5:13AM 
)11!Q~·/[tYJ!t1et.!(QnJLªg~nçi run~Q~Hltu:i/665176 1 0260 

4787712 13-nov-15 TW !TTBR 

6:15AM -
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALA,VRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOI:\0 ANONI MO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEM BRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

25·15-1 I @aminygusmao 

25-16 I @agenciamosca 

25-16- 1 I amin usmao 

25-17 I @agenciamosca 

25-17- 1 I @litah 

25-18 I @agenciamosca 

25-18-1 I @aminl:'Jlusmao 

25-19 1 @agenciamosca 

25-19· 1 I @lHudsoneu 

25-20 I @agencia mosca 

25 -20-1 

I _ -~- _@the1nari9,fr_eital _ 
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#SOSRioDocc 
#EstamosSemÁgua 
#ValadaresTemSede 
#Mataram ORioDoce 

Precisamos continuar a luta #naofoiacidentefoicrime 
#SOSRioDoce 
#riodocemorto 

#estamossemagua 
#im rensacalada 

#SOS RioDoce 

Mataram nosso rio #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoc-e 

#riodocemo11o 
#estrunossem.agua 
#im rensaca lada 

#sosriodocc 

Queremos nosso rio de volta #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemono 
#estamossemagua 
#imprensacalada 

#SOS1~ioDoce 

Queremos nosso rio de volta #naofoiaci dentefo icrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensaca lada 

1/sosriodoc-e 

Queremos água, queremos ajuda #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensacalada 

#sosriodoce - - -- - - -- ---"~------- -- ------

http~d/twittercon11~tatus/665 1 376 1 23 l 

163392 1 

13-nov-15 TWITTER 04:02AM 
bt!P-it·lft,riner çQm/~geoQiOOlQiÇ~tat!!§/6651759761 Q 

4562688 13-nov- 15 TWlTTER 

i 
06:34 

https:l/twi tter.com/onlin)1!Usmao/status/66S 13 7990 52 
8835584 13-nov-15 TWITTER 04:03 

l:!!!ruJLnyi~~iamosca/slatus/66517582513 

Q.illill 13-nov-15 TWlTTER 

I 

6:34AM 

htt >S:iitwi tter.com/Jimh/status/6651371532 11502592 13-nov-15 TWITTER 4:00Alvl 
https'/ltwitter conJilJ>W!NiJtmoscrqtatus/66517570768 

~'LW!§.:! 13-nov-15 TWITTER 6:33AM 

' ~.:!L11Yi!tQL.QQ!nLanl.ill~_maofstntus/66.S 13840615 
P8l212Ji 13-nov-15 TWLTTER 04:05AM 

1Jt!p~~~osca/s10tus/6651755092 1 
!!ill.ill. 13-nov-'15 TW!TTER 6:32AM 

httQs i/twit~r.çQinlti!Jdiioneu/~!!lll§/66514973818716 

9'[93 13-nov-15 TWlTTER 4:50AM 
h~;r/ltwiner ~Qnlli!&enciam~çalstatus/665 17508799 

~ 13-nov-15 TWITTER 

6:31AM 
https://twi tter. convthemariafroita 1/status/66516080 40 

65521664 13-nov-15 TWJTTER 5 : ~4AM 
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOQO ANONI MO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

25.21 I @Jagenciamosca 

25 -21- 1 I @teuandrade 

25.22 I @agencíamosca 

25-22-1 I @Mousas G 

25-23 I @agenciamosca 

25-23-1 I (â)PcedroGuilhenne 

25-24 I @_)lgenciamosca 

25-24- 1 I @J1aiarafisio 

25-25 1 @_.,agenciamosca 

I @JSOSRioDoce 
25 -25- 1 

25-26 I @Jagenciamosca 

25 -26- 1 I _ ___ _@M_a!c.•ll!~fl.ke_s _ ______ __ 
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Precisamos de ajuda #naofoiacidenlefoicrime 
#sosriodooo 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#im rensaca Jade 

#sosriodoce 

Precisamos de ajuda #naofo iacidentefo icrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estrunossemmgua 
#imerensacalada 

#sosriodot.-e 

Muita tristeza #naofo iac identefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#im rensaca lada 

#sosriodoce 

Precisamos mostrar a todos #naofb iac identefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensacalada 

#sosriodoce 

Não podemos ser ignorados #naofbiacidentefo icrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#imprensaca lada 

Precisamos tuitar o mundo precisa saber #SOSRioDoce 
#NãoFo iAcidente 

Precisamos ser socorridos #naofo iacidentefoicrime 
#sosriodooo 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#jmprensacalada 

#sosriodoce 

ht!Qs·//twiner ç:ogli(Jt:.tençirun~cal:!:tatus/66517495092 
860 I 088 13-nov-15 TWITTER 

6:30AM 
httJ2;i·//twiger com/t~urulQrnde[§tatus/6651612 783699 

§jll_32_ 13-nov-15 TWITTER 05:36 
htms ·!Jtwi tter. cçm/~~nciamoocalstatl!~/66 s 17 4 8~ 530 

9220864 13-nov-15 TWITTER 
6:30AM 

I 

: 
https1/twitter.com/Mou>as_Oismtllsl665 16 14576345 

16 992 13-nov-15 TW!TTER 5:37AM 
hnps:l/t'N.i tler çQn~ge!lQirunooça~tatu~/622 17466§83 

9990272 13-nov-15 TWITTER 

I 6:29AM 
I 

https ·Jit:IV. tter com/PeedroGuilhenne/stntus/66 51629 3 
5443038209 13-nov-15 TWITTER 5:42AM 

~r.conv'agenciamos~stªtus/66517443951 

2928258 13-nov-15 TWITTER 

~ 
5:59AM 

ht!.ll>'iltl'ii tter.cQmi!l§iarafi~iQ/~tatus/665}6720;)789! 1 

9492 13-nov-15 TWJTTBR 6:19AM 
htms ·{/rn:J tte[. ÇOm/ªgeJtCiªmosç~tatus/Q65172 0j5ª 8 

2376192 13-nov-1 5 TWITTER 

!0:47AM 

https://twi tte.r. com/SOS!UoDocel•tatus/6 6 487716 78 7 
2987 138 TWITTER 10: ,17AM 

12-nov- 15 
h!!:Q~·//tyjj tt~r çQnV~enQüun~c~~tatu~/665 17167061 

7989121 13-nov-15 TWITTER 6:17AM 

https1/hV.ttor.coniiMarcelaSA!ves/stnnrs/665 125 1202 
52518400 13-nov- 15 TWITTER J:t?.AM 
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DATA DE REALIZAÇÃO: 23 De NOVeMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #SOSRioDoce 
MOD.O ANONIMO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEMBRO DE 2015/TODOS OS RESUL"fADOS 

25-27 I @~gencíamosca 

25-27- 1 I @MarcelaSAJves 

25-28 l @agenciamosca 

25-28- 1 l @bravim 

25.29 1 @agenciamosca 

25-29-1 I @Estolano 

25-30. I @agenciamosca 

25-30-1 

I @ma~ranlanna 

25-3 1 I @pgenciamosca 

25 -31 -1 I ousas G 

25.32 I @~genciamosca 
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Nossa triste situação #naofoiacidentefoicrimc 
#sosriodoce 

#riodocem01to 
#estamossemagufl 
#im rensaca lada 

#sosriodocc 
#SamarcoN ao F o iA cidente 

Nllo podemo ser ignorados #naofbiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estamossemagua 
#im rensaca lada 

#sosriodoce 
#naofoiacidcnte 

Queremos água #naofbiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodooemorto 
#estamossemagun 
#im rensaca lada 

#sosriodoce 
#nao f'o incidente 

Um rio morto #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemmto 
#estamossemagua 
#imerensaca\ada 

#sosriodoce 

Precisamos de ajuda #naofoiacidentefoicrime 
#sosriodoo'll 

#riodocemmto 
#estamossemagua 
#im rensaca lada 

#sosriodocc -
Mmte do !losso rio #nao foiacidentefoicritne 

#sosriodoce 
#riodocemorto 

#estrunossemagua 
#impronsaca lada 

httQs·l/~:ttcr.çQml~nciamQsc~tatllS/66517119936 
8755200 13-nov-15 TWlTTER 

I 
o. lóAM 

httQI!Z/twi:tter.cçm/MarcÇ:IaSAlves/status/66512~838 5 
52244224 13-nov-15 TWlTTER 

3:15AM 
~~~,çnlstalus/66517129371 

3637376 13-nov-15 TWlTTER 

I 

O<i: 16:00Alv.1 
h!!Jli:l/twi!Jer.cçm/br~im /stªtu!f665129;13835 1n7 

lli 13-nov-15 TWITTER 
03:30:00AM 

l)ttps://twitter com/@8~!1Qinm~ca/~tatus/662l109l627 

2418817 13-nov-15 TW!TT.ER 

06: 14:00AM 

https://twittcr. com/Estolnno.'status/66514692 1 57358 R 
992 13·nov·l5 TWI1'TER 04: 49:00AM 

h!m~·[!nY._ittQr ÇOI}lll!~nciatt]os~ml:il1!t!.tS I6§~l7Q79817 

7591296 13·nOV· l5 TW!TTER 

6: 14AM 

https:l/twittet.com/Jnoynraalanna/statu:V665l48351 60 
8954880 13-nov-15 TWlTTER 4:44AM 

httg~·l/twiU~r cçn}LªgenciSY1100C~tat~~/66517057493 

illWi 13-nov-15 TWITTER 

6:13AM 

https:! /twitter.com/Mousas_ G/statu:V66 SI 61457 6345 
16992 13·nov·l5 TW ITTER 5:37AM 

httgs·//twitt~r QQn}LMenciamQ§C~tatus/665170 l507i 
5432960 13-nov-15 TW!T'l'SR 6:1 1AM 

-
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MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CH AVE: #SOSRioDoce 
MODO ANÔNIMO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

21·32· 1 I @)FotosDeFatos 
25·32- la I @JFotosDeFatos 

25-32- lb I @Jmartinhagatosa 

25-33 I @agenciamosca 

25·33- 1 I @Jdeividijuni.or 

25.34 I @agenciamosca 

25-34-1 I @AndreyMachado07 

25-35 I @Hgenciamosca 

26 I Vi o nllmdo 
RODRIGO cósz 

27 o 
Marcelo Braga Oficial 

28 o 

29 o Marcelo Br~ Oficial 

30 o Lnscam 

31 o M_undoDiátio..NciD 

I 94 I 
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RT@FçtosDeFatoS: RiQ Doce ~oniza no maiçr desastre eçoiQgico já 
ocon:ido 1\Q.Jlxa.til.., #~Qsri._od_oc_e 

precisamo de ajuda! 

muita tristeza 

Ssjamos ped indo socorro 

A cobertura da mldia sobre a tragédia de Mariana: Debate, na 
próxima segunda, em BH 

CIDADE DE MARIANA "ANTES E DEPOIS" DO 
ROMPIMENTO DA BARRAGEMINED!TO 

Desastre de Mariana MG ·O Rio Doce e o encontro com a Lama 
mortal 

Tragédia em Mariana· Rio Doce virou um Turbilhão de lama 

CACHOEIRA ESCURA I Desastre Ambiental 1 [ 2 ] 
Trabalhadores registram momento em que barragem se rompe em 

Mariana-MO 

De 31 URL's indicadas pelo Google, recuperamos 94 
pub licações compativeis com os padrões pré determinados. 

(cont er a #SOSRioDoce e ter sido publicada em novembro de 

https://tv.i tter.com/F otosDe Fotos/status/6 65 1439 344 6 
#sosriodoce 9976064 13-nov-15 TWITTER 4:27AM 
#sosriodoce 13-nov-15 

#RlPRioDoce TWITTER 

#sosriodoce 14-nov-15 TWITTER 
https·l/twi ttçr.çom/ª&ençimn~ça/~taM/§Q5J6924599 

#naofoiacidentefo icrime 98638Q8 13-nov-15 TWITTER 06:10AM 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
I 

#estamossemag;ua 
#im Jrensacalada 

hitl1l! :f)1Yiitter çQnJLd~ividjw1iQrl]tat!Js.l66514994§95~ 
#sosriodoce 428416 TWITTER 4:51AM 

#naofoiacidente 13-nov-15 
httgs· [/tyjj Uer. çonU~~nciam~c~stªt~/66 2169 60 80 8 

#naofoiacidentefoicrime l 567745 13-nov-15 TWITTER 
#sosriodoce 6:09AM 

#riodocemorto 
I #estamossemagua 

#imErensacalada I 

https://twi tter. com/ AndreyM achado07/stotus/665 152 4 
#sosriodoce 51113320448 13-nov-15 TWITTER 5:01AM 

ht:1J2s:llJYiilt~r CQI)J[agçncirn.n9§ca/statusl665169f9305 
#nao loiacidentefoicrime 5819777 13-nov-15 TWITTSR 

#sosriodoce 
#riodocemorto 

#estamossemagua I 
#in1prensacalada 6:08AM 

httQ·l/ww.w.yiQmunQQ.çom.brldenunç;ia~-cobertura-

dg-miQ!í!-sQbre-a-trogedia-d~-~nariana-çt~hate-

#sosriodoce $-f.mJ.nda-elJ'I-bh.btmt 11-nov-15 VI O MUNDO 

o llt!I>~~youtuwamiw_atch2E!IVI:\B2_S6UD8 9-nov-15 YOUTUBE 

o hlll>!jiMW~~-'!l.llbe !191!1Lw.at_cb'/v=JxdlJQQ!l.l!h~ 8-nov-15 YOUTUBE 

o )l~~·,\éO.UjyJ:!<L<LOW..MtiQh_'/y-=Z_QQip_j00YQ 8-nov-15 YOUTUBE 

o IJ!lps~/~_utube~~-Q]Jl~~.h.'lv~JJL~ 8-nov-15 YOUTUBE 

o bru!ii6lctill1YQY!Yll!l ~Qmiwl!!lih?v-h8!:!Ei 2DIPM 6-nov-15 YOUTUBE 

Legenda: Publicações desconsideradas em vennelho 
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FILTRO l A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

ITEM I LIMPFZA I @u'"ãrio (n'P"'''V<' I 
pdu publicuça1o) 

lkthi!lia7;1!8U!! 

ac usado vici-o 

acasa tkvid-o 

~enot ccorde iro 

3-1 tíi)Jnenotecorde iro 
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DESCRITIVO/ Publicação 

Foz do Rio Doce em Regê nda(l.in1u.-es/ES ) Inicio da t!l"d::: de ontem e hoje. 
#sosriodocc #vnleassnssina (Vin Belhlklia Zil1atta) 

5 RÉQUIENS PARA O RIO DOCE: Lenine, Mariana Aydnr, Ceumnr, Penrl Ja n, 
Thiago Delegado 

A lama com rejcitos de minériovindapolo Ri.o Doce atingiu o mar no domiflso e já 
tomou mais d: 22 quil tlmotro s do litoral do & pirito Santo. Que Mllc d'Agua tenha 

piedade dos fiUt o!l da 'ferro. 0 00 00 0 0 DO Omç lles 110 Ma:· · 2011 
... #rioOOte #crimcmnbientnl #sosriodoce #QunntoVALEnvida 

#mwianamg #meiownbientc #macdagu a 

.. c a sua alma d'~uu dissolveu-so, hoje moro !lt no c6u dos rios ........ .... .... .... Alma 
dÁ.gua- 2015 .... .. . ... #riodoce lkrimerunbi entnl #sosriodocc #qul'l1 tovuleavida 

#mwinnnmg #meionmbiente #m nedagua 
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#sos.riodoce 

#valenssnssiana 
14'osriodoce 
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#crimewnbientnl 

#so sriodoee 

#Quanl oVALEnvida 

#mtl' ianrung 

#meio001biente 

#maedagua 

#riodoce 

l'krimeambienlnl 

#sosriodoce 

#QuunloVALEaviOO 

#mar·ianamg 

#rntlioMlbiente 

#moed.1gua 
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FACEBOOK 

A CASA DE VIDRO 

SOCIMAGE 

SOCIMAGE 
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@tnenol ecorde iro 

@mcnotccordciro 

Mem6rias de Mãe dÁgua- 2014 Mfie dÁgun nunca esquece ... 
........... ........ ........ ....... lkior.loce #c!itll ~:umblen tal #~osriodoce 

#<jumloV ALEavidn #muri:llrung #meionmbicnte #mocd:lgua 

V6o das águas 2015. Almn.d'âgua Aquele rio j(l ern mn veU1o amigo do tempo. 
Corrirunjnutos como umll cternn flO!p ent e- protenrJtt que um din, se tmnsfom1ou em 

p ÓSS11'0S. 

#rioOOce #orimenmbientlll #sosriodocc #quantovulcavidn #moiormbiente #:maodlg 

#rio doce 

1krimcambienta.l 

#sosriodoce 

#qunntoVALEnvida 

#me io ~"Wnbienl e 

#moedDgun 

#riodo ce 

fk rimenmbient nl 

#sosriodoce 

#qUll!IOVnJenvida 

#mciormbicnle 

#moedngun 

l!!!t!i~~4!1.Ql~Ol! I X.IOlLU:U.lHill 

ll!IJ l '/1\'fW\V jJugc~!llófuruiJulw(!kr!!n1.ü:9.0.1lli&~1J...!i11! 
21liL31nJ.~ dota nAo confnmndn 

24-nov-15 

Esto produto usnnAPI 
Imd agmm, mus nfto 6 aprovodo 

ou ccr1iliendo pelalnstngrum 

IMORUM 

IMGRUM 
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Ptnlquem querl!iudar asvftimade MinaS Gerais mas nAo sobe como, entnunos em 
cont~o com aRed Balloon Pinheins (um dos Jlotllo s ti l) coleta de donçiSes} c nossos 
aluno s podcriío entn:grr doBÇISe s aqui al6 o dia 02/12 e encruninluremos pa-acles. 

Quem preferir pode levar a doaçfto diret rme~ J te lá. 
O que cilar (principalmente ÁGUA): 

*G:rmfoode ógualk 500 mlnl6 no máx 2L,já que em nlguns lugnro • onoesso e~á 
impossibilitado o a en~gn sen\ :fbitapor helicópll!ros amWs de p:rn quo das; NÃO 
DOAR GALÕES DE ÁGUA, POR FAVOR! * Kits d~ higiene e lirnpezn: pasta. c 
escovas de dente, shnmpoo e condicionador, apareUlo de barbem-, creme corpoml, 

desodornnlc, cotonete, lllgodão, pente/escova, snbõo em pó, bucha de co7.inlt8, palha 
de aço, úgunsnnitlrin, dcsinfelmle, álcool, saco de lixo reforçado 301, velas, 

fósforos, pcÇliS fntirnas masculinas e femininas. 
Todas as doações sefi'll) documentfldas e fotogra.Jildüs e entregues em Governador 

Vnlndnres. 
POSTOS DE COI.ET k 

ZONA NORTE: Rua C~tpitão Frmci 9C o Lipi, 1236 • Pamdnlnglesa- pertinho do 
Sub.....-ay da Luiz Dumont Villlrcs. 

K~hyHodgc Procopio ZONA OES TE: SIMPLE -Rua.Aimberê, 1884 Perdizc' 
Lnskowski ZONA OESTE: RED BALLOON PINHEIROS : Run Nnzcró Pnulislu, 278. 

Sol Braile 

t i!Sftdevidro 

@soulcapixaba 

A trasódio. dc Mnrinnn cwsou estragos incaJcult'tveis.Mas nRo hlingiu npeuas Minas 
Gemis. Ao chega- no Rio dote, a lama de rejeito11 das barragens rompidos, atingiu 
dirctrunontc apopulaç lio do Espilito Smto, a1iltnndo o rtmfotecimento de (lguanns 

cidade8 no longo do curso do rio e a proibiçlio dnJlCsc ano rioltn~r por aqueles que 
subsistem por esse meio. 

CUIDADO: IRREJPONSÁVEIS TRABALHANDO!
A mcgo trng6din sócio-ambiental no Bmsil e o 
sil6neio cúmplice dDS elites econômicas e da 

mfdiapluloc~icn 

&oorn Dial Famil ia unida no surfl Nlençon! ótimo final de !!emana. pru-n todos! 
Regênoin, Linhruu, ES, por @viniciosdosurfO DO #regem;in #suf #linhms 

#Hosriodocc #nature #:làmilia #c!l>ixaba #brazil #soulcapixnbn 

#sosriodoce 

#SOSRioDo c e 

#SOSR~Rcnc i n 

#SOSRioDoce 

#oui" 

#regeneia 

#l inh;res 

#sosriodo cc 

#nnhu\1 

#fMtilia 

#capixobn 

#brazil 
#soulc ~ixaba 

~l):~~illJJlrif!'lll1 [lllrrl ll1*-"üôi'·C il111 UI! idt~ . .:!J.(I•ffl)-~!y(ç.c:; 

lLIILli!'Ui!C:!SII~i!!J.lM.!!maru.~lll!0.m:i!L!.Qll~.illl~ 

i1:!llW!:lli~~u:f!!.tijl:.ill.llh~~~lçJ~ 

23-nov-15 

22-nov- 15 

ehtcs-,llcí•rt•lmi_c.~~\l:i~'l.·Itl_i_tli~:ll.lul ll:!=nttion! 22-nov-15 

il!U!iill:l~:lYJ!.U&.!llill..IU:U.\lJ; ~di! íiU! C:tJl iXahnfiM<)7489Tytt).90!349303l.Q 
1&71 !661J74!-N32 dmn nl\o conftnnoda 

22-nov-15 

KICKANTE 

PORTAL(ACASADE 
VIDRO 

IMGRUM 

10,2 1 
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@soulcnpixnOn 

Anonimo 

Anonimo 

Huil"PostBrasil 

Bom dia! I! O Hoje é dia de pnssw lánaprnciuftad.:. VilnVelhaef.1Zeruqueln donç§o 
de Água Minem!. Umn aç(IO O dos nossos rmigos dn @bandacomichoo O O ônibus 

da banda ficará de 8h ~ lBhl Parlicipe e compwtill1e! O #bandncomichoo 
#vemcomcomichuo #vemcomsou\capixnlHI. #pmcaWquedccnxias #vilmreU1:t 

#sosriodocc #soulcnpixWn 

hllJ.ni~lill 

#l:iosriodocc CADtOS ARTISTAS, CANTORES BRASILEIROS'l Pew·l Jnm pede 
que rc~>onsll.veis por desnslre em Marint1a sejrnn dlrnmet1h punidos A banda 

mostrou suaindignsçilo com ntr~édianmbientnl provoclldapclo rompimento da 
baTagom c mandou sou roendo em portugues dumntc ~1ow emBe lo Horizonte; 

nssistnA bnndnPcnrl Jam se manifestou j;Obre o dcsnstrc IWllbienlnl após o 
rompimento da bnrrngcm do FUndão, em Mnrirum(MG), Wrmt c o showno csládio 

do Mincirllo, em Belo Horlzonlo, na noite ~ oo>ctn-fcira (20). Eles pedem que os 
responsáveis peln trngédia, cuja Jwna deíxou milhares de fa:n lliw desnbrigadas, 

matou rios c animais,. sejam "cimunente punidos", ( ... )Ele afirmou nindn que o cnch 6 
dn b1v.dn llCrú dol\00 1\svUimnll" de M~riooae quo plnncjnctinrum fim do de 

nssisti!ncianos atingidos pelo desastrt. Após o desnbnfo, o grupo continuou o show 
locoodo"Do the evo lution". 

Anônimo 21/11/ 201.5 13:44 
O Rio?Êdoce. A Vale? Am!W"Sa A~ Mtesfo sse Mais teve n carga Entre estnlaisE 

multirmdonais, Quantos nis! A divida interna. A dfvida externa A dívida etemn. 
Quantas 

l"one lndru! exportamos De fcn·o? Qunntas lágrimas disfarvmnos Sem berro? 
Carlos Dnunmond de Andrade. 1984 

#SOSRJODoc e 

Entromos em contato com nRcdBnlloon Pinh eiros e nossos nltmospodcr!l.o entregar 
doaçlles nqui até o dio30/ll. e encaminharemos prrn ele s, 

Quem pn:fcrir pode levrr a donçflo diretau entc lá 

A Aganc inSUnp le Bmsil conseguiu umacnrretne c!>iánceila ldo do~llc s de: 

-G!nnfhs de ftguade 500 ml nlé no máx 2L,jAque em alguns lugares o r"e~o c!>1á 
impo ss ibilitado c n enlrcga senl.fiilnporhelicóptcros <tnivés de pii"U.qtJedns; NÃO 

DOAR GALÕES DE ÁGUA, POR FAVORI 
• Kits do higiene c limpeza: paslu c csoovns de dente, ~Himpoo e condicionador, 

npllRIÜ!o de barbcoc, creme corporal, desodorante, cotonete, nlgodão, penl e/esc ova, 
snbllo em pó , buchn do cozlrthn, palhn 00 aço, ógun sanitária, desinfe lnnte, álcool, 
!liWO de lixo reforçado 301,. velns, fó ld'or~. peças Intimas ntru«::lllinns e fcmininfiS. 

Todos as donçll es ~ crllo documontndns e tõtogmfitdas o cntnlgnes em Governador 
Vnl.ndares. 

POSTOS DE COLETk 

ZONA NORTE: Rua Cnuiti!o Frmcisc o Liui. 1236 ·Parada In~ lesa- pertinho do 

Trngédlu em Mftrlana d~crtn comoção nnt rcdc~Jsoclnil. 

"A hashlng #SOSRioDoce foi nmnis llfivn durnnto os sete dius pot leriores ao 
desastre." 

#f.oulcnpixl'ba 

#vtmcomichao 
#vc mcomsoulcapixaba 
#pracruilquedeciDrias 

#vílnve lha 
#sosriodoce 

#sosriodoce 

#so~iodoc e 

#SOSRIODOCE 

#~sriodoce 

hUp:llm\W imgnun.orsfuser/soulcmljxnhn/1 661)748932/11"643561 561 i6 
767i2 I 669748932 

htltJ://ww..v.imgrum,org/mcclinlll26685262059763454_1669748932 

h tlp }/myria:nfigueiredo. blogspot com. br/20 15/llhnunic ipio-de -pimpora-e
ministerio.html 

comncao-r~e::-rociai ~ a_2 !68342ll 

22-nov-lS 

d:ta n!lo conJinnada 

21-nov-lS 

21-nov-1 5 

18-nov-15 

18-nov-15 

IMGRUM 

BLOO(Myrian1 Figueiredo) 

BLOG !Mvrirun Fi~uoircdo 

Facobook 

SITEDENOlÍCIA..'ôJ (HUFF 
POST DRASll.) 

13:41 

13:44 
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Agéncini7 

Eslndo de Minas 

Um dos momentos mais mnrcnntcs dn nossn cobertura nn.tragédiu de Mal'iana fo i o 
resgBie de um cnvnlo que há qurf•·o dins csi:Ml preso oo lnmaçnl derroomdo pela 

baiTDgcm que devasto u n n:giiio. Enquanto regiJ:.1ráv!lnos as ndnns de Bento 
Ro ck'igues. fomos surpreendidos J)Or um helicóptero dos bombeiros que trazia o 

mimai pll'no nlendimento 00 emcrglincin. Alii!IW:a nellievl<ko o emocionante trnbaU1o 
desscsverdndeiros hcróisl 

Ao Corpo de Bombeiros M ilitW' de Minas Gerais nossa homenagem. No dia 5 de 
nco'l.emhrl) d~ :!017 um com,·nlórto lk.lidonu{kl t)CI.., MC>YIIn~rllo Mllleiro , .. ,·lo~ 
DIRitus Annnru" utill'.OII a #SOSRmDOC\', j)l)l" 1~!110. talw.t: 1\'rdi:'I.OI'Onitlo u 

in<k!xnçoo ó.:sse v•dcll Mn~po!4a, do {itloele Etnrc ;1$ hasb ~~ to; rMtr 
112uut'lf<blAM.\çLll' l'.\ Nl\tntl\'fli.~H ,,,mmülfNA<NI'IJU~ça\i"'mna 

·iNAOkltatidcuk #mtliQ I'( ri nl<:IIllh iCnln l nRi~l>ocr #S<>SRioDoce ;fh;(lnlroleM"Ocial 
tlquerr:mol1JitStiçu#Va1oluc • oelama#StvnrnoV~•leH1IP#rt'JC~O lkncunbmkntugon 

áermtr·rmetilm~ #Uirunmul odc~rre n~ f(i(l\'tUu•!IHi 't.\Ll\tü .\1 PMG 

1~'1oVIIl1~niO(J:rulan::la#llESl'-\ ·MMDA 

Vldeo· evmg6 1ioosjogam t'€un "unsidn" p~n snlvm· o Rio Doce 
#somOiodosrcspons:á'w is (grnlia incorreta) 

#SOSRioDoce 

#21lllosdeLAM.AeLUTA 

#Minasnlto6sóminll 

#NÂOesqueçaMII'innn 

#NÃOfoiocidcntc 

#m niorcri•ncrunbiciJiul 

#RioDoce 

#SOSRioDoce 
#~ontrolesocio l 

#quen:mosjustiçn 
#Vnlclucroeltma 

#S aman:oVnlcmn> 
NRjcilo 

fkncimbOOem(lgun 
#uterro:rcmefilme 

#unun inutoWsirene 
#GovemoMO 

#ALMG 
#1\fPJ\.tG 

#MovimentoGmderuln 
#GES TA 

#MMDA 

#sos.RioDoce 
#somotodo~n:sponsavcis 

h11ps://youtu.be/FHwczH4Y324 

IJ!tl!!~ll.&.'!lll..!!!ta!l' ~lcliüai'~IJ.J.W.ll.LW.illtmm ççraj ~ 1086 
27/villcO-C Vfi i !Jl_tlicrlS~f$1l l)•;\i,:.ll:l·UUg_ida -jl!lni-..<:UfVlll'·il-ri!HioC~-;;htm l 

17-nov-lS YOUTUBE 

16-nov- 15 SITEDENO'riCIAS (EM) 
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N!io sei como começo a descrever isso tudo q1te tenho visto, nmeUtor forma fo i 
làzcndo Doce Rio. Depois Jo 1i.:e({Jnck que vocês nos deram com o I" capit ulo, 

ooharnogque setinnosso dcvercontinuorcontoodo no Brasi l o que temos vivido nos. 
llltimos diru;, dessa vez fomos mnis longe, mns ao me smo tempo fomos tlio purto, pois 
tudo ocontccc aqui nnnossnfi-çnte. Vi, ouvi , senti e chorei, choro i vendo gente com 
se~, chorei ~tes 00 donnir, at6 Jitzcndo compr11 me peguei em lugrinms.l,uOO ver de 
pe11o ru:; posso os c~te rcnlmcnte e!4fio t rnbalh r~tdo muit o,sllo momdorc s, trnbnlhodorcs 

e autoridades h.ubém, é preciso ser justo c reconhecer. O Jocumentt'rio nfio tem 
conohtsõeso nem intenslles, isso dcveráser percobido atruvésdc uldnque assistir. 

Caique CI\Siro Studio C Pnru nlgu n ::~ !1crá umn fucndnno J>Cito, mas n !i'Cde tem sido maior que ndorno peito. 
Fitmes Obrigado aDeus, que nos penniEiu fazcr isso, e obrigado n vocOs pol" cont(la"tilharcm. 

t"o111r111~it1 . Luwc iomml;~ I! mUtllt hem pr.)du;.it~>, paral),'O~ p~lu bnlh:mtl!" ltnh~·lhuttt 
Ovl,k_,o re!r;1IU cumprd\·tp" arcnlkl;~tl.: ljll• t IJ I''"'' á: C:<r\tn\\.ÕOII Val;;clioJ• ' 

Indexado por Lui11 41'~u ~t•m .a mm<.~r En~~di..t mnht<!U1<li . . '111,1nil' <'wnOum~l ,~,, ulllmt·~· l<.:mp·o~ 
Gust:rvo Lcf10 tm 20 l5 ~!t"wd<t( ~ 11-su:;ri<Jtlt>'e ~ ~wntt·c,l #vlM Jmarün,tl'tn~,·diaíftmtlH•(~l !" .;ntn 

@dnpfocariocn 

Com nosso coroçtl.o prutido entre duns lrfl8«!dias mas pe lo menos uma de las, tem os 
como njudnr. A cidade de Governador ValndnresiMG estáCOMPI..ETAMENTE sem 

águo. O desabnstec ilncnto foi provocado pela contaminação do Rio Doce, que 
abastece o municfpio, pela lruna e mntoriaiff tóxicos vindos das brun~ens que SC! 

romperrun em MariNmiMG. Comptrtilhem essn mensagom com os postos de 
crretndaçl'lo de 6gua: Rio de Jruteiro. Centro: Cmzvcmtelhn. Praça. Cruz venneU1a, 
10/12 -.(pode :~er I gnmtfn sequor) Darrn da Tijucn. - siJOf)ping blliTfl moi!, nvonidn 

das runoricns, 7700, loja 
120. Botnfogo -Rua Amnldo Quintela, I O, portaria 24h. 1) Tijuca - Rua Ant6nio 

Basílio, 533. Entregnr nn porttriaentro 6 dn mruthll e as 22 hotas. Nilorói. Av 
Quintino Boeaiuva, 679 ,Clmritas. Bmsilia. Comunid!ldo das Nações· Ctun1ms SIA · 

Trecho 2 Lotes 390/400. Estl'lo rccebonde ns doações hjtrf Vamos/!? S;'lo Panlo:. 
Rua cnpitllo Frll!lcisco - Lip!dios 1236 - pnrlldlt inglosn/zonn norte .. Vilórin. 
Secrehria dnParóquin Sll.o Crunilo de lé tl is- Av. Antonio Borges 194. Belo 
Horizonte ,PUC Minas- Liberdade - Beliriz - 031 9 9210-0502 .#doe!l;ua 

#rio doce 

#sosriodoce 
#samlli"CO 

#valo 
#m~~rinna 

#trugcóiu 
#turmodoremo 

#SOSRioDoce 
#doeógua 

#GovemadorVaJOOtres 
#ValeDoRioDoce 

#Brasi l 
#brnsi!ia 

#minasgerais 
#oberlondia 
#snopuulo 
#vitoria 

#belohorizont e 
#riodejnneiro 

lttl!l !l ://\••V•'W,Yill!!!!.f.'S..ffi.!!lfu!~~~Ji 16-nov-15 YOUTUBE 

Indexado em 2015 

hllps /lmnh•iX.c(lmfinstngtTIIl llOJI• 1_nm_111Jfl1 do•. hhnl 14-nov-15 MULPIX 

JJttjls· tátJubli<'tf.!!!!!.lu.~!i!!§.TI.!!!_lliJum.l 
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d1s93 

snpucaicventos 

80S RIO DOCE: Imas.:ens do Maior ~sru.1re ambiental de M G #DoeAguaM ineml. 
Vl'íriQS cidades esHIG sofrendo com nl~édia no Rio Doce por conta do rompimento 

dab:rragom daSrrmu'Co em Mrw"iaoa- MG Agom é homde uninn os tõrçns parn 
ajudá-los ne~mhomtfio di!lcil #lutopeklriodoce #S1Jsriodoce #sosm!V'iana 

... águaminernlc deixrem lá no teatro pamdonç!io. Éumapcquenaeolabomç!W mas 
ucredi tnm.os que; se cada um fizer um pouquinho jár.ncniza o soJhmenlo de algumas 

pc ssoll9 que esHio pnssmdo por essc pesadelo. #lutopeloriodoce #sosriodoce 

Oremos a Deus pelapRZ e nmorno mundo.IMIRS cttástrefcs vimos nestes últimos 
dias c qu:mtos [~9 enlutndo9, quo o nosso coroç!io se entristece c no!õSa nlma gritnnn 

cer1eza de que o Senhor ouve-nosneste mom ento, e porque sabemo s que o Senhor 
criou o homem ptl"ascrfe lir.,plrtlnmar, paro nbmçar, para viverem pnz! Ttmb6m 
cremos, Senhor, que 6 Vost~n adetcnniooçllo de apnz rcínnr soberana um dia neste 
mundo, queiram os homens ou nllo, c porque cremos que 6 da Vossa vontnde os 

cmh!l cs, rumores de gucrrns c dostruiçoes se cnlal'em paro sempre, pedimo~ à Tua 
bondade poro que inspir-e os homens n serem, wrdndeirormnte innflos, uns dos 

outros, sob o estnndartc do perdão c do legitimo runor!Oramos nesta madrugada pela 
cidade úo Mruimne Pnris,pclns fr~nllias desobrigadas c por aqueles quo chonun a 
perda de p~ntes c amiges, que sofrem u dor c o de sespero dinntc desCns tmg6dius, 

em nome de Jesus oramos, porque a Ti pertence a vida e o poderpamsempre, 
Am6m! #bolUIC ito #bomdin#Dous #clnmor#fiU10runado #M~rirutnMG #M~rinm1 

#m innsgernls #ore ponnari~rtn #Ptris #orem osporPnris #instnimagens # #instalikes 
#siga#follow #:llis #omcnodunoitc #intercessoo #oremos #ore #OrcPorParis 

#sosriodo« 

#so!mruiana 
#lutopo\oriodoce 
#sosvnladan:s 

#sosmin(IS,gereis 
#docaguwni.nernl 

#sosmnrinna 
#sosvnlndare s 

#rrosminasgernis: 
#doeagumnincrnJ 

#bonnoitc 
#bomdia 
#Deus 

#chnor 
#filhoomado 
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@Dgcminmosca #sosriodocc #riodo ccmorto #cstcwno sscmngun#imprcnlincnloda 

61riste ver o rio cpJC vc acoatumnva adminr 

#noofoinc identcfoi crime 
#soNriodocc 

#riodoccmorto 
#estrunossemugua 
#imprensacnlndn 

l1.1!!~!i~~.!l!!.I~ID:.'JJll~~' ·'1Jf]ll11lli·~~nz 

@_PecchGui ll~nnc d:sde o btrço morrer por irrcsponsabilidode #sosriodocc #sosriodocc bnps:/Awittcr.comiPectlroGuilhcnnc/stntus/665 162935443038209 
Precisflmos mostrnrn todos 

~t6CflCÍilmOliCD #naofoiaciWntcfoicrime #sosriodoce#riodoee•norto#e!l1amoss~m~ua#imprcsaca!Dda 

A mldinnlto moSlim 113 do que cSi tllloS 

#noofu iocidentcfoicrimc 
#sosriodocc 

#riodotemorto 
#estrunossemngun 
#imprensacnlnda 

~~!llb!it!JS..i.I!n!.!içrut!!!JUllilltllli.W.lmBm 

13-nov-1 5 TWJTTER 

13-nov-15 TWITIER 

13-nov-15 TWlTTER 

20-24·1 I @nniamfi!iio pruJSMdolUm rio sem vidn, fiuumc flommor1o11e umacidode inteirucm água #sosriodoce hllp sl/~-'"'itlrt:,t•'1 1l 1Jmi:unti-.io> l!i\:llu~ lflto.S I 1>7~f1)7R9\l'J.J<:n 13-nov-15 TWITTER 

20-25 

20-25-1 

20-26 

20-26-1 

@l llgC II CÍilmOSCil 

@SOSRioDocc 

@J~cntiamoscn 

Não podemos ser ignomdos 
#nnofoincidcntcfuicrimc #sosrindoce#riodocemor1o #cstrunossemngua 

#SOSRioDoce #NfloFoihidcnlc #Precisamos 
tuilnr, o mundo precisa snber 

Prccist111os ser socorridoHI 
#Jmofo incidcntefo icrimc #sosriodocc 

#riodoccmorto #estamossc maguo. 
# imprtnsncolada 

O Brasil preci!m snber o l]IIC c!l1áaconlcccndo 
nns cidOO.es abastecidas pelo Rio Doce. Nlto 

#nnotõincidenlefo icrimc 
#sosriodocc 

#riodo cemot1o 
#est!UIIOSSCtntl8\lll 
#imprenincul N.In 

#SOSRioDocc 
#NIIoFoiAcidcnte 

#noofuiooid:n lcfokrime 
#sosriodlcc 

#rio doccmorto 
#es1amossen1agua 
#imp1-ensnen!odn 

~:f'l,lwittercnmJngçnçj:•~.nJm!,:@tilli);ill;lli7.!U2~ 

hllpii:/Awillcr.comiSO S Ri o Do cc/~ntll !1'66487716787298 7138 

hllps:MwiUer.com/:u::"nc i:IJii>SCa'sl al u~ bli5 171 tí7Q6179!N I ' I 

@.MtrcelnSAives temos .. ua I #!losriodocc #sosriodocc hllps://l\.o,;u~r.com/M~nc lllSAiv~lllst nluiV'665 125 1202 525 18400 

13-nov- 15 TWll'TER 

12-nov-15 TWITTER 

13-nov-15 TWITTER 

13-nov-15 TWlTTER 

06:3 1 

05:34 

06:30 

05:36 

06:30 

06:29 

05:42 

06:28 

05 :59 

06:19 

10:47 

06:17 

03:12 



TESTE DE REOJPERAÇÂO ·TA 3 IISOSRloDoce 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃ0:23 DE DEZEMBRO DE 2017 
PAlAVRA·OiAVE: #SOSRioDo::e 
FILTRO l A 30 DE NOVEMBR0 DE 201~/ TOOOS OS RESULTADOS 

15.1 

20-27 

20-27-l 

20-28 

20-28-1 

20-29 

20·29-1 

20-30 

20-30-1 

20-31 

20-31 -1 
20-32 

20-32~ ! 

@ngencinmosca 

@MfreelaSN~s 

@agencinmos:ca 

@bmvim 

@,ogenciruno sco 

@_,E~o luno 

@ogcnc iamosca 

Nossa triste situoçíio #noofoincidentofoicrime 
#sosriodoc e #riodocem orlo #emamossenmgun # iUJpn:ns.'lcnladn 

Vnladuresvivc dias de guenu J Nlío tem água 
potúvel pnm.populuqllo l 300 mil pessoas 

sem t'lgult #sosriodoce 
#SrunnrcoNaoFoiAcidente 

Nflo podemos ser ignorados! 
#noofil iacidentefo icrinte #sosriodoce #riodocemo110 #estamossemngun 

O assunto é grnve demais pwu nllo ser 
noticiado, a tmg6dianmbientnl 6 grave 
demais pnm eslll" impune I #sosriodoce 

#naolb ioo idcnl c 

Quurcmos água#noofuincidcntefoicrime 
#sosriodocc#tiodoccmorto 

#estrunossomagua #impronsncnladn 

@SumrrcoSA Queremos respostas! Cndê 
nosso ri o I Cadê nosso agun?#sogiodocc 

#lmofo üwidcntc 

Um rio morto #naofo i~ idcnt~foi~rimo #sosriodocc #rioôoccmorto #esiiiJlossemagua 

Um rio comprometido desdo o &m na:;c cnle nt6 n sun.foz. E nisso qu~: tnutsfônmr nm 

#noo foiacidentefoicrime 
#so sriodoc ~: 

#rio doccmorto 
#estrunosscmagua 
#imprtnsncnlodo. 

#sosrioc:bce 
#SamnrooNaoFoiAc ident c 

#noofoiac identcfoicrime 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
lkstnmossemngun 
#imt)runsncnl OOa 

#sosriodoce 
#naofoi~ident e 

#nooib iacidenlefoicrimc 
#sosriodoce 

#riodocemorto 
#estnmossemogun 
#imprunsncnl.OOn 

#sosriodo cc 
#nuofoincidcnte 

#nooib i.'ltid~nlefo icrime 

#sosriodocc 
#riodocc morto 

#cstnmosscmagua 
#imprens(l(ul00n 

hi.IJ.!:i:lill.ri.!!ru:.t!.1llil:!i!i.!1Sl~~ ~~~~s:af!!lfJ!ui>f(t(~illQU 

h!!l~Ji·r.!.!!!!tl.M.lrselu!it\lycsl!lt~!!.YR(t~~ 

W!Jis·/ltwitterc~!!L~I.!!i.!;.uto!((':Y~l~.!l.!.l~llM 

l!_IJ.illi_:.@~.!!!l!fiJVim /~t:liUWÓ(?j J 29'i~~Jí_l.21il2Q 

lu!J~~~nw.ru:k•llo;;c,,.:,t; lt~<·"J709l(.!UM.lliRJ1 

httpsJ/1 willcr. co mil?..!! to lm o/l!tutusf665 14 6921 573 S 88992 

~~!!!!futill!til!!l~llll!lftl(oj~~ 

(á)maynrnalwuta o Rio Doce #90!.Tiodoc e #sosriodocc hlltls:/11wi1tor.com/maya·nulnnna'slatm;/665 14835 1 608954880 

@ngenciru.uosca 

Precislltnos d:: njuda#noofoincidentclbicrime 
l#sosriodocc #riodocemo110 

#cst:.nos~m~un#imprtnsnco loda #nooià iacidentefoicrime 
#sosriodocc 

#Jiodocemorto 
#estamossemogun 
#imJlre nsocolOOa 

!)_l_tp~JilwjUér&Qill~flllD!i~ltl~':&!i'iJ70''J41)357 'Bfl64 

@Mousas G P1'Ccisamo!l daajudu1lc voe h, nossa~:idado estátotnlmento sem 4;!1n. Orem por nóll #sosriodoce hi\JlS:/Ilwiller.com/Mousns G'stotu.s/665 1614576345 16992 
@agenciruno sca Mo rte do nosso rio #naofo iacidentefo icrime #sosriodocc #riodoccmort o #noof.õ iac iden t~:lõicrime 

@FotosDeFatos Rio Doc e ngoniznno maior W~o~re ccológicojl\ ocorrido no Bmsil. 

#sosriodoce 
#riodocemorto 

#estamosscmngua 
#imprcnsncaladn 

#~osriodoce llllil~ :JJ1 wiflcr CQ !U/):ol!tl ~ ) )ci!;I!O~/!d;~n;f6(,5!41t}J44 (!t}IJJ{!JM 

13-nov-15 TW!Tl'ER 06:16 

13-nov- 15 TWITTER 03:15 

13-nov-15 TWITTER 06:16 

13-nov- 15 TWITTF..R 03:30 

13-nov-1 5 T\VITTER 06:l4 

13-nov-1 5 TWITTER 04:39 

13-nov-15 TWITTER 06:14 

13-nov-15 TIVITmR 04:44 

13-nov- 15 TWITTER 06: 13 

13-nov- 15 TWITTER 05:37 
13-nov- 15 TWIT1ER 06:1 1 

13-nov-15 TWITJER 04:27 



TESTE DE REOJPERAÇÂO • TR 3 ltSOSRioDoce 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃ0:23 DE DEZEMBRO OE 2017 
PAlAVRA·OIAVE: ltSOSRioDoce 
FILTRO 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/TOOOS OS RESUlTADOS 
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20-32-lo 

20-32-lb 

20-33 

20-33-1 

20-34 

20-34-1 
20-35 

21 

n_ 
23 

!i 
25 

26 

@Fo losDcl':ttos 

l?ft)nllrtinh(\glllosn 

@.jogenciamosça 

~de ividjunior 

@agenciarnost:a 

O Rio Doce está oficialmeule morto. #SOSRioDoce #R.IT'RioDocc 

B..~1111ili~ .. Ut.'l!tiUU!I:Ul!l.!i.a"..~~-1:.1.1!.J.fuÜç_ó1 jâ fiC OI '!lli.9..ru:!. 

Dllll'iL. 

#nao:làiw;identcfoicrimc #sosriodocc #riodoccmor1o #cstlllnossemngua 
#imprensacalodaprccisamos de l!iudnl 

Não queremos essa imagem em nossas lcmbrmçns c sim ela de volta em nossa 
ddades. #solliodoce #noofoiatidente 

#naofoiaeidGntefoic;rime #so&riodoce #riodo<:cmor1o #eslilllossem~ua 

#sosrioOOcc 
#RIPRioDocc 

#sosriodocc 

#noofo i ~V:idcntefo icri1nc 
#!IOsriodocc 

#riodoccmorto 
lkstamossemogua 

#imt>~nsutoJodn 

#so&riodoce 
#noofoiaddt nlc 

#noofoillCidenlefoicrimc 
#sosriodocc 

#riodoccmorto 
#esto.mosscmngun 
#imprensm:alodo 

l@l:dl! will ç:r com/Fo l osDr. fl41o~:-!!lltJ s/f,hS37?7RC.l!2~~ 

hllps:/11witter.com/mart inh ag:io!l'Mit!tus/665 52403195796684S'/s=20 

h!!lllii1WJ~nti!l~iJ.'à~•il&22il2.?.2fi!i~ 

b11p!l//lwjll ercom/d;·iyjdjunior/~1Hl1Jlf8iilli~.!!f!.~ 

lillJ~O:JÇU''Mnlu~ (,h5 ! 6%08Q8 1 5 <•17.f ~ 

@Andn:iMnchndo07 Est«o vendo esse Rio,cle nlto cxirtc mais devido agnnl\nc indo homem ... #sosriodoce #sosriodocc http~ :/11wiuer.con11AmtcyMochndo07/stntu!4/66S l52451 1l 3320448 

~ogenc iamosco E&nmos pedindo so~orro #noofoincidenlefoicrime bllt~~W<JICiJtun sç;i/fi!n! u"l(!t•.llmZ!~.11.Z 

VIOMUNDO 
Mrn:elo BraaROficial 

M.-t~'- Jlrnr.I\_Oflc,. 

.fu "t~N_r_W'I 

fil)lorignlfin 

A c;ober1urnda mldia sollre n trngédin de M.rimm: Debate, no próxima s~gunOO, em 
BH. Index-ado porGEOPOUTJCO TV #SOSRioDOcc 

De11asl~ d:l Meri~ma MO. O Rit Doce e o enc:omro com a L.nn mortlll 
Tl'll:26cb em M..-- Ria Dott virou um Turbilhllo d!l lmta 

CACHOEIRAESCURA!DcsMtrcAI:nbicntal I 12 
T~tldorn rei!:ÍIINI'tl momento em we bll.1!"Mm! a; rompe tm Mnrim~MG 

Amor, Empa!i11. Oraçrto, Açao • o Tti!lto wr peiSOas discutindo nns n:dca sociais 
quMdo o a:ofiimento de wn nllo deN&tterecc o so6-Uncnlo do outro. Tnnlo Paris qunnto 

MinDS, Líbano, J"'!fo, Ceará ... podem roccbernossns oraçllcs. MnsMG e o ES 
precisrm tamb~m dn no!ISaaçlio (Independentemente do fultn do cobcrturndarnldin 

b,-a,ilcirn ou nlio). Aqui vno algun!l pontos de coletn pnrn rccebimento de água 
potável (se souberem 00 mais pontos de coletn, coloquem nos comentários) O Belo 

Horizontc!MG • PUC Minns Liben.llldc • Est~ionnmento Pnrk Car Tomich: Run Stlo 
P!'I.J!o,lSOO, Centro· Brilhnnte Cl~m: Rlml,ndre F..ust{lquio, 230, Caiçara O Juiz de 
FomiMG -Mercado Munldpnl· AvenidaltrunnrFrnnco, 1.645, apto 1203, Bairro 
SISo Mt11hcus O Rio de JMeiro/RJ -Cruz Vcrmelltn, Pmçn Cruz Vcnnethn, Centro · 

Rua Henncncgildo de BIITDs, ní1mero 8, Bairro Glória O Silo Pau lo/SP- Rua 
Capitão Fnmcisco Lipi, 1236 • Pttmdolnglcso SAo Plllllo/SP- Zona Norte ] te! (11) 9 

5770-2820 #pmyforpruis #ajudemruima #sosriodoçe 

#sosJ;odocc 
#riodoccmorto 

#cstnmosscmogua 
#imtm:nsncnluda 

#sostiodocc 

#prnydo11X1ris 
#njudemnriMa 

#sosriodoce 

hlt~~et111f1kdD1!1 ÍdjrHii! hre·!l· 
I JTI [-(il din-tlt•TIHI:Í~Ifltl·dehtll ~ ·~j: lllld!l· \' 01 ·h h hlm 1 

b!fpr~ .......... lll_h' 
!<>~ 

13-nov-15 TWITlER 

14-nov-15 TWIT'!ER 

13-nov-1 5 TIV!TTER 

13-nov-15 l'Wil'TER 

13-nov-1 5 TWITTER 

13-nov-1 5 TWITTER 
13-nov-15 TWITTER 

SITEDE NOTICIAS (VI O 
11-nov-15 MUNDOl 

8-nov-15 YOUTUBE 
8-nov-lS YOUTUBE 
8-nov· IS YOUTUBE 
6-nov-15 YOUTUBE 

4-nov-IS SOCIAM:GE 

06 :11 

11 :37 

06:10 

04:51 

06:09 

05:01 
06:08 

22:11 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 1 #lAnoDela ma E Luta) 

MOTO~ DE BUSCA: GOOGLE/ MODO ANONIMO 
DATA OE REALIZAÇÃO: 6 DE SETEMBRO DE 201 7 
PALA \'!lA CHAVE: #1AnoDelamaELuta 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

USUÁRIO (responsável 
ITEM LIMPEZA pela publica,ão ou 

indexação) 

I o Mídia Nilú 

2 I MAB NACIONAL 

3 I MAB NACIONAL 

@ocuperiodoce 

4 o 

RedeTVT 

5 I 

RedoTVT 

6 I 

APÊNDICED 

HASHTAGS (todos 
I>F.SCRITJVO/ Publicoç~o 

indexadas a publicação) 
URL 

NOVO DECRETO DE TEMER MANTÉM DEVASTAÇÃO DA AMAZÔNIA 
Depois da forte pressão poptdar e do posicionamento de artistas e especialistas da 

área, Temer anunciou essa tarde a revogaçfto do Decreto 
que permite a mineração em uma importante área da Amazônia. Mas co100 o 

presidente ilegitinXl que e, não tem vergonha na cara e também acabe de 
lançar novo decreto, para disfarçar o estrago. Na prática, é mlis do mesmo. 

Toda rrinernção é predatória e n floresta não preciso disso. Confira o depoimento 
do Senador do Amapá Randolfe Rodrigues sobre a questão. hi!Jla·l/.wWll! fD~'llQQ)s !<2IDillli/Migi~Nlli!AIJlQS~' 

#TodosPelaAmazônia o FPalle internai 

Rompil11ento da barragem em Mariana provocou cenário adoecedor Depres.~o. !>lt~·/lt[~g~Qiªnyncmºª mabnacjonal org.Qr/201~/11/1 
vômito, dlarreia, estresse, dependência qullttica e doenças de pele 1/romuim.t;.ntQ~d!l-ºª[[ag~nH:In-~mriªrm-QrQYQ!;aN-

sllo algumas das consequências da lama da Sam~rco na saúde da populaçllo ... #I anodelam~eluta cennrio-adoecedor/ 
I Ano de Lama e Luta • Barra 
Longa: refor111a para inglês ver 

A cidede, de quase 7 mil habitantes, era um oásis no interior de Minas G<rais. ht tp://tragediallUnciada .mabnacional. o(g.br/2 O I 6/1 1/1 
Entretal'l.to, com a chegada dulama, Barra Longa. virou um verdadeiro canteiro de 0/J-ano-de·lama·e·luta-barra·longa-refonma-psra· 

obras .. #I anodelarnaeluta ingles-ver/ 

hllll:rlilm:ll' !ll•ebook ~Qmlocu~Iill!!Qçg/ 
hlllllri&!~~ fuç~bQQk çQIJigglQçl!l!!11i2d2!l~&ll!!1r 

o eÊRaJ!.e iot~nml 

O Movimento dos Mlt>gidos por Barragens (MAB) iniciou hoje uttra marcha para 
lembrar o crime cometido pela Samarco (Vale/BHP Billinton) há um ano atrás. 

A marcha deve acompanhar o curso do Rio Doce, do Espírito Santo até Mariana, 
onde a barragem se rompeu. 

No estado sllo sete municípios atingidos, mas aperms quatro fomm reconhecidos 
pela errpresa. Silo eles: Sllo Ma teus, Jaguaré, Aracruz; e os reconhecidos são Baixo 

Ouandu, Colatina, Linhares e Marilândia. 
Informações: MAB 

#IAnoDeLamaELuta #I AnoDoOesastreEmMariana #I AnoDo()esastreEmMariana httos·//www voutube cQnVwatch?y=K82NfMmb9o0 

#IAnoDeLamaE Luta 

Aconteceu hoje uma Audiência Pública em Governador Valadares (MG) sobre os 
efeitos na ,;dr\ do povo atingido pelo rompimento de barragem de Fundão em 

Mariana~ 

a pós um ano da tragédia. A atrdiôncia discutitr, em 
especial, a situaçllo dos povos indig~nos. # I AnoDoOesastreErnMariana https://www.youtube.con1iwatch?v"'' 'fdb1SFinx4 

#I AnoDeLamaEI.uta 

DATADA 
I'lJBLJCAÇÃO 

PLATA~'ORMA No tos 

Invnlidada por 
ausência da 

#I AnoDeLamaEL 
28/aao/17 FACEBOOK uta 

11/nov/16 MAS NACIONAL 

10/nov/ 16 MAS NACIONAL 
Publicação não 

encontrada 

2?1out/16 PACEBOOK 

I 

04/nov/ 16 YOUTUBE 

04/nov/ 16 YOUTUBE 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 1 UlAnoDelama Eluta) 

MOTÇlR DE BUSCA: GOOGLE/ MODO AN0NIMO 
DATA DE REALI ZAÇÃO: 6 DE SETEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #1AnoDelamaELuta 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESULTADOS 

Hypness 

7 I 

7-1 I (íl}criolo.oficial 

8 I MAB NACIONAL 

9 I TIPZ!NE 

Grupodobemestar 

lO I 

11 I Huf:l'!'ost 

12 I 2<1Brasil 

No dia 5. de novembro do ano passado, duas ~rragens da mineradora Sarrnrco se 
romperam, deixando a cidade de Mariann, em ~inas Gerais, coberta de lama e lixo. 
Nos próximos dius, a tl~gédia que causou a morte de pelo menos 19 pessoas, estará 
completando um nno, sem que muit11 coisa tenha sido feita para reverter os estragos 

causados à cormmidade. 
Para recordar a data, o rapper Criolo j>Ublicou um vídeo em sua pãghm do 

Facebook no dia I" de novembro lendo unm poesia. 

Mon:e gente, morre planta, morre bicho .. . #Rio()eGente #SouMinasGerais 
#I AnoDeLanmE Luta 
Texto origiml: Criolo 

ltmgens projeç!o: Fábio Nascirrento/Greenpeaco 
Imagens e edi<;ão: Fábio Nascimento 

Sonorizllção: Daniel Ganjaman 
Realizaxlo: Ciree~eace e Oloko Records 

O novo lanxaroento do Criolo é um soco na sua cara 

#2anosDeLan1aEiuta #Mariana #Ni!oFoiAcidente #RioDoce 
#MovirnentoDosAtingidosPorll arragens #ENEM20 16 #ParqueAugusllt #SiloPO\uo 
#l'olltioa #MeioArnbiente #Sustentabilidade #Ecologia. No dia 05 de novembro ~e 

20 16, 
o maior e mais grave crime ambiental do Brasil, o colapso da barragem de l'undilo 

da Minerudora Samarco-Vale-BHP, no distrito de lletto Rodrigues, cidade de 
Ma.ria1'41, em Minas 

Gerajs, completou 1 ano ... 

Morre sente, morre bicho': Criolo não guer tjl!e você esgue~a o desastre de Mariana 

'Morre Gente, Mono Bicho': Criolo NUa Quer Que Você Esqueça O Desastre De 
Mariana 

htttr ilwm' tw~n~!il! cQm br/20 16/ ll /Q-yi!.I~Q- 1\Q: 

çriQlQ·~ra-tmr~S!I· lUll·S!OQ:dª·tra~QiíHI~-~mdªnª· 
#SouMinasGerais e-de-l1rta-e-triste-e-lindo/ 

#RioDeGente 
#IAnoDeLamaELuta 

#SouMinasGerais 
#ItioDeGente 

httg~· /L}Y.'t:rii. faQebççk.CQll1lcriQlo.Qficia!LYideQSLI2~~ 
#I AnoDeLanmELuta 8214336_82_62_6/ 

l11tp"//trageQ!anunciaº'ª.maQnaciQtla1.org brL20 1611 1[0 
l.últ"!Q.'i:lllll-ªnQ~QQ-rQtnQtmentç-dç- fimdaQ-atmgidQ~ 

#I anodelamaeluta rea l izam-encont r~Q~em-mari_ana/ 

h!.U~Llti1~ cQn!.Qr/Q-nQ:yo-lancamentQ-QQ-Qriolo-e-
#IAnoDeLamaELuta lllll·soco-na-sua-cara/ 

h.Umr tlsn,gQdQbt:m~~taredaf~licidad~ QlQgsnQt.~Qm b 
r!~Q I 6/ I I / IonQ~çla!Jli!Çiutª·mari~na-

#2anosDcLumaE!uta naofoiacidente.html 
#Mariana 

#NãoFoiAcidente 
#Rio Doce 

#MovimentoDosAtingidosPor 
Barragens 

#ENEM2016 
#ParqueAugusto 

#SãoPatdo 
#Politica 

#MeioAmbiente 
#Suste~tabilidade 

#E coloRia 
http://www.huffpostbrasil.com/20 16/ 11 /02/morre-

gente~tnor re·bicho·criolo-nao-que~ .. quc-voce· 
# l anodelamaeluta esguecu-o-d a 21699909/ 

l}ta-r/by_ww ~4QriJ~i l ~QnlL~l§lrr!!.:u:r~-gent~- mQrr~-
bi!:!i)Q-QriQIQ- tlªQ-gu~r- gu~-v~-esgueç!!-O-d!::sastr ~:-

#I AnoDeLamaE)-uta ~glari_~rr!!L! __ l_ltl!l.:!!91Ü?Í!I__§ ___ 

04/nov/16 

O 1/nov/16 

03/nov/16 

03/nov/ 16 

nüo comprovada 
02/nov/16 

02/nov/16 

0_2/nov/ 1_6 

HYPENESS 

FACEDOOK 

MAB NACIONAL 

TIPZTNll 

GRUPO DO 
BEM ESTARE 

DA 
FELICIDADE 

(l!LOGJ 

HUFFI'OST 
DRASIL 

24 BMS(L_ 

Compa~ \ilha 

publicação feita 
no, Facebook 

O descritivo teve 
sua publica<;ão 

atualizllda, sendo 
a 

#IAnoDeLamaEL 
uta, substitu 'pida 

pela 
112AnosDeLanmE 

Luta. 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 1111AnoDeLamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE/ MODO ANONIMO 
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE SETEMBRO DEZ017 
PALAVRA CHAVE: #1AnoDelamaELuta 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS RESU LTADOS 

arealspi.Uer 

13 I 

netobarros 65 
13-1 I 

isi~medeirQS fQtQgrafia 

13-2 I 

13-3 l @midianinja 

13-4 I catraca livre 

13-5 I crioloroc 

arealspillerSou Minas Gerais IJ Um ano de lama e luta #Repost @greenp,eacebrasil 
#Repost - -- - - @criolot\'IC 

Morre gette, morre planta, morre bicho .. , #RioDeGente IISouMinasO::rais 
#IAnoDeLamaELuta 

netobarros_65 #lanodelamaeluta #somostodosatingidps Movimento dos Atingidos 
por Barragens - MAB . Marcha de Regência, ES a Mariana, MG. 

lacerda2562Verdade Neto 
yvone__gobboParabéns nosso lider pela luta. 

igortorezane_o6cialparabén1 meu prefeito vElltlos a Luta porque o protesto não 
pode parai 

saionaradosantosVerdade. Meu. Prefeito. Neto. Barros 
marilenerosa20 13 Verdade neto 

eva_marialent:imEu creRCi vencia meu inmão pular da ponte. Eu gritava com 
ele,porqt1e era nm.ito cheio.quando eu fui etn Baixo Guandu, e vi o que ~esto~1 do 

rio fiquei nl..litO triste. Vemos o seu esforço Dtravés das repo1tagens. Mas urna 
ANDORINHA SÓ NÃO FAZ Verllo. Um abrnço. 

lenirábzEssa é uma das causas mais itnportantes da atualidade ... lutar pelo futuro do 
planeta .. . Estamos juntosl 

Pra que nunca mais se esqueça, pra que nunca mais aconteçal #lAnoDeLamaELuta 
#SomosTodosAtingidos #NlioEsqueçaMariana 

midianinjaO @Jevantedajuventuderealizou intervenção pam receber em lpatinga 
/MG, a Marcha de #I AnoDeLamaeLuta, que faz o percurso de destruição da lama. 

da Snmarco. 
Foto: Mldia NlNJA 

Um ano após a tragédia de Marian11, os atingidos de Bento Rodrigues Ozen"' urna 
marcha em cima do que uni dia foi o distrito. #NI!oEsqueçaMariana 

#I anodelamaeluta 
Foto O: caastrro 

criolo!T'CMorrc gente, morre planta, morre bicho ... #RioDeGente #SouMinasGerais 
#IAnoDeLamaELuta. Texto original: Criolo 

Imagens projeção: Fábio Nasoimento!Greenpeace 
Imagens e edição: Fábio Nascimento 

Sonorização: Daniel Ganjamon 
Realização: Greenpeace e Olol:o Recorda 

----------- ----~-· --~--

https·//www.in.o;tagram conYnmsicareoficiaV 

https· //wwVf.in~tagnun.çQnil2[BMT4uPIA~ j/ZJa(!gçd 
#Repost = I anodelan""Beluta 02/nov/16 INSTAGRAM 

#1\ioDeGente 
t/SouMinasGerois 

#IAnoDeLamaELuta 

https·f/www instttgram c.Q.!JXp/BMW21P-mhcBSfltngg 
#I anodelamaeluta ed= I anodelamaeluta 03/nov/16 INS'fAGRAM 

#somostodosatin idos 

#IAnoDeLamaELuta INSTAG.RAM 
#NãoEsqucçaMariana 

httgs·/IYf."f'JY. itJOtªgrnm.cQt ll:'g/BM~I!.!ciDGLQLilagg 

#So1110sTodosAtinl!!clo~ !id--- t anodelan~_eJ uta 05/nov/16 

lll!Jl;l:/ili~gram.conllpiBM!.!hd~gg 

# ! AnoDel~maeLuta cd=l anodelamaeluta 02/nov/16 INSTAGRAM 

#NãoEsqueçaMariann 

hl!Jl!!·ii:ti.'t!Yl· iJ~tggrgm.çQnllpiBMcgHQQgEZ I !1lggg 
# lartodelamueluta ed=> Lanodelamaeluta 05/nov/16 lNSTAGRAM 

!lUQs· //www in~tagrnm !;;Qllv'Q/BMR nQUAK"dl1tag 
#RioDeGente ged=l anodelamaeluta O l/nov/1 6 INSTAGRMI· 

#SouMinasGernis 
#I anodelrumeluta 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR llllAnoDeLamaELuto) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE/ MODO ANONIMO 
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE SETEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDelamaELuta 
FILTRO: I A 30 DE NOVEMBRO DE 2015/ TODOS OS A~SULTADOS 

# I anodelarnaeluto 
• 1 . l.!.l!v.:f·//www instagram conip/BMefHlNhOYOI?tag~ !NSTAGRAM J 

1 13-6 wund~ircompos wandeU'compos l Ano · #lanodelamaoluta #ParaNilollsquccer #ParaN~oEsqueccr d=lanodelomaeluta 06/nov/16 

Morre gente morre p_l5llt1W.r!Qrre bicho Te>.1o Feito oelo Criolo para a tragédia hnnJLly~.r.~ç.riJtcao com br/pop- . 
de Mariano. #RioDeGente cuHura/criolo poesia! 04/nov/ 16 RECRIAÇÃO 14 

19 

l\ecriaçOo 

De 14 URL's indicn(las pelo Oooglc, colctrunos 19 publicações 
compati veis com os JXtdr&spri: dctonnin.1dos. (conter u 

# I AnoDcLamaBLtún c ter sido publicada em novembro de 
2016). 

*considcran1os # lanodclamacluta c #2anosdchunooluta como o 
mesmo indcxtx:lor. 

#SouMinasGerais 
#IAnoDeLamaE Luta 

[ Legendn PublicaçÕesdesconsi<leradas em vermelho. I 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #lAnoDelamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 

DATA DE REALIZAÇÃO: 9 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #l AnoDelamaEluta 
MODO AN0 NIMO 

FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

I I USUÁRIO (responsável I 
ITEM LIMPEZA pela publicação ou 

indexacão) 

@lamaquemata 

I o 
2 I @rastrodelama 

3 o MAB 

4 I @quatrov 

5 o @MAB.Brasil 

6 o mabnacional 

DESCRITIVO/ Publicação 

Tudo isto para quo o crime da 
SamarcoNalo/BHP·Billiton nAo caia no 

esquecimento. 

#RioDeGente #SouMinasGerais 
# IAnoDeLamaELuta 

TER DE PAGAR POR TODO O CRIME 
QUI! COMETEU." sa6do rode·do·modlcos·e-

modic ... popularos samarco ... 

A LAMA NÂO PODE SOTERRAR A 
LUTA 2 anos do desastre de Mariana, em 

Minas Gerais. 

Barm Longa reforma para inglês ver. Os 
moradores da roça de Gesteira por sua vez. 
padecem, barm·longa #IAnoDeLotai!Luta 

atingidos movimento-dos-atingidos-por· 
barrogens mab samarco ... 

.. . tema da tragédia expondo em formato de 
cordel no auditório principal, preto welidas· 

monteiro mab atingidos 
#IAnoDeLamaELuta samarco bhp-biolliton. 

APÊNDICE E 

I HASHTAGS (todas indexadas a i 
publicação) URL I DATA DA PUBLICAÇÁO I PLATAFORMA Notas 

Publicação não 

hlllli'{Íln!':ll! ~'1122k ~!ll!ll~llillmiRY~ 
encontrada. Este perfil do 

Mlanodolamaeluta facebook contém diversos 
mata/pol!lflrefl"Dw interna! 

conteúdos sobre o 
desastre. 

MS<hlammdertõtet 
#lamaquemata 
#mudthatkills 22/nov/16 FACEBOOK 

#RioDeGente https;//)YJ!!w.facebook.s;Qm/pg/rastrodel 
FACEBOOK 

amHtgQ§tsQrçf-=un~ intçrnal 

#S ouMinas Gerais ~.fàcebook.com/criolo ,Qfici 01/nov/16 
~l1vidÇQi/ j .6JS.I4~~2826W 

#1 anodelamaeluta 
~IIMÍJidl.Jnlllmllçjg,nW!x 

#1AnoDoLamaELuta &,br/20 16/ 11/l llrol!llli.!Mll!ll:dt, 11/nov/16 MAB NACIONAL 
Endereço de IP do 

illl~ servidor não encontrado. 
'~lliÔQ·IdQI:St2d2II 

h ttps://www. façebook.com/guatrov/pos # lanodelamaeluta 11/nov/16 FACEBOOK ts/168_38167785921851 

#nãofoiacidente 
#DesastreMariana 

#Samarco 
#CrimeAmbiental 

#Vale 
# Rio Doce 
#Mariana 

#Bento Rodrigues 
#MarianaUmAno 

#PunitaoASamarco 

h!ll1:iltrag!lJ!il!!!unçigda ma~ 
Endereço de 1P do # 1 AnoDeLamaELuta g.br/20 16/jl/1011-anll:jj~·l!!l!!l:r·1yta· 12/nov/16 FACEBOOK 

l!mJ·IQnp-JJfQnnª-RI!I·ina1~·nrl 
servidor não encontrado. 

h!ll1:1/!!!!~dianuncia!ll! mtbnamo!!l!.or Endereço de IP do #I AnoDeLamaELuta g br/2016/ll /08/memoria-yiya:atrayes- 08/nov/16 MAB NACIONAL 
servidor não encontrado. 

~ 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #lAnoDelamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA: GOOG LE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 9 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDe lamaEluta 
MODO ANONIMO 

FILTRO: 1 A 30 OE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

o thepioa 

RedeTVT 

RedeTVT 

. Do #riodoce que luta pano sobrevi .. , a 
#tragédia provocoda pela irresponsabilidade 

da #saman:o #I anodelarnaeluta 
lltraaediariodooe #lama#vale Nbhp. 

O Movimento dos Ating"idos por Barragens 
(MAB) iniciou hoje wna marcha para 

lembrar o eximo cometido pela Samarco 
(Vale!BHP Billinton) há um ano atrás. A 
marcha deve acompanhar o curso do Rio 

Doce, do Esplrito Santo até Mariana, onde a 
barragem se rompeu. No estado são sete 
munidpios atingidos. mas apenas quatro 

foram reconhecidos pela empresa. São eles: 
São M ateus, Jaguaré, Aracruz; e os 

reconhecidos são Baixo Guandu, Colatina, 
Linhares e Marilândia. Informações: MAB 

#IAnoDeLamaELuta 
#lAnoDoDesastreEmMariana 

Aconteceu hoje uma Audiência Pública em 
Governador Valadares (MG) sobre os efeitos 
na vida do povo atingido pelo rompimento 
da barragem de Fundão em Mariana, após 

um ano da tragédia. A audiência discutiu, em 
especial. a situação dos povos indigenas. 

Essa atividade fuz pDlte da programação da 
Marcha, organizada pelo Movimento dos 

Atingidos por Bamgens (MAB), que 
denuncia l ano de impunidade dos crimes 

ambientais e sociais da SamarcoNalefBHP ... 

#samarço 

Ntrag6dia 

#lama 

#vale 
#bhp 

# 1 anodelarnaeluta 
Ntragediariodoce 

#riodoce 
#I AnoDeLamaELuta 

# IAnoDoDesastreEmMariana 

# I AnoDeLamaELuta 

http·/lwww oictame comltag/traadiari 
~ 

https://youty.be/KB2NtMmb9o0 

https://www.youtubo.com/watch?v=KB 
2NtMmb9oO 

https://www.youtube.com/watch?v=vfd 
blSFinx4 

PICTAME Publicação nGo encontrada 

05/nov/16 (INSTAGRAMl 

04/nov/16 YOUTUBE 

04/nov/16 YOUTUBE 
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TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 2 #lAnoOel amaEluta} 

MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REAUZAçAO: 9 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDel amaELuta 

MODO ANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 20 16/ TODOS OS RESULTADOS 

10 I Hypeness 

10-1 I @criolo.oficial 

li o MAB NACIONAL 

12 o musicare 

13 I TIPZINE 

No dia 5 de novembro do ano passado~ duas 
barragens da mineradora Samarco se 

romperam, deixando a cidade de Mariana, 
em Mines Gerais. coberta de lama e lixo. 

Nos próximos dias. a tragédia que causou a 
morte de peJo menos 19 pessoas, estará 

completando um ano, sem que muita coisa 
tenha sido feita para reverter os estragos 

causados à comunidade. 
Para recordar a data, o rapper Criolo 
publicou nm vídeo em sua página do 

Facebookno dia 1° de novembro lendo uma 
,poesia em frente a um fundo com imagens 

do desastre, que deixou mais de 600 pessoas 
desabrigadas. causando ainda a morte da 

fauna e fl ora local. .. 

Morre gente, morre planta, morre bicho ... 
#RioDeGente #SouMinasGerais 

#!AnoDeLamaELuta 
Texto original: Criolo 

Imagens projeção: Fábio 
Nascimento/Greenpeace 

Imagens o edição; Fábio Nascimento 
Sonorização: Daniel Ganjaman 

Realiza ao: Green eace e Oloko Records 

#IAnoDeLamaELuta rnab atingidos fundAo 
rompimento samarco vale bhp-billiton 

publicaçlo nlo encontrada 

O novo lançamento do Criolo é um soco na 
sua: cara 

#SOS Minas Gerais 
#RioDeGente 

ht!Jr//~~ lll<:Jlen!!§i.CQm.hr/2016/11/Q 

#!AnoDeLamaELuta 
~vi deo-dQ-ç:riolo- uara-marcru:-um-anQ-

ga-tmg~Qiª-~le-!n;u]~ng-~-d~-IYU~-~-
triste-e-lindo/ 

#SOS MinasGerais 
#RioDcGente 

g:/}www.fucebook.com/criglo.ofici 
# IAnoDeLarnaELuta 

al/videos/1263821433682626/ 

h!IR;l&!&~d!arumcia!à mgPJH!2istDDI Qr 

#!AnoDeLamaELuta ~ 
mmRirn~to-de-fundgQ-a!iii.Ui!l21: 
~izam-encontro~-mnriam/ 

#!anodelamaeluta 
#SouMinasGerais 

#RioDeGente h1UrlánwiW~: lumbl[ çgmála&Ol® 

httg://tigzine.çom br/Q~novo· 
# IAnoDeLarnaELuta lªncªm~ntQ -dQ-CriQIQ-~-ym-S:Q!i:Q:-n3-

Sl!_8:-Carnf 

04/nov/16 

01/nov/16 

03/nov/16 

03/nov/16 

03/nov/16 

HYPENESS 

FACEBOOK 

MAB NACIONAL 

MUSICARE 

TIPZfNE 

endereço de IP do 
servidor não encontrado 

publicação não encontrada 
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TESTE OE RECUPERAÇÃO (TR 2 #lAnoDel amaEluta) 
MOTOR OE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 9 DE NOVEMBRO DE 2017 

PAlAVRA CHAVE: #l AnoDelamaEluta 
MODO AN()NIMO 

FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

14 I Grupodobemestar 

15 I Hufll>ost 

16 I @SouMinasGerais 

#2anosDeLamaE!uta #Mariana 
#NãoFoiAcidente #RioDoce 

#MovimentoDosAtingidosPorBarragens 
#ENEM2016 #ParqueAugusta #SãoPaulo 

#Politica #MeioAmbiente #Sustentabilidade 
#Ecologia. No dia 05 de novembro de 2016, 

o maior e mais grave crime ambiental do 
Brasil, o colapso da barragem de FundGo da 
Mineradora Samarco-Vale-BHP, no distrito 
de Bento Rodrigues, cidade de Mariana. em 

Minas 
Gerais, completou l ano .. 

Morre gente, morre bicho1
; Criolo não quer 

que você esqueça o desastre de Mariana 

I ano do crime ambien1al, ontem. 
#SouMinasGerais #RioDeGente 

#!AnoDeLamaELuta 
CrioloCurtir Página 

I de novembro de 2016 · 
Morre gente, morre planta, morre bicho .. 

#RioDeGente #SouMinasGerais 
#!AnoDeLamaELuta 

Texto original: Crio! o 
Imagens projeção: Fábio 
Nascimento/Greenpeace 

Imagens e ediçllo: Fábio Nascimento 
Sonorização: Daniel Ganjaman 

Realização: Greenpeace e Oloko Records 

#2anosDeLamaEluta 

#Mariana 
#NãoFoiAcidente 

#RioDoce 
#MovimentoDosAtingidosPorBa 

rragens 
#ENEM20 16 

#ParqueAugusta 
#SãoPaulo 
#Polltica 

#MeioAmbiente 
#Sustentabilidade 

#Ecolo ·a 

# 1 anodelam aeluta 

#Sou MinasGerais 

#Rio DeGente 

#! AnoDeLamaELuta 

hUQS ://b'tfUBOdobemestaredafelicidade.b 
IQS§QOti'Qm .Qr/20!6/11/1 ªngdelªmªel 

uta-marinna-naofoiacidente.ht.ml 

httg: //wYf:!i... hutfu:Qstbrasil .com/2016/l 
1 [Q2/rn r;.uR-t-oçnt~~m Q!J:~~bjçhQ·çriQ}Q-

nao·qner·gue·voce~esgueca-o-

d • 21699909/ 

htms://YfJY.w,fac!;l:book.comftm!S ouMin 
nsGernis08 12/posts/?reEoage internai 

htt12s:!/ww\'f..fàcebQok com/criolo.ofici 
all_vjdeo~ I 2~3ª;!_L43_3_6jl2~<§1 

não comprovada 

02/nov/16 

02/nov/16 

02/nov/16 

GRUPO DO BEM ESTAR E 
DA FELICIDADE (BLOG) 

HUFFPOST BRASIL 

FACEBOOK 

O descritivo teve sua 
publicação atualizada, 

sendo a 
# !AnoDeLamaELuta, 

substituida pela 
#2AnosDeLamaELuta. 
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TESTE DE RECUPERAÇÂO {TR 2 #lAnoDel amaEl uta) 

MOTOR DE BUSCk GOOG LE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 9 DE NOVEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDelama Eluta 

MODO ANONJMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESU LTADOS 

17 

l i 

Recriação No dla 5 de novembro do ano passado, duas 
barragens da mineradora Samarco se 

romperam, deixando a cidade de Mariana, 
em Minas Gerais, coberta de lama e lixo. 

Nos próximos dias, a tragédia que causou a 
morte de pelo menos 19 pessoas, estará 

completando mn ano, sem que muita coisa 
tenha sido feita para reverter os estragos 

causados à comunidade. 

Pam recordar a data, o mpper Criolo 
publicou um vfdeo em sua página do 

Facebook no dia 1° de novembro lendo uma 
poesia em frente a um fundo com imagens 

do desastre, que deixou mais de 600 pessoas 
desabrigadas, causando ainda a morte da 

fatuta e florn local. Ao todo, fora m atin&ridas 
mais de 40 cidades em Minas Gerais e no 

Espírito Santo. 

De 17 URL's indicadas pelo Google, recuperamos 11 publicações 
compativeis com os padrões pré detenninados (conter a 

#1AnoDeLamaELuta e ter sido publicada em novembro de 2016). 

#RioDeGente 

#SouMinasGerais 

# I AnoDeLamaE!Luta 

http'/{www recriacao com br/poo
cultura/criolo poesia/ 

04/nov/16 

Legenda: Publicações desoonsideradas em vermelho. 

RECRIAÇÃO 



TESTE DE RECUPERAÇÃO ITR 3 #l AnoDeLamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: G DE DEZEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDeLamaELuta 
MODO ANÓNIMO 
FILTRO: 1 A,30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

USUÁRIO 

ITEM LIMPEZA 
(responsável pela 

DESCRITIVO/ Publicaçh 
publicação ou 

indexacilol 

Povos Indígenas em Marcha na Esplanada dos Ministérios, na manhã 
dessa quinta-feira, 23, pela Revogação do Parecer 001117 da AGU, 

aprovado pelo presidente Temer, que obriga toda a administração pública 
a aplicar a Tese ruralista do Marco Temporal e Condicionantes a todas as 
terras indígenas do Brasil. O Parecer afronta à Constituição e deci>ões do 

STF e inviabiliza as demarcações de terras indígenas no BrasiL 

1 o Mídia Nin·a V!deo: Conselho Jndi~enista Missionàrio - Cimi 

Lidyane Ponciano e Leandro Taques foram também expostas duante o 
encontro. Outm iniciativa é dos irmãos Ipatinga, Kadosb e Jéssica, que 
desenharam poesias sobre o tema da tragédia expondo em fonnato de 
cordel no auditório principal, preto wélidas-monteiro mab atingidos 

2 o MAB #1AnoDeLamaELuta 
"Será que meus filhos um dia poderão vo ltar a pisar neste rio?" ~ Juliano, 
pescador profissional no etlcontro das égua limpas do rio Pifanga e do rio 

3 I @lamaquemata Canno que carrega a lama da SAMARCO 

"Toda ban·agem cede 
Toda mente padece 

E todo coração chora de um olho seco 
~ue sangra de sangue e lama 

4 I @MAB.Brasil Fez-se outro rio'' 
Sobre homens, mentiras, mas não só ... Hoje faz 1 ano ... #RioDcGente 

#SouMinasGerais #SouEspiritoSanto #SouRioDoce #!Ano:[>eLamaELuta 
5 I @criolo.oficial #mpFoiAcidente Video completo. 
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APÊNDICE F 

HASHTAGS (todas 
URL 

Dnta da 
.PLATAFORMA NOTAS 

indexadas a publicação) P~bllcação 

Invalidado por 
h !IR~ ·//~.facebook ççm!Mi!!iªNINJA/vid~o~/ 1 024~62 ausência da 

o 417731903/ 26/nov/16 FACEBOOK #I AnoDeLamaELuta 

Invalidada. Não foi 
possível encontrar o 

endereço Jl' do 
serv idor de 

h!!Jl:lltragedianuncias!ll mªbnaçional Q!J!.br/201 §L 11 /OSim tra~>edianuncioda .mab 

#1AnoDeLamaELuta emoria-viva-atmves-da-arte/ 08/nov/16 MAB NACIONAL nac iona l.org.br. 

httgs: l/www.facebook.com/pg/lamaguemata/gosts/?ref::na 
#I anodelamaeluta ge internai 
#scblammdertOtet 

#lamaquemata 
#mudthatki Us 
#umanodeluta 02/nov/16 FACEBOOK 

https:/lwww.facebookcom/MAB.Brasil/videos/11631985 
#I anodelamaeluta 87 104880/ 12/nov/ 16 FACEBOOK 

h!!Jls·/L~.fgc~gook~oml~rioiQ. Q!iojaV~ i gcgsf ! ~663260 
#RioDeGonte 23432167/?fa!lbock~ I 05/nov/16 FACEI300K 

#SouMinasGerais 
https ://www. facebook.com/criolo .o fie ia V v ideos/12663 260 

#Sou EspiritoSanto 23432167/ 
#SouRioDoce 

#I AltoDeLama E Lu ta 
#NiloFoiAcidellto 



/ 

TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 3 #lApoDeLamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE DEZEM BRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #lAnoDeLar(laELuta 

MODO ANÓNIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

6 o 

#remada do #fds com o mano @alexandrechelinberg podemos perceber a 
#seca do #riodoce que luta para sobreviver a #tragédia provocada pela 

irresponsabilidade da #samarco #!anodelarnaeluta #tragédia #lama #vale 
DESCONHECIDO #bhp. 

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) iniciou hoje uma 
marcha para lembr~r o crime cometid,o pela Samarco (Vale/BHP 

Billinton) há um ano atrás. A marcha deve acompanhar o curso do Rio 
Doce, do Espirito.Santo até Mal'iana, onde a barragem se rompeu. No 

estado si'lo sete municlpios atingidos, mas apenas quatro foram 
reconhecidos pela empresa. São eles: Silo Ma\Ous, Jaguaré, Araçruz~ e os 

#remada 
#fds 

#seca 
#riodoce 
#tregédia 
#samarco 

# 1 anodelamaeluta 
#tragédia 

#lama 
#vale 
#bhp 

#1 Ano.DeLama ELuta 

reconhecidos são Baixo Guand u, Co latina, Linhares e Marililndia. # IAnoD oDesastreEmMarian 
7 RedeTYT 

Re<leTVT 
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T11form'!Ç_ões: MAB #!AnoDeLamaELuta #IAnoDoDesastreEmMaríaoa 

Aconteceu hoje uma Audiência Pública em Governador Valadares (MG) 
sobre os efeitos na vida do povo atingido pelo rompimento da barragem 
de Fundão em Mariana, após um ano da tragédia. A audiência discutiu, 
em especia~ a situação dos povos indigenas. Essa atividade faz parte da 
programação da Marcha, organizada pelo Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), que denuncia I ano de imp1m idade dos crimes 
ambientais e sociais da Samarco/Vale/BHP ... # lAno.DeLamaELuta 

www.thepícta com/taglt.ragedíariodoce (LlNK 
DIRECIONA PARA O LINKABAIXOl 

http://www.pictame.com/tag.ltrag,ediariodoce 

https:llyoutu.be/KB2NJMmb9oO 

https://www.YOlJtube.com/watch?v• KBZNfMmh9oO 

https://www.youtube.com/watch?v=vfdblSFinx4 

05/nov/16 

04/nov/16 

04/nov/16 

PJCI'AME 
(INSTAGRAM) 

YOllTUBE 

YOUTUBE 

TNVALIDAPA 
publicação nao 

e1rcontm.da 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 3 #1AroDeLamaELuta) 
MOTOR DE BUSCA; GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO; 6 DE DEZEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE; #1AnoDeLamaEluta 
MODO ANÓNIMO 
FILTRO; 1 A30 DE NOVEMBRO DE 2016/TODOS OS RESU LTADOS 

No dia 5 de novembro do ano passado, duas barragens da mineradora 
S,ainarco se romperam, deixando a c\dade de Mariana, em Minas Gerais, 
cobe"a de lama e lixo. Nos próximos dias, a tragédia que causou a morte 

de p~lo menos 19 pessoas, estará completando um etno, sem que muita 
coisa tenha sido feita para reverter os estragos causados à comunidade. 

Para recordar a data, o rapper Criolo publicou um vídeo em sua págine1 do 
9 1 Hypeness Facebook no dia 1" de novembro lendo uma Eoesia. .. 

Morre gente, morre planta, morre bicho ... #RioDeOente #SouMinasGerais 
#1AnoDeLamaELuta 
Texto original: Crio lo 

Imagens projeção: Fábio Nascitnent.o/Greenpeace 
Imagens e e!lição: Fábio N!\Scimento 

SO)torizaçl!o: Daniel Ganjaman 
9-1 1 (a)criolo.oficial Realiza2ão: Green~eace e Oloko Records 

Que coisa mais linda @melimoficial e @gabrieleliasmusica interpretando 
Ai que saudade doce- @geraldoazevedooficial @rodrigomelim 

lO o musicar e . @gabimelim @diogomelim 

Que coisa mais linda @melimoficial e @gabrieleliasmusica interpretando 
Ai que saudade doce- @geraldoazevedooficial @rodrigomelim 

11 o musicare @!labimelim (a)diogomelim 

.. 12 _ . __ L TJP?1NJL ~- --- ~~Ojlovo lançul!lento <l_~_i:;_t:i<llo é um soco na sua cara 
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#lAl10DeLamaELuta 
#SouMinasOerais 

#RioDeGente 

#musicare 
#musicareoficial 

#bahia 
#canaviewirabahia .. 

#tihuana 
#musicare 

#musicareoficial 
#bahia 

#canaviewirabahia ... 

#tihuana 

#lA~eLamaELuta 

h tiQ ·L/www. hl(!leness.cotj1. br/2Q 16/ I l/o-v id~o-dQ-<:rjolo-
llJ!Il!:!llllrcar-um-ªno-da-tr~eqj~-de-!11ariauª-e-d2-luta-e-

!Qst~Jindo/ 

https :Liw~ fac.~bookcQm/criojç Qfíciab:ir.\eos/126382 14 
33~82626/ 

h!!Jl:i/musicare.tumblr.comie2~e/65 

htm://musicare.tumblr.com/pªge/65 
httQ: //tipzine.com.br/Q-novo-lancamento-do-criQlo-e-urn-

soco-na-sua-cara/ 

04/nov/16 HYPENESS 

01/nov/16 FACEBOOK 

04/nov/16 MUSICARE 

04/nov/16 MUSJCARE 

03/nov/16 TlPZlNE 
-~ 

Publicação Nilo 
encontrada 

r oJblicaç!!o Não 
enoontrada 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 3 UAnoDeLama ELutl\) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE DEZEMBRO DE 2017 
PALI\VRA CHAVE: #lAnoDeLamaELuta 
MOD.O A~ÓN I MO 
FILTRO: 1 A30 DE NOVEf\'1BRO DE2016/ TODOSOS RESULTADOS 

13 

14 

165 

#2anosDeLamaE!uta #Mariana #NãoFoiAcidente #RioDoce 
#MovimentoDosAtingidosJ>orBaJ,Tagens #ENEM20 16 #ParqueAugusta 

#SãoJ>aulo #Política #MeioAmbiente #Sustentabilidade #Ecologia. No din 
05 de novembro d~ 2016, 

o maior e mais gL11ve crime ambiental do Brasil, o colapso da barragem de 
Fund ~o da Mineradora Samarco-Vale-BRP, no distrito de Bento 

Rodrigues, cidade de Mariana, em Minas 
Grupodobemestar Gerais, completou I ano ... 

Huffi'ost 
Morre genre, morre bicho': Crio lo não quer que você esqueça o ~esastre 

de l\lfurlana 

J ano do crime ambiental, ontem. #SouMina.sGerais #RioDeGente 
# JAnoDeLamaELuta 

#2anosDeLamaE iuta 
#Mariana 

#Não Foi Acidente 
#Rio Doce 

#MovimenloDosAt:i ngidosPo 
rllarragen s 

#ENEM2016 

#ParqueAugusta 

#$ãoJ>aulo 

#iPolítica 

#Melo Amb iente 

#Sustentabilldade 

#Ecologia 

#I anodelamaeluta 

#SouMinasGerais 

GRUPODO!lEM 
ESTARE DA 

https :/i•rupodobernestaredafelicidade.blogspot.com.br/20 FELICIDADE 
16/ JI/'1 anodelamaeluta-mariana-naofoiacidente.html não comprovada (BLOG) 

http://www.huffpostbrasil.com/20 16/ 11 /02/morre-gente
mon·e-bicho-criolo-nao-guer:aue-voce-esgueca-o-

d a 21699909/ 

https :/ /www. facebook.com/pg/SouM i nas Gera isOS 12/posts 
/?ref=page internai 

02/nov/16 

02/nov/16 

HUI'f POST 
BRASIL (SJTE DE 

NOTÍClAS) 

Q descritivo teve sua 
publicação 

atualizada, sendo a 
# IAnoDeLamaELuta, 

substitu'pida pela 
~'2AnosDeLamaELut 

a. 



TESTE DE RECUPERAÇÃO (TR 3 #1AnoDelamaELUt'l) 
MOTOR DE BUSCA: GOOGLE 
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE DEZEMBRO DE 2017 
PALAVRA CHAVE: #1AnoDelamaELuta 
MOOO ANONIMO 
FILTRO: 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016/ TODOS OS RESULTADOS 

15 @SouMinasGerais 

16 Recriação 

166 

Cr~oloCurtir Página 
I de novembro de 2016 · 

Morre gente, morre planta, morre bic ho .... #Rio.QeOente #SouMinasOerais 
#!AnoDeLamaELuta 

Texto original: Criolo. 
!magens projeção : Fábio Nascimento/Greenpeace 

h113gens e edição: Fábio Nascimento 
Sonorização: Daniel Ganjaman 

Realização: Oreenpeace e Oloko Records 

No dia 5 d,c novembro do ano p~sado, duas ban-agens da minerado•• 
Samarc;o se romperam, deixando a cidade de Mariana, em Minas Gerais, 
coberta de lama e lixo. Nos próximos dias, a tragédia que causou a morte 

de pelo menos 19 pessoas, estará completando um ano, sem que muita 
coisa tenha sido feita para reverter os estragos causados à comunidade. 

Para recordar a data, o rapper Criolo publ icou um vídeo em sua página do 
Facebook no dia I" de novembro lendo uma poesia em frente a um fundo 
com imagens do desastre, que deixou mais de 6.00 pesso~s desabrigadas, 
causando ainda a morte da fauna e flora local. Ao todo, foram atingicjas 

mais de 40 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

De 16 URL's :indjcadas pelo Google, recuperamos 12 p)Jblicações oompativeis com os 
padrões pré determinados. corter a # lAnoDeLamaELuta e ter sido publicada em 

novembro de 2016). 
*consideramos a #2a.n.oo delamael ~lta igual a, # I anodelamaelt:Jta. 

#RioDeGente 

# I AnoDeLamaELuta 

#RioDeGer1te 

#SouMinasGerais 

#I AnoDeLamaELuta 

https://www.facebook.com/criolo.oficiaVv ideos/12638214 
33682626/ 

http: //www. recriacao.conl.br/pop-cult.ura/criolo poesia/ 

02/nov/16 

04/novll 6 

Legenda: Publicações desconsideradas em vennelho. 

FAcEBOOK 

RECRJCAÇÃO 
tREVl STA ON 4JNE) 



Lista de #hashtags indexadas a #SOSRioDoce 
Testes de Recuperação l. 2 e 3 
Outubrof Novembro/ De1.cmbro de 20 I 7 

I' 

L 

1' 

4 

4 

4' 

fndexadas a #SOSRioDoce 
#2anosdeLAMAeLUTA 

#ajudarquemprecisa 

#ajudemariaua 
#ALMG 

ilamoremlitros 

#aterratremefilme 

#bandacomichao 

#belohorizonte 

#bentorodrigues 

Hbentorodrigues _ mg 

#beutmodriguesmg 

#boanoite 
#bom dia 

#Brasil 
#brasilia 
#cacimbademãgua 

f,caprxaba 

llclamor 
llcontrolesocial 

#CorrenteDoBem 

#crimeambiental 
#Deus 
#doce 

#doeagua 

#doeaguamilleral 

#doeamoremlitros 

#eagorasamarco 

#ES 

#espalheamor 

#EspiritoSanto 

#Es1amossemagua 

#evangélicos 
#familia 
lifds 
#filho amado 
#follow 

#ForçaBentoRodrigues 

#ForçaMariana 

#GESTA 
#Governador Valadares 
#Goveruo.MG 
ifgratidâo 
#GV 

#lbituruna 

#irnprensacalada 

#instaimagens 
#instalikes 
#intercessao 
#linhares 

#lutopeloriodoce 

#maedagua 
#maiorcrimerunbiental 
#Mariana 

#mariana_ rng 

#MarianaMG 
#Mataram O Rio Doce 
#meiorunbiente 

#mg 

APÊNDICEG 

Quantidade de illdexações 
out 
o 

o 

2 
o 

o 

o 
o 
2 

o 

1 

o 
o 

1 

o 
o 

2 

3 

2 

37 

o 
o 
o 

I 

o 
3 

o 

36 

o 
o 
o 

2 

o 
o 
2 

2 

o 

o 

no v 
o 
o 
2 
o 

o 
o 

2 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

4 

o 

2 

2 

o 

o 

37 

o 
o 
o 
o 

1 
o 
2 

o 

1 

o 
36 

o 
o 
o 
o 

1 

4 
o 
2 

4 

o 

4 

dez 

o 

o 

o 
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o 

o 
1 
1 

2 

o 
4 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
37 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
36 

5 

2 

o 

4 

o 

,, 

g_ 

,.j 

;s: 

,, 
q 

fndexadas a #SOSRioDoce 

#obrigada 

#oracaodanoite 

#ore 
#oremos 

#oremosporParis 

#orepormariana 

#OrePorParis 

#Paris 

lfpicodoibinurma 

#pracaduquedecaxias 

#prayforparis 

!fPrayForWorld 
#Qu..1ntoV.t\.LEavida 

#queremos justiça 
#regencia 
#rejeito 

#Repost _ 

#responsabi!ÍdadesocJal 
#rio 

#riodejaneiro 

#Rio Doce 
#riodocemorto 
#RIPRioDoce 

#salveoriodoce 

#samarco 

#SamarcoNaoFoiAcidente 

#samarcovaleassassillas 

#SrunarcoValeBHP 

#saopaulo 

#siga 

#solidariedade 

#sornotodosresponsavelS 
#sosbentorodrigues 
#sosES 
#SOSEspiritoSanto 

• 1 - #sosgovernadorvaladares 

1 ,~ #sosGV 

1 ,. #sosMariana 

#SOSMarirutamg 
1t- #sosMG 

#sosMillas 
#SOSMillasgerais 

l i . #SOSRegéucia 

#sosvaladares 

li 
11 ., 

ll 

#soucapixaba 

#soulcapixaba 
#SoumaisADRA 
#surf 
#T odosSomosPans 

#tragedia 

#tragedirunariana 
#TRAGEDYNBR>\ZIL 
#turmadorerno 

1 · ' #uberlandia 

12:: #mnrni:nutodesirene 

#ValadaresTernSede 
#vale 
#valeassassiana 

Quantidade de illdexações 
OU! 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

2 

o 
o 
I 

o 

2 

l 

2 

36 
I 

2 

2 

o 

o 
2 

2 

4 

l 

2 

4 

3 

o 
5 

no v 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

4 

o 
o 
o 

2 

o 

6 

36 
1 

2 

2 

o 

o 
o 

2 

3 

o 
1 

o 
o 

o 

dez 
o 

o 

2 
o 
4 

I 

o 
o 
o 

5 
36 

o 

2 

2 

o 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
2 
1 

2 

o 
2 
o 
I 

o 
I 

o 

2 
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Lista de #hashtags indexadas a #SOSRioDoce 
Testes de Recuperação L 2 e 3 

Oumbro/ Novembro/ Dczembw de 20 !7 

#minasgerais 

#Minasnâoésómina 

f 1 #minastemsede 

#MMDA 
(, #Movimen!oGandere!a 
(>. #MPMG 

·' iiNÂOesqueçaMaríana 

C'• #naofoiacideute 

#naofoiacidentefoicrime 
.~ #nature 

2 2 

o o 
o 

o o 
o o 
o o 
o o 
7 7 

34 34 

o 

Legenda: O (nenhuma indexação) 

2 

1 

o 

34 

1 - #ValeDoRioDoce I l 

' #V alelucroelama o o 
1.~' #vemcomcoffilchao I 

#vemcomichao o o 
1 #vemcomsoulcapi:xaba 
1· #vila velha 
I'' #vitoria 

I' #vivariodoce 1 I o 
#zema L o o 

#hashtag presente em todos os testes 
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Lista de #hashtags indexadas a #1AnoDeLamaELuta 
Testes de Recuperação 1, 2 e 3 

Setembro/ Novembro /Dezembro de 2017 

Indexadas a# I AnoDeLamaELuta 

# 1 anodelamaeluta/#2anosDeLamaEluta * 
2 # IAnoDoDesastreEmMariana 

3 #BentoRodrigues 

-1 #CrimeAmbiental 

5 #DesastreMariana 

6 #Ecologia 

7 #ENEM20!6 

8 #lamaquemata 

9 #Mariana 

!O #MarianaUmAno 

li #MeioAmbiente 

12 #MovimentoDosAtingidosPorBarragens 

13 #mudthatkills 

1-1 #NãoEsqueçaMariana 

15 #NãoFoiAcidente 

16 #ParaNãoEsquecer 

17 #ParqueAugusta 

18 #Política 

19 #PunicaoASamarco 

20 #Repost 

21 #RioDeGente 

22 #RioDoce 

23 #Samarco 

24 #SãoPaulo 

25 #schlarnmdertõtet 

26 #somostodosatingidos 

27 #SOSMinasGerais 

28 #SouEspiritoSanto 

29 #SouMinasGerais 

30 #SouRioDoce 

31 #Sustentabilidade 

32 #umanodeluta 

33 #Vale 

APÊNDICE H 

Setembro Novembro 

19 11 
2 

o 
o 
o 

1 I 

o o 
I 2 
o 

I 

I I 

o o 
2 o 
2 2 
2 o 

1 

o 
o 

4 5 

2 

o 
I I 

o o 
2 o 
o 5 

o o 
4 o 
o o 
I I 

o o 
o 

Legenda: #hashtag recuperada em todos testes. 

O nenhuma indexação 

Dezembro 

12 

I 
o 
o 
o 

1 

o 

o 
2 

o 

o 
o 
5 

I 

o 

o 
o 

5 

I 

o 
I 

o 

* Identificamos um mesmo conteúdo indexado pela #2AnosDeLamaELuta ao longo dos três 

testes, a saber: Item I O (IR I) , Item I4 (IR 2) e Item l3 (fR 3). 
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09111/2017 Hashatit.com I Hashtag Search 

Login / Sign Up 

# lAnoDelamaELuta I SEARCH I 
ANEXOl 

#1 AnoDelamaELuta 

Mariana, maior crime ambiental do Brasil, 
segue sem punições, 2 anos 
depois.https://t.Co/piSy3GODot 
#Justiça ... https:/ /t.co/kqpajFkecd 

07 Nov 

~ Grupodobemestar 
" via twitter.com 

Share 

RT @WarOnWant: [UVE] In Regencia, 
#Brazil w/ @MAB_Brasil : 1 yr of struggle 
against Samarco crime, Brazil's worst 
environmental disaster #1... 

06 Nov 

engdepescagibso 
via twitter.com 

Share 

Crime Ambiental em Mariana segue sem 
punição de responsáveis, 2 anos 
depois.https://t.co/piSy3GODot 
#NãoFoiAddente ... 
https:/ /t.co/8cvjo6bMqJ 

04 Nov 

·~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https:/ /t.co/piSy3GODot 
#Arte ... https:l/t.CO/FqigmaiJMY 

01 Nov 

~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https:/ /t.co/piSy3GODot... 
https:/ /t.co/IX7HONAghY 

01 Nov 

https://www.hashatit.com/hashtags/1AnoDelamaELuta 

Mariana, maior crime ambiental do Brasil, 
segue sem punições, 2 anos 
depois.https://t.co/piSy3GODot... 
https:/ /t.co/VHNRFEVTk6 

07 Nov 

~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Crime Ambiental em Mariana segue sem 
punição de responsáveis, 2 anos 
depois.https:/ jt.co/piSy3GODot 
#Ativismo ... https:/ /t.co/B4IEsaNKXB 

04 Nov 

~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Crime Ambiental em Mariana segue sem 
punição de responsáveis, 2 anos 
depois.https:/ /t.co/piSy3GODot. .. 
https:/ /t.co/3io 7glsUBA 

04 Nov 

~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https://t.co/piSy3GODot... 
https://t.co/NQcNqZGmXi 

01 Nov 

·~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Mariana,maior crime ambiental do Brasil, 
completa 2 anos,sem reparação dos 
danos.https:/ jt.co/piSy3GODot. .. 
https:/ /t.co/rQjf75Gvlp 

01 Nov 

Mariana, maior crime ambiental do Brasil, 
segue sem punições, 2 anos 
depois.https:/ jt.co/piSy3GODot. .. 
https:/ /t.co/aOdZvGYZrQ 

07 Nov 

·~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Crime Ambiental em Mariana segue sem 
punição de responsáveis, 2 anos 
depois.https:/ /t.co/piSy3GODot. .. 
https://t.co/I94jiKfCFt 

04 Nov 

·~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Crime Ambiental em #Mariana segue 
sem punição de responsáveis, 2 anos 
depois.https:/ /t.co/piSy3GODot 
#Ecologia ... https:/ /t.co/7pqPjrfHRY 

04 Nov 

~ Grupodobemestar 
~ via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https:/ /t.co/piSy3GODot 
#MAB ... https:/ /t.co/4yGoR3o8PG 

01 Nov 

·~ Grupodobemestar 
~via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https:/ jt.co/piSy3GODot... 
https:/ /t.co/pJjyotq3es 

01 Nov 
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09/11/2017 

~ Grupodobemestar 
(11 via twitter.com 

Share 

Em Bento Rodrigues, MG, durante a 
marcha # lanodelamaeluta. Novembro de 
2016. 

29Sep 

alassderivas 
'· via instagram.com 

Share 

Lute Como Uma Mulher Manifestação do 
MST contra a empresa Samarco 
Mariana/Minas Gerais Por Maxwell Vilela 
#MST #bentorodrigues 
#lanodelamaeluta #MAB #mineracao 
#ForaTemer #samarco #red 

17 Mar 

maxwell_vilela 
via instagram.com 

Share 

https:/lwww.hashatit.com/hashtags/1AnoDelamaELuta 

Hashatitcom I Hashtag Search 

~ Grupodobemestar 
(11 via twitter.com 

Share 

Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https://t.co/piSy3GODot... 
https:f {t.co/8qcjPIUwop 

01 Nov 

·~ Grupodobemestar 
(11 via twitter.com 

Share 

Encontro dos rios Galaxo do Norte e 
carmo, Barra longa-MG , 2016. Nota-se o 
rastro deixado pela lama de rejeitas da 
Samarco. #minasgerais 
#1anodelarnaeluta #sosriodoce 

30Apr 

ivanruela 
via ínstagram.com 

Share 

Estamos com a exposição "Menu 
Degustação" na luis Maluf Art Gallery -
Jardins 1 obra do artista Frandsco Rosa I 
www.luismaluf .com #francíscorosal82 
#resignificacao # lOOlsculptures 
#lanodelamaeluta 
#arteconteinporâneabrasüeira 

18 Feb 

franciscorosa182 
via instagram.com 

Share 

~ Grupodobemestar 
(11 via twitter.com 

Share 

#Mariana, o maior crime ambiental do 
Brasil, completa 2 anos, sem reparação 
dos danos.https:/ ,lt.co/piSy3GODot... 
https://tcofu2jYYqVDiY 

01 Nov 

~ Grupodobemestar 
(11 via twitter.com 

Share 

Marcas da lama Barra Longa-MG, 
novembro de 2016 #minasgerais 
#samarco #lanodelamaeluta 
#sosriodoce 

27 Apr 

ivanrueia 
via instagram.com 

Share 

"Hachuras e Entrelinhas nas Inquietudes 
de um Coração " #franciscorosa182 
#luismalufartgallery 
#artecontemporâneabrasileira 
#artesanais # lanodelamaeluta #arame 
#curador #curadoria 

22 Feb 

franciscorosa182 
via instagram.com il'· 

Share 
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"O que Sobrou do Boi da Cara Preta?" 
#frandscorosa182 #escultura #sculpture 
#Rosa #arteconternporanea #galeria 
#Gallery #curadoria #museu #curador 
#artist #artista #resignificacao 
#exposição #luismalufurtgallery 
#lanodelamaeluta 

03 Feb 

... "Wi.. fran~ 

I 

#artecontemporaneabrasileira #sculpture 
#escultura #art #frandscorosa182 
#marianaeoutrasminas 
# lanodelamaeluta 

lOJan 

franciscorosa182 
via instagram.com 

"O Ferro na Pena da Asa do Anjo " 
# lanodelamaeluta 
#artecontemporaneabrasíleira 
#art#franciscorosa182 #curators 
#Gallery #artist #artistic 
#marianaeoutrasminas 

22 Oec 

Share 

https;ftwww.hashatit.comthashtags/1AnoDeLamaELuta 

Hashatit.com 1 Hashtag Search 

Cenário perfeito para fazer aquela foto e 
dizer que estamos em cuba rsrs. Parceria 
só fortalecendo. Viva minas, viva o povo 
de Bento Rodrigues! A luta vencerá a 
lama. @danieldeoliveiramor #riodoce 
#bentorodrigues #mariana 
#ddadedemariana #alutavenceráala .• 
Showmore 

19Jan 

danilocandombeoficial 
via instagram.com 

"O Ferro na Pena da Asa do Anjo " 
#lanodelamaeluta 
#artecontemporaneabrasileira 
#art#frandscorosal82 #curators 
#Gallery #artist #artistic 
#marianaeoutrasminas 

22 Dec 

franciscorosa182 
via instagram.com 

Share 

Share 

Ouvi de um pescador essa semana: 
#regenda tá fedendo a homem parado. 
#barco #pesca #estaleiro #boat 
#shadow #sombra #shipyard 
#fisherrnen #pescador #riodoce 
#riodegente #linhares 
#lanodelamaeluta #mab #es #027 
#lama #mining #crime #crimeambiental 
#samarco ... Show more 

28Jan 

t jplizoton 
vta instagram.com 

Share 

#luta, # 1Anodelamaeluta 
#vidacoletiva, #vidafde e muito 
#foratemer foram alguns dos momentos 
#bestnine2016. 

02Jan 

gabrielruizz 
via instagram.com 

Share 
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... · franciscorosa182 
via instagram.com 

Share 

Load More 

" f # 
ABOUT US SUPPORT PRESS 

COPYRIGHT © 2017 LAP MEDIA , LLC. - ALL RIGHTS RESERVED. 
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09/11/2017 #1AnoDelamaELuta on Tagboard 

ANEX02 
Sample results for #1AnoDelamaELuta from 

Sorry, we couldn't find any posts with hashtag "#1AnoDelamaEluta" 

Not fínding what you need? We can help: 

+ ls your Hashtag brand new? 

+ ls your post public? 

+ Did you spell the hashtag correctly? 

+ Díd you edít your post and then add the hashtag? 

For more informatíon on míssing posts, check out our support ri: (https://support.tagboard.com/vl.O/docs/missing-posts) page. 

Products 

Overview (https:l/tagboard.com/products) 
Tagboard live (https://tagboard.com/live) 
Embeds (https:/ /tagboard.comtembeds) 
Notifications (https:/ /tagboard.com/notifications) 
Extensions (https://tagboard.com/extensions) 
live Vídeo (https://tagboard.com/live-video) 
Snapchat Stories (https:/ /tagboard.com/snapchat-stories) 
lnstagram Stories (https://tagboard.com/instagram-stories) 

About 

Company (https:/ /tagboard.com/company) 
Prícing (https:/ /tagboard.com/pricing) 
Webinars (https:/ /tagboard.com/webinar) 

Take the next step 

Find out how Tagboard can help you tell your story using social media. 

https:fltagboard .com/1 AnoDelamaELuta/search 

Solutions 

Broadcast (https:/ /tagboard.com/tv) 
Sports (https://tagboard.com/sports) 
Brand (https://tagboard.com/brands) 
Event (https:/ /tagboard.com/events) 
Digital Publísher (https://tagboard.com/digital-publisher) 
Agency (https;f/tagboard.com/agency) 
Education (https:!/tagboard.com/education) 

Resources 

Support (http://support.tagboard.com/) 
Contact Us (https://tagboard.com/contact) 
legal (https:/ /tagboard.eom/legal) 
Blog (http:/ /blog.tagboard.com/) 

Get started 

175 1/1 



09/11/2017 Hashtag Tracking for Twítter, lnstagram and F acebook - Keyhole 

Save Sample & Continue Advanced Options 

ANEX03 

New Tracker 

Search for these keywords, hashtags or URLs (E.g. Ford} t) 

#1 AnoDelamaELuta PREVIEW 

PRODUCTS..,. PlANS & PRICING ST ART FREE TRIAL 

{HTIP://KEYHOLE.CO) 
(HTIPS://KEYHOLE.CO/PRICING)(HTIPS://KEYHOLE.CO/REGISTER/20) 

http:lfkeyhole.co/prevíew 176 1/6 
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09{11/2017 Hashtag Tracking for Twitter, lnstagram and Facebook - Keyhole 

. .. o 
..,., POSTS 

o 
USERS 

Timeline @ !c 1 t . . umu a tve 
~-----------------

Top Posts 

RT I Likes 

Related Topics 
http://keyhole.co/preview 

No recent posts found for your search terms 
Try changing your search terms or request 

historícal data 

Klout 

No data currently available. 

Recent 
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Hashtag&e Sample & Continue Advanced Opttoo}WOrds 

Most lnftuential 

Engagement Klout Frequency 

No data currently available. 

Recent Users 

Users 

No data currently available. 

http://keyhole.co/preview 178 3/6 
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Top Sites 
Save Sample & Continue Advanced Options 

Domain Pages 

No data currently available. 

Location 

World USA 

Share of Posts 

No data currently available. 

' 
http:llkeyhole.co/preview 179 4/6 
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Save Sample & Continue Advanced Options 

Sentiment 

No data currently available. 

Top Sources 

No data currently available. 

Demographics 

http://keyhole.co/preview 180 5/6 
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Save Sample & Continue Advanced Options 

No data currently available. 

http://keyhole.co/preview 181 616 
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Go gle 
ANEX04 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Todas Maps Imagens Videos Shopping Configurações 

Qualquer país • Em qualquer idtorna .. 1 de nov de 2015- 30 de nov de 2015 • 

novembro 120151 A CASA DE VIDRO.COM 
http,;://acasadevídro.com/2015/11/ • 

Ferramentas 

Classificados por dat3 .,. 

30 de nov de 2015 ·Foz do R1o Doc. e em Regêocta (LmhareSJES) H:sosriodoce- #valeassassma {Via 
Bethâma Zanatta) Bento Rodngues I MG apõs a tragédra do tsunamt tôX.ICO 

Vale do Rio Doce I A CASA DE VIDRO.COM 
https://acasadevidro.com/tag/vale-do-rio-doce/ • 
26 de nov de 2015- Foz do Rto Doce em Regêncta (LtnharestES) :.tsosriodoce r:::Alaleassassma (Vta 
Bethâma Zanatta) Bento Rodngues MG após a tragêdJ.a do tsunam1 tõxJCO 

Almacapixaba (@soulcapixaba) 1 lnstagram photos and videos 
www.imgrum.org/user/soulcapixabal .. . /1130738835047413274_1669748932 • 
26 de nov de 2015 - Partecrpe e comparttlhe! ;:;bandacomtchao t:vemcomcomrchao ~ 
vemcomsoulcaprxaba i:#pracaduquedecax1as .:;;:vdave1ha -#sosriodoc:e #soulcaptxaba 

lmages tagged with #minastemsede on instagram - lmgrum 
www.imgrum.org/tag/minastemsede • 
25 de nov de 2015 - da foro f01 em Governador Valadares (MG) Rema t=responsabthdadesoctal # 
ajudarquemprecisa t:tsosminas ;;sosriodoce ~agorasamarco =irntnastemsede 

Almacapixaba (@soulcapixaba) llnstagram photos and videos - lmgrum 
www.ímgrum.org/user/soulcapixaba/ .. ./1126435615617676772_ 16697 48932 • 
24 de nov de 2015 - Regência, ltnhares, ES. por @vinkiosdosurf #rege neta t;tsuf t11mhares # 

sosriodoce =nature =tamrlla t=cap1xaba =t>razll #soulcaprxaba Regênc1a Espmto 

lt's Playtime - Recreação em Inglês: SOS Rio Doce 
itsplaytimeingles.blogspol. com/2015/11/sos-rio-doce .html • 
23 de nov de 2015- '#SOSRioOoce Para quem quer ajudar as vittma de Mmas GeraJs mas não sabe 
como, entramos em contato com a Red Balloon Pinheiros (um dos postos de _ 

SOS Comunidades do Rio Doce - ES 1 Kickante 
https:/lwww.kickante.eom.br/campanhaslsos-comunidades-do-rio-doce-es • 
22 de nov de 2015- não é sufictente e que Já estão prec1sando de aJuda e há comumdades 

ribeirinhas estão completamente desassistidas. :t:SO SRioDoce t;SOSRegênda 

Regência SAMARCO - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/Watch?v=RUXZ5Yz6LBs 
22 de nov de 2015- Vídeo enviado por Marcelo Venturini 

V1deo que mostra e revolta do povo de RegêncJa contra a Samarco pela 
preservação ao no doce e o me1o . 

CUIDADO: IRRESPONSÁVEIS TRABALHANDO!- A mega tragédia ... 
https://acasadevidro.com/ .. ./culdado-irresponsaveis-trabalhando-a-mega-tragedia-soci ... • 
22 de nov de 2015 - Foz do R to Doce em Regéncta (Lmhares..ES) ttsosriodoce #vafeassass1na (Via 
Bethâma Zanatta) Bento Rodngues r MG após a tragédia do tsunam1 tõx1co 

mariana cidade que mg on lnstagram - Mulpix 
https://mulpix.com/instagram/mariana_cidade_que_mg.html • 
22 de nov de 2015 ~#SOSRJODOCE NEWS" O desfecho do ma1ordesastre amb1entat da h1stõna do 
;;Brasil está suspenso A JUsteça federalznterrompeu o processo cnmtnat 

1 234 !\Iaos 

22231--000 ~ Flamengo . R1o de Jane1ro- RJ- Do seu endereço JP- Usar local p reCISO - Sa1ba ma1s 

Ajuda Enviar feedback Pnvactdade Termos 

Todos os resultados ... L 

https://www.google.com. br/search?q=%23sosriodoce&dcr-O&tbas=O&biw=1280&bih=918&source=lnt&tbs=sbd% 3A 1 %2Ccdr% 3A 1 %2Ccd_mín%... 1/1 
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Go gle 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosríodoce 

Todas Maps Imagens Videos Shopping Mais Configurações Ferramentas 

Qualquer pais ... Em qualquer idioma .... 1 de nov de 2015 - 30 de nov d1t 2015 • Classificados por data • 

Adra Nucleo Cubatão - Agência Adventista De Desenvto E Rec . .. 
https://pt-br.facebook.com/Adra-Nucleo-Cubatão-Agência-Adventista-De-Desenvt"-E-.. . • 
2 1 de nov de 2015- . a parcena para realização da dtstnbUJção de água ás famn,as afetadas pela 
contammação do RJO Doce t=: SO Sriodoce #SOSMtnasgera1s ;d5oumalSAORA 

TRANSPARtNCIA: Municlpio de Pirapora e Ministério Público de ... 
myriamfigueiredo.blogspot.com/2015/ 11/municipio-de-pirapora-<~-ministerio.htmt • 
20 de nov de 2015 - ttso sriodo c-e CADÊ OS ARTISTAS, CANTORES BRASILEIROS? Pearl Jam pede 
que responsãvets por desastre em t\1anana sejam duramente punldos 

lmages tagged with #valadarestemsede on instagram - lmgrum 
WWII'I.imgrum.org/taglvaladarestemse<le • 
20 de nov de 2015- destmados aos arumafs recolhidos em nossa cKiade ) :tdoações ~rat1dao !I 
agradecidos ~wsameU #agua ttsosriodoce #causaan1mal #valadarestemsede 

Tragédia em Mariana desperta comoção nas redes sociais 
www.huffpostbrasil.com/ ... ltragedia-em-maríana-desperta-comocao-nas-redes-sociais ... • 
18 de nov de 2015- A hashtag;::SO SR.ioOoce for a maiS attva durante os sete d1as poste.nores ao 
desasue As palavras "tragédia .. , "víhmas"'. "desaparecrdos .. , "bombeiros .. e 

Vfdeo: evangélicos jogam água "ungida" para salvar o Rio Doce ... 
www.em.com.or/ ... lvideo-evangelicos-jogam-agua-ungida-para-salvar-o-rio-doce.sht. .. • 
16 de nov de 2015- Foram criadas duas hashtags para a divulgação da campanha nas redes SOCliUS. 

#sosRioOoce e t::somotodosresponsaveJs Contmua dep01s da pubhcldade 

2° Capitulo Documentário Doce Rio - A Resposta - YouTube 
https :/twww.youtube.com/watch?v~Fre 7Zw8i6BE 
16 de nov de 2015- Vídeo envaado por Calque Castro StudJo C Filmes 
... passou com a maior tragédia amb1ental, social e econômica dos últimos 
l.empos ;::triodoce #sosriodoce 

loja 1 rua arnaldo on lnstagram - Mulpíx 
https://mulpix.com/ínstagram/loja_1_rua_arnaldo.html • 
16 de nov de 2015- . emoJi271 4"><1. Media Removed . @ lhestoresurfgnff SAl NA FRENTE REGATAS 
MODELO BASKETBOL A PARTIR DE S59,90WEMPRATHESTORE 

SOS RIO DOCE: Imagens do Maior desastre ambiental de MG .. . 
https:/twww.youtube.comtwatch?v=JLNRXyJPeRE 
15 de nov de 2015 -Vídeo enviado por dhs93 
FONTE . https://www.facebook.comfsapucateventoscnauvos/vtdeoSJ 
1200050650009020/?hc_localton 

Sapucal Eventos - Home J Facebook 
https:/twww.facebook.com > Placas > Santa Rita do Sapucai > Performance Art Theatre • 
14 de nov de 2015- de algumas pessoas que est.ao passando por esse pesadelo ;:;tutopelonodoce 
#sosriodo c e- Rsosmariana ttsosvaladares #sosminasgerais #doeaguammeral 

Sapucal Eventos - Página inicial 1 Facebook 
pt-br.lacebook.com > Locais > Santa Rita do Sapucai > Teatro • 
14 de nov de 2015 - de algumas pessoas que estão passando por esse pesadelo ~utope lo riodoce 

=:sosríod oce #sosmanana #sosvaladares .t:sosmmasgera1s #doeaguammeral . 

Anterior 1 2 3 4 Mats 

22231-000 - Flamengo R1o de Janetro - RJ- Do seu endereço IP - Usar tocai prec1so- Sa1ba mais 

Ajuda Enviar feedback Pnvactdade Termos 

Todos os resultados .. L 

https://www.google.eom.br/search?q::%23sosriodoce&dcr=O&tbas=O&tbs::sbd: 1,cdr: 1 ,cd_ min: 11 /1/2015,cd_max: 11/30/2015&ei=z_7tWe T21cW5.. . 1/1 
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#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Toda s Maps Imagens V ideos Shopping C onfigurações Ferramentas 

Qualquer pais • Em qualquer idioma .. 1 de nov de 2015-30 de nov de 2015 ~ 

floriografia (@floriografia) 1 lnstagram photos and videos - lmgrum 
w.vw.imgrum.org/user/Horiografta/217 45070/1126037051179868103 _217 45070 • 

Classificados por data • 

14 de nov de 2015- Pautorsp- Rua Capitão Francisco Lipr, 1236- Parada Inglesa São Paulo1SP
Zona Norte ! lei (11) 9 5770-2820 :=prayforpans =latudemanana <=sosriodoce 

floriografia (@floriografia) llnstagram photos and videos - lmgrum 
www.imgrum.org/user/Horiografia/21745070/1130307510897548575_21745070 • 
14 de nov de 2015 · . Paufo!SP - Rua Capitão Francfsco lipi. 1236- Parada Inglesa São Paulo/SP 
Zona Norte J te I (11) 9 5770-2820 =prayforpans :t:aJudemanana 11!sosriodoc e 

floriografia (@floriografia) llnstagram photos and videos 
www.imgrum.org/usertnoriografia/21745070/1121193484531867520_21745070 
14 de nov de 2015- Paulo SP - Rua Cap1tão Franc1sco L1p1, 1236 - Parada Inglesa São Paulo. SP 
Zona Norte I lei (11) 9 5770-2820 :=prayforpans tt3judemanana #so sriodo ce. 

floriografia (@floriografia) llnstagram photos and videos 
www.imgrum.org/user/Horiografia/21745070/1133349073626144029_21745070 
14 d e nov de 2015- Paulo ·SP- Rua Capitão Francisco Lipt, 1235- P arada Inglesa São PauloJSP -
Zona Norte I te! (11) 9 5770-2820 l;praylorpans ""'Judemanana "fsosriodoce. 

mariana amor paz paris on lnstagram - Mulpix 
hltps://mulpix.com/instagram/mariana_amor_paz_paris.hlml "' 
14 de nov de 2015 - Oremos a Deus pela paz e amor no mundo Pat Ouerrdo, tantas catáslrofes v1mos 
nestes últ1mos dJas e quantos lares enlutados, que o nosso coração se 

Agência Mosca (@agenciamosca) 1 Twitter 
https:/ltwilter.com/agenciamosca "' 
13 de nov de 2015 - Moradores não podem pagar pelo lucro trresponsãveJ das grandes empresas 
Exrgrmos água para a população #SOSRIODOCE #TRAGEDYINBRAZIL 

A cobertura da mídia sobre a tragédia de Mariana: Debate, na 
www.viomundo.eom.br/ ... /a-cobertura-da-midia-sobre-a-tragedia-de-mariana-debate-... • 
11 de nov de 2015- Com representantes do MAB, CUT M~nas Stnd1c.ato dos Jomahstas, entre outras 
enhdades 

CIDADE DE MARIANA "ANTES E DEPOIS" DO ROMPIMENTO DA .. . 
hltps://www. youtube.cornlwatch?v=dVFiB2S6U08 • 
9 de nov de 2015 - Vídeo enviado por RODRIGO cõsz 

CIDADE DE MARIANA ANTES E DEPOIS DO ROMPIMENTO D BARRAGEM 
IMAGEN S INEDITAS 

Tragédia em Mariana- Rio Doce virou um Turbilhão de lama - YouTube 
https://www.youtube.comtwatch?v=J0<70olpeZwQ • 
8 de nov de 2015- Vídeo enviado por Marcelo Braga Oficial 
A Barragem se Rompeu por volta das 17h de qumta-fe1ra (5!11)8ento Rodngues, 
dtstoto de Manana 

CACHOEIRA ESCURA I Desastre Ambiental 1 [ 2 ) - YouTube 
https://www.youlube.com/watch?v=VQ5tQGpw90 
8 de nov de 2015 - Vídeo env1ado por Jnscam 

O cenáno capturado cmco dtas após a avalanche da lama term1nal pode ser 
contendo nos vfdeos h ttps . 

Antenor 1 2 3 4 Ma1s 

22231-000- Flamengo, Rio de Janerro - RJ - Do seu endereço IP- Usar local preciso - Saiba mais 

Ajuda Enviar feedback Privacidade Termos 

F o.P.T O f1 

Todos os resultados • L 

https://www.google.eom.br/search?q=%23sosriodoce&dcr=O&tbs=sbd: 1,cdr: 1 ,cd_min: 11/1/2015,cd_max: 11 /30/2015&ei=5ALuWZ2tDIOiwgSigZz... 1/1 
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#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Todas Maps Imagens Vídeos Shopping Configurações Ferramentas 

Qualquer pais .., Em qualquer idioma • 1 de nov de 2015 - 30 de nov de 2015 ~ Classificados por data • 

Desastre de Mariana MG - O Rio Doce e o encontro com a Lama ... 
https:/Jwww.youtube.com!watch?v=JxdlfQOBbhs y 

8 de nov de 2015- Vídeo enviado por Marcelo Braga Oficial 
Ass1sta Também o Video Rto Doce antes, durante e depo1s da passagem da 
Lama hnpsJ'www youtube 

Trabalhadores registram momento em que barragem se rompe em 
https:/Jwww. youtube.com/Watch?v=h8HEJ _2DIPM 
6 de nov de 2015 -Vídeo envtado por MundoOiârio News 

Site- http //wwvv mundod1ario o rg/ .:- Twitter - https :/.'twatter com mundodtano_org = 
F acebook - hltps /lgoo.gl, 144ZwK 

Antenor 2 3 4 

22231-000 - Flamengo, R10 de Janeiro - RJ- Do s.eu endereço IP- Usar local preciSo- Saiba mais 

Ajuda Envtar feedback Pnvacidade Termos 

_,, rog n 

Todos os resultados • L 

https://www.google.eom.br/search?q=%23sosriodoce&dcr=O&tbs=sbd: 1,cdr: 1,cd_min: 11/1/2015,cd_max:11 /30/2015&ei=EQPuWeejLMuiwgThub. _. 1/1 
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ANEXOS 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Todas Maps Imagens Vídeos Shopping Mais Configurações Ferramentas 

Qualquer pais • Em qualquer idioma ..- 1 de nov de 2015-30 de n o v de 2015 • 

novembro 120151 A CASA DE VIDRO.COM 
https://acasadevidro.com/2015/11 / • 

Classificados por data • 

30 de nov de 2015 • . nunca os plutocratas com ped1gree Lattfund1ános da comumcação a m1ntm1zar a 
dor de multidões e a sacrahzar o ódto das rmnonas Em nome de seus pa1s, de seus filhos e apesar da 

lama no mar do Espinto Santo ES. Foz do Rto Doce em Regênc1a { lmhares/ ES):::Sosri:odoce 
t='laleassassma (Via Beihãma Zanatta) 

Menote Cordeiro (@menotecordeiro) llnstagram photos and vídeos 
www.imgrum.org/user/menotecordeiro/ .. J1132884671675497154_ 377318325 • 
26 de nov d e 2015 -A lama com re1e1tos de mméno vmda pelo Rto Doce ahng1u o ma1 no dommgo e Já 
tomou ma1s de 22 qUilômetros do litoral do Esp ínlo Santo. Que Mãe d'Agua tenha p tedade dos ftlhos da 
Terra Orações ao fl.-lar - 2011 . Hnodoce ticrimeambJental ;ttsosriodoce 

=QuantoVALEav1da t::mananamg 

Vale do Rio Doce I A CASA DE VIDRO.COM 
https://acasadevidro.com/tag/vale-do-rio-doce/ • 
26 de nov de 201 5 - nunca os plu ocratas com ped1gree. Lat.tfund1ános da comumcação a mmtmtzar a 
dor de multtdões e a sacralizar o ódro das mmonas. Em nome de seus pa1s, de seus fi lhos e apesar da 
lama no mar do Espínto Santo. ES. Foz do RJo Doce em Regénc1a (LmharestES) !:!sosrio doce 

=valeassassma (Via Bethânta Zanatta) 

Almacapixaba (@soulcapixaba) llnstagram photos and vídeos - lmgrum 
w..w.imgrum.org/user/soulcapixaba/ .. ./1130738835047413274_ 1669748932 • 
26 de nov de 2015- :tfuandacomichao tivemcomcomichao =Wemcomsoulcapixaba !i 
pracaduquedecax•as #vtlave1ha ttsosriodoce #soulcapixaba Praça Duque de Caxras. 2 88 Parabéns 
@Jaynegarcua Ganhador-a do sorte10 #13 do @soulcap1xaba em parcena soulcaptxaba 

@sovlcap~xaba Parabéns @Jaynegarcna Ganhadora 

lt's Playtime - Recreação em Inglês: SOS Rio Doce 
itsplaytimeingles.blogspot.com/20 15111/sos-rio-doce.html • 
23 d e nov de 2015 - #SOSRioOoce_ Para quem quer aJudar as vítuna de M1nas Gerars mas não sabe 

como, entramos em contato com a Red Balloon Pmhe1ros (um dos postos de coleta de doações) e 
nossos alunos poderão entregar doações aqUI até o dla 02,12 e encammharemos para eles Quem 
prefenr pode levar a doação diretamente 

SOS Comunidades do Rio Doce - ES f Kickante 
https:/twww.kickante.eom.br/campanhaslsos-comunidades-do-rio-doce-es • 
22 de nov de 2015- necessitando de ãgua potãvel e cestas bâs1cas Há notíc1as da Vila de Regênc1a 

que o abastecimento e apoiO fornec1do pelas empresas re-sponsâvets peta tragédra não é suficiente e 

Qtle Já estão prec1sando de aJuda e hã comumdades nbemnhas es ão completamente desaSSIStidas 
=sOSRJoDoce :.SOSRegênc>a 

CUIDADO: IRRESPONSÁVEIS TRABALHANDO! - A mega tragédia ... 
https://acasadevidro.com/ .. ./cuidado-irresponsaveis-trabalhando-a-mega-tragedia-soci ... • 
22 de nov de 2015 - l atJfund1ânos da comuniCação a mmimrzar a dor de multidões e a sacrahzar o õdto 
das mtnonas Em nome de seus pats, de seus filhos e apesar da lama no mar do Espfrtto Santo. ES 

Foz do Rio Doce em Regénc ia (LtnhaJesrES):::;::sosriodoce #vaJeassassina (Via Bethâma Zanatta) 

Bento Rodngues MG após a tragê<l•a 

TRANSPARÊNCIA: Município de Pirapora e Ministério Público de ··
myriamftgueiredo.blogspot.com/2015/11/municipio-de-pirapora-e-ministerio.html • 
20 de nov de 2015 - #sosriodoce CADÊ OS ARTISTAS CANTORES BRASILEIROS? Pearl Jam pede 
que responsáveiS por desastre em ~lanana SeJam duramente punKJos. A banda mostrou sua 
md1gnação com a tragedta amblentaJ provocada pelo rompimento da barragem e mandou seu recado 
em português durao e show em Belo 

lmages tagged with #valadarestemsede on instagram - lmgrum 
www.imgrum.org/1ag/valadarestemsede • 
20 de-nov de 201 5 - amrgo MarqUinhos Jâ chegaram da Bah•a Agradeço ao presente símbolo que 
recebi rs Ao povo bahtano, lodo o meu cannho e gratidão Vatada1es agradeceJ Ao meu quendo amigo, 
eu não tenho palavras para agradecer tudo que fez para tomar lSSo possível MUlto obngada1 

#sosriodoce #vatadarestemsede #grahdão 

Tragédia em Mariana desperta comoção nas redes sociais 
www.huffpostbrasil.com/ .. ./tragedia-em-mariana-desperta-comocao-nas-redes-sociais ... • 
18 de no'l de 2015 - No total, de acordo com levantamento da FGV·OAPP, a tragédia foi mencionada 

mats de 215 m1t vezes no Tv~·1tter entre 06 e 13 de novembro, com a hashtag +=sosriodoce como a ma1s 
ut1hzada pelos usuãnos, em referênCia ao pnnc1paf no da reg1ão seriamen e afetado pelo desastre São 

quatm as punctpals temátJcas 

F r f!lr lo ,,, 

Todos os resultados • 

https:/lwww.google.eom.br/search?q=%23sosriodoce&tbs:=sbd:1 ,cdr: 1,cd_min: 11/1/2015,cd_max: 11/30/2015&filter=O&biw=1280&bih=918 
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1 234 Ma•s 

Brasil 22231 ·000 - Flamengo. Rro de Jaoeno - RJ - Do seu endereço IP Usar local prec.1so Salba ma1s 

AJuda Enviar feedback PrivacKfade Termos 

https://www.google .com.br/search?q=%23sosriodoce&tbs=sbd: 1,cdr: 1,cd_min: 11 /1/2015,cd _max:11 /30/2015&filter=O&biw=1280&bih=918 212 
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G o gle 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Todas Maps Imagens Videos Shopptng MaL~ Configurações Ferramentas 

Qualquer pais ... Em qualquer idioma ... 1 de n o v d e 2015- 30 d a n ov de 2 0 15 ~ Ctassifiçados por data .. 

Resgate emocionante de um cavalo em Bento Rodrigues - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/Watch?vsFHwczH4Y324 
17 de nov de 2015- Vídeo enviado por Agência i7 
Um dos momentos ma1s marcantes da nossa cobertura na tragéd1a de Manana fo1 
o resgate de um 

Vldeo: evangélicos jogam água "ungida" para salvar o Rio Doce 
W>Aw.em.com.br/ ... lvideo-evangelicos-jogam-agua-ungida-para-salvar-o-rio-doce.sht ... • 
16 de nov de 2015- Foram criadas duas hashtags para a divulgação da campanha nas redes soc1a1s 

:;!sosRioOoce e #somotodosresponsavets Contmua depo1s da pubhcidade 

2° Capitulo Documentário Doce Rio -A Resposta - YouTube 
https:/lwww. youtube.com/Walch?v=F re 7Zw8i6BE 
16 de nov de 2015 - Vídeo enviado por Ca1que Castro Studio C Filmes 

. . passou com a ma1or tragédia ambtental, social e econõmtca dos ú1ttmos 
tempos #riodoce #sosriodoce 

loja 1 rua arnaldo on lnstagram - Mulpix 
https://mulpix.com/instagram/loja_1_rua_amaldo.html • 
16 de nov de 2015- emojt2714">-</ Medta Removed @thestoresurfgnff SAl NA FRENTE REGATAS 
MODELO BASKETBOL A PARTIR DE $59.90#\/EMPRATHESTORE . 

SOS RIO DOCE: Imagens do Maior desastre ambiental de MG ... 
htlps:/Jwww.youtube.com/Watch?V>=JLNRXyJPeRE 
15 de nov de 2015- Vídeo env iado por dhs93 
FONTE· https· ftwww.tacebook com/sapucaleventoscnatwos/vtdeos/ 

1200050650009020/?hc_locatton 

floriografia (@floriografia) llnstagram photos and vídeos- Picstoc 
ht!ps:/lwww.picstoc .com/userlfloriogralla/ .. ./113030751 0897548575_217 45070 • 
14 de nov de 2015 - . PaulaíSP Rua Capitão Francisco Lipi, 1236- Parada Inglesa São Paulo'SP

Zona Norte I te! (11) 9 5770-2820 #prayforpans tlajudemanana #sosriodoce 

Homenagem : VItimas da tragédia em Mariana-MG - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/Watch?v=e4gZdqGG4Kc 
14 de nov de 2015 - Video enviado por Portal lguatama 

Foto com ~stouComManana Use em seu perfil nas redes SOC1a1s e não deixe 
que ninguém esqueça! Ltnk 

floriografia (@floriografia) 1 lnstagram photos and vídeos - lmgrum 
www.imgrum.org/userlfloriografia/21745070/1126037051179868103_21745070 • 
14 de nov de 2015- Paulo SP - Rua Capttão FranCisco ltpt. 1236- Parada Inglesa Sao PauJo;sp-
Zona Norte f te! (11) 9 5770-2820 #prayforpans ;lajudemanana #sosriodoc<> 

floriografia (@floriografia) 1 lnstagram photos and vídeos - lmgrum 
www.imgrum.org/user/lloriografia/21745070/1122517692499172919_21745070 • 
14 de nov de 2015- Paulo<SP . Rua Capttão Francosco ltpo. 1236- Parada Inglesa São Paulo/SP. 
Zona Norte !lei (11) 9 5770-2820 t:prayforparrs !;;3Judemanana #sosriodoce 

floriografia (@floriografia) 1 lnstagram photos and vídeos - lmgrum 
WWW.imgrum.org/userlfloriografia/21745070/ 1121193484531867520_21745070 • 
14 de nov de 2015 - Paulo'SP - Rua Cap1tão Franc1sco LJpl, 1236 - Parada Inglesa São PaulotSP -
Zona Norte I te! ( 11) 9 5770-2820 t:prayforparis t:éljudemariana #sosriodoce 

Anterior 2 3 4 Mais 

Brasil 22231 -000 - Flamengo, Rto de Janeno- RJ - Do seu endereço tP - Usar local prec1s0 - Saiba mais 

Ajuda Enviar feedback Prívacidade Termos 

Todos os resultados • L 

https:/lwww.google .eom.br/search?q=%23sosriodoce&tbs=cdr: 1 ,cd_min: 11/1/20 15.cd_max: 11/30/2015,sbd: 1 &ei=SQQXWtCpFsOOwgSCqY cg&st... 1/1 
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Go gle 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Toda$ Maps Imagens Vide os Snopping Confrgurações Ferramentas 

Qualquer pais Em qualquer idioma · 1 denovde2015 - 30denovde2015 • 

floriografía {@floriografra) jlnstagram photos and videos - lmgrum 
www.lmgrum.orgtusertrloriografia/217 4507011130307510897548575 _217 45070 • 

Classifie;,dos por data 

14 de no!! de 2015- . Pat.:1P SP ~ ~ua Capfião-Francfst:o U;:ü 1236. ?arada lnfl!~;i :iila Pií• f.J SP-
Zor1a NortG ; tal fi ·.; !i f.?!0-2020 ra'/forpans =.a1udeman.:ma Psco1s riodoc e 

floriografia (@floriografia) jlnstagram photos and vídeos - lmgrum 
www.lmgrum.org/user/11oriograf181217 45070/1131969965071605009_217 45070 ... 
14 de no·.rde 2015- Pauio SP - Rue Cao~~o f fanti-sco Upt., "!236 - Parada fn-q~E:sa Sdo Paul.o'SP 
ZDna Nn;1e : tel ( i1 j 9 5770-2 20t:pJ.arforpafis ::::.a;udemari.:ma#so-sr:iodo~e 

floriografia (@floriografia) flnstagram photos and vídeos - lmgrum 
www.lmgrum.org/userlflorlografia/21 745070/1133349073626144029_21745070 • 
1.! de nov de 2015- Pau;.J 'SP- Rua t::;.,api~à:O Frant:ts.:o llpt. 1236- Par;a-da Jnqie~a S:ã.5 P.J•ib SP
Z(n~ ~..Sorte ; te I ( í1 ,n? 'S770-2S320 :-:pfavfospans ~aJuéenta;•ana Jis.osrlodoce 

mariana amor paz parís on lnstagram - Mulpix 
https://mulplx.comlinstagramtmariana_amor_paz._pariS.html • 
14 de nov de 2015- Qq:;mo"5 a D eo..:s oe:a paz e amor (l(J mundc.- ?ai Cucí ido ta:ntas ca1ristrofe-:; VH<.os. 
n&stes Dl!:f"'1os d1a- e fltta rs·~s te!;eo: enh..tiactç;_ cue c; nos-so ccra.cão S•.?: ... 

Agência Mosca {@agenciamosca) 1 Twitter 
hltps:lltwltler.comtagenciamosca?lang=pt • 
t3 de nov de 2015- f.rma:!ofes r;JtJ podem pagar pe:o lut:ro i rrespvnsável das gran.des. empre-sa-:.. 
f'J<i(llin<l5 á!Jila para a c":>pulaciio <=SO SRIODOCE ·=TRAGEOYJ~IBHAZIL. 

A cobertura da mldia sobre a tragédia de Mariana: Debate, na ... 
vll.vw.vlomundo.com.br/ ._/a-cobertura-da-midía-sobre-a-tragedia-de-maríana-debate-... • 
H d.e no·: de 2015- A eot:en!Jra. àa midta sobre a tragédia d~ Manana. Deb~te na p-rôY.m?a segunda. 
r;;-n BH 11 de nQ'/emOrc de 2015 âs 2.2h H 

CIDADE DE MARIANA "ANTES E DEPOIS" DO ROMPIMENTO DA ... 
hltps:/twww.youtube.com/Walch?vwóVFiB2S6UDB • 
9 de nov de- 2015- Vtdeo enviado por ROORIGO c.õsz 

CIDADE DE ~.tARIANA P.NTES E DEPOlS DO RO~~tPU-..iEN10 D BARRAGEM 
IUAGENS INEOJTAS 

Desastre de Mariana MG - O Rio Doce e o encontro com a Lama ... 
https:/lwww.youtube.com/watch?vAJxdi!QOBbhs • 
S de nov de 2015- Vídeo enviado por ftlarcelo Braga Oficial 
P..ss;sta Tarnbém o Video R1o Doc.c ames, durame e dçpoi:s- clil va~>oqem da 

Lõfna· t1nps·.',;...-.':f'."T-.~'iOUtu~ 

Tragédia em Mariana- Rio Doce virou um Turbilhão de lama - YouTube 
https:/lv.IW\v.youtube.comtwatch?v~xx7DolpeZwQ 
8 de. nov de 201 S - Video enviado por Mar<:elo Braga Ofittal 
A Barr?.-gem se Rompeu pur :~,~alta das i 7h de quinta-feira {5-' 11 )Sento Rodrigues.. 

êtStritO- de tlanann 

CACHOEIRA ESCURA I Desastre Ambiental 1 [ 2 J - YouTube 

Ajuda 

h!tps:/lwww.youtube.comJwalch?v"'V05!QGpw90 
8 de nov de 2015 - Vídeo e;wiado por jnscam 
O 't:enáuo captuíado crm:o dia-:;:; após a a',.lalanc.he. da tama: ternunat pode ser 
t.onferido nos '.ririeos tmps. 

Antenor 1 2 3 4 Ma•s 

2223.1 -OOU - Flamengo. Rrc Ue JanemJ - RJ - Do seu endereço lP Usar local prec1so - Saiba mais 

Env.ar feedback Pnvacldade Termos 

Todos os resultados , L 

https:/lwww.google.eom.br/search?q=%23sosriodoce&tbs=cdr: 1 ,cd_min: 1111/2015,cd_max: 11/30/2015,sbd:1 &ei=AAUXWt-RHsr6wQSQsL_AOg&. .. 1/1 
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Go gle 

#sosriodoce - Pesquisa Google 

#sosriodoce 

Todas M aps Imagens Vídeos Shopp ing MaiS Configurações Ferramentas 

Qualquer pais • Em qualquer idioma .,.. 1 de nov de 2015 - 30 de nov de 2015 • Classificados por data .. 

Trabalhadores registram momento em que barragem se rompe em .. . 

Brasil 

Ajuda 

https:/lwNw.youtube.com/Watch?v=h8HEJ_2DIPM 
6 de nov de 2015- Vídeo enviado por MundoOiário News 
Stte - http //www mundodlano_orgl = TwJtter- https twrttercom/mundodli:mo_org :J 

F acebook - https 1/goo giii44ZwK 

Antenor 2 3 4 

22231·000- Flamengo, Rso de Janeiro- RJ - Do seu endereço IP- Usar local preciso - Saiba mais 

Enviar feedback Pnvacidade Termos 

Todos os resultados .. L 

https:/lwww.google.eom.br/search?q=%23sosriodoce&tbs=cdr:1 ,cd _min: 11/1/2015,cd_max: 11/30/2015,sbd: 1 &ei=OgUXWp TrD40jwQSv3Z6gCA&.. . 1/1 
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ANEX06 

#SOSRioDoce - Pesquisa Google 

#SOSRioDoce 

Todas Maps lmagens Vídeos Shopping Configurações ferrame ntas 

QuaJquer pais .... Em qualquer idioma .. 1 de nov de 2015 - 30 de nov de 2015 • 

novembro I 2015 f A CASA DE VIDRO 
https://acasadevidro.com/2015/11/ • 

Classificados por data • 

30 de nov de 2015- . nunca os plutocratas com pedlgree latifundtãnos da comumcação a minimtzar a 
dor de multidões e a sacralizar o ódto das mmonas Em nome de seus pats, de seus filhos e apesar da 

lama no mar do Espinto Santo ES Foz do Rio Doce em Regênc1a (Linhares/ES)tisosriodoce 
#valeassassma (Vta Bethãma Zanatta) 

Vale do Rio Doce I A CASA DE VIDRO 
https://acasadevidro.com/tag/vale-do-rio-doce/ • 
26 de nov de 2015- . nunca os plutocratas com pedigree. lalifundtários da comunicação a mmtm•zar a 

dor de multidões e a sacralizar o ód10 das mmonas Em nome de seus pa1s , de seus filhos e apesar da 
lama no mar do Espinto Santo ES Foz do Rio Doce em Regência (Linhares'ES) ;::!sosriodoce 

::Wafeassasstna (Vta Bethâma Zanatta) 

Menote Cordeiro (@menotecordeiro) llnstagram photos and videos 
www.imgrum.org/user/menotecordeiro/ .. ./1132884671675497154_377318325 • 
24 de nov de 2015 - A lama com rejettos de m1néno v1nda pelo R1o Doce atingiu o mar no dom1ngo e já 

tomou ma1s de 22 qwlómelros do htoral do Espirilo Santo Que Mãe d ·Agua tenha pJedade dos filhos da 
Terra Orações ao Mar- 2011 ;;:nodoce #cnmeamb•ental ::tsosriodoce 

t:QuantoVALEavJda "#mananamg 

Jt's Playtime - Recreação em Inglês: SOS Rio Doce 
itsp!aytimeing!es.blogspot.com/2015/11/sos-rio-doce.htm! • 
23 de nov de 2015 - ::::SOSRioDoce Para quem quer ajudar as víhma de Mmas Gera1s mas não sabe 

como, entramos em conta to corn a Red Balloon Pmhe1ros (um dos postos de coleta de doações) e 

n-ossos atunos poderão entregar doações aqw atê o dta 02,12 e encammharemos para eles Quem 

prefenr pode Jevar a doação diretamente . 

SOS Comunidades do Rio Doce - ES 1 Kickante 
hltps:/lwww.kickante.eom.br/campanhas/sos-comunidades-do-rio-doce-es • 
22 de nov de 2015 - necessitando de âgua potável e cestas bâsicas Hã notic1as da V1Ja de RegêncRJ 

que o abastecimento e apo10 fornecido pelas empresas responsáveis pela tragédia não é suftc1ente e 
que Já estão p.recJsando de aJuda e há comumdades nbelfJnhas eslão completamente desassrstadas 

"SOSRioOoce "SOSRegêncoa . 

CUIDADO: IRRESPONSÁVEIS TRABALHANDO!- A mega tragédia ... 
https://acasadevidro.com/ ... /cuidado-irresponsaveis-traba!hando-a-mega-tragedia-soci ... y 

22 de nov de 2015 - Lallfundaános da comumcação a mmimtzar a dor de multtdões e a sacrahzar o ód10 
das manonas Em nome de seus pa1s, de seus filhos e apesar da lama no mar do Esptnto Santo ES 

Foz do R10 Doce em Regência (Linhares..ES)Psosriodoce:VaJeassassma (Vaa Bethân•a Zanatta). 
Bento Rodngues MG após a tragédta 

Almacapixaba (@soulcapixaba) llnstagram photos and videos - lmgrum 
www.imgrum.org/user/sou!capixaba/ ... /1129013493031 073571 _ 16697 48932 ~ 
22 de nov de 2015- Regênoa ltnhares, ES, por @v~ntctosdosurf:t:regencla #:tsuf~mhares # 
sosriodoce #nature I#am1ha t:k.ap1xaba t:tbraz1l ;:::tsoulcap1xaba RegêncJa Espmto Santo, Braz1l 7 264 

Hã um portal que transforma as pessoas, este portal se chama FEl Acredite e soulc.apixaba 

@souJcapsxaba Há um portal que transforma as 

TRANSPARÊNCIA: Município de Pirapora e Ministério Público de ... 
myriamf~gueiredo.b!ogspot.com/2015/11/municipio-de-pirapora-e-ministerio .html • 
20 de nov de 201 5- #sosriodoce. CADE OS ARTISTAS, CANTORES BRASILEIROS? Pearl Jam pede 
que responsáveis por desastre em Manana seJam duramente pumdos A banda mostrou sua 

Indignação com a tragéd~.a ambiental provocada pelo romptmento da barragem e mandou seu recado 

em português durante show em Belo 

#SOSRioDoce Entramos em confato com a .. . - lt's Playtime .. . - Facebook 
https:/lwww.facebook.com/!tsPiaytimelng!es/posts/1151125971583047 • 
18 de nov de 2015 • #SOSRioDoce Entramos em contato com a Red Balloon Pmhe1ros e nossos 
alunos poderào entregar doações aqu1 até o dia 301 11 e encaminharemos para eles_ Quem preferir 
pode levar a doação daretamente lá A AgênCia S1mple Braslf consegu1u uma carreta e está acertando 

doações de· - Garrafas de água de 500 ml 

Tragédia em Mariana desperta comoção nas redes sociais 
www.huffpostbrasil .com/ .. Jtragedia-em-mariana-desperta-comocao-nas-redes-sociais ... • 
18 de nov de 2015- A hashtag t+SOSRíoOoce for a mais atrva durante os sete d1as poslenores ao 

desastre As palavras "tragédia", ·víttmas", "desaparecidos", ... bombeiros" e "doações", entre outras , 
refletem a onda de comoção gerada As redes soc1ats têm stdo 1mportantes na divulgação de ped1dos 

de aJuda e de matenms necessãnos ás 

Todos os resultados • 

https://W\1\fW.google .com.br/search?q=%23SOSRio0oce&tbs=cdr: 1,cd_min: 11/1/2015,cd_max: 11/30/2015,sbd: 1 &filter=O&biw=1366&bih=637 
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#SOSRioDoce - Pesquisa Google 

#SOSRioDoce 

Toda s Maps Imagens Vídeos Shopping M a iS Configurações Ferramentas 

Qualquer país ... Em qualquer i<homa .. 1 de nov de 2015- 30 de nov de 2015 • Classificados por d ata • 

Resgate emocionante de um cavalo em Bento Rodrigues - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/watch?vsFHwczH4Y324 
17 de nov de 2015- Vídeo enviado por Agência i7 
Um dos momentos ma1s marcantes da nossa cobertura na tragédta de Manana fOI 

o resgate de um . 

Vldeo: evangélicos jogam água "ungida" para salvar o Rio Doce ... 
www.em.eom.br/ ... lvideo-evangelicos-jogam-agua-ungida-para-salvar-o-rio-doce.sht. .. • 
16 de nov de 2015- Foram criadas duas hashtags para a divulgação da campanha nas redes soc1a1s 

PsosRioOo-ce e #somotodosresponsave1s Conunua depots da publicidade Um video amador registra 
a mortandade de pe1xes no R1o Doce, em Resplendor A c1dade fica a 450 km de Belo Honzonte As 
1magens mostram a água SUJa de 

2° Capítulo Documentário Doce Rio -A Resposta - YouTube 
https:/Jwww.youtube.com/watch?v=Fre7Zw8i6BE 
16 de nov de 2015 . Vídeo enviado por Caique Castro Studio C F1lmes 
Não set como começo a descrever tsso tudo que tenho v1sto, a melhor forma foi 

fazendo Doce Rio 

loja 1 rua arnaldo on lnstagram - Mulpix 
https://mulpix.com/instagrarn/loja_1_rua_amaldo.html • 
16 de nov de 2015- RED BULl VOC~S encontram na @thestoresurfgnff por preços IMPERDÍVEIS !I 
LOJA 1_ Rua Arnaldo Bonaventura, 85 - Ctdade Ttradentes LOJA 2_ Rua General Porfíno da Paz, 1672 
-Vila Bancá na ;:;VernPraTheStore t:!Bermudas t:Top ~mperdível t:Preçolmbatível REO BULL VOCÊS 
encontram na @thestoresurfgnff 

SOS RIO DOCE: Imagens do Maior desastre ambiental de MG ... 
htlps:/lwww.youtube.com/watch?v=Jt.NRXyJPeRE 
15 de nov de 2015- Video enviado por dhs93 

FONTE. httpsJ1 WWW facebook.com/sapucateventoscnatlvos!vtdeos/ 
1200050650009020/?hc _location 

Sapucaí Eventos - Home 1 Facebook 
htlps:/lwww.facebook.com > Places > Santa Rita do Sapucai • 
14 de nov de 2015- ... água m~neraJ e detxarem lã no teatro para doação Ê uma pequena colaboração 
mas acredttamos que se cada um ftzer um pouqumho Jâ amemza o sofnmento de algumas pessoas que 

estão passando por esse pesadelo rllutopelonodoce ;::'sosriodoce Hsosmanana #sosvaladares 
#sosmmasgera1s trooeaguam1neral 

mariana amor paz paris on lnstagram - Mulpix 
hltps://mulpix.comlinstagramlmariana_amor__paz__paris.html • 
14 de nov de 2015 - Oremos a Deus pela paz e amor no mundo Pa1 Quendo tantas catástrofes v tmos 
nestes últimos dtas e quantos lares enlutados, que o nosso coração se entnstece e nossa alma gnta na 
certeza de que o Senhor ouve-nos neste momento, e porque sabemos que o Senhor criou o homem 

para ser fehz, Oremos a Deus 

Homenagem : Vitimas da tragédia em Mariana-MG - YouTube 
hltps://www. youtube.comlwatch?v=e4gZdqGG4Kc 
14 de nov de 2015- Video enviado por Portal lguatama 
Foto com "!:fEstouComManana Use em seu perfil nas redes socJaJs e não deoce 
que ntnguém esqueçat Ltnk 

floriografia (@floriografia) llnstagram photos and vídeos- Picstoc 
https:llwww.picstoc.com/user/llorlogratia/ .. ./113030751 0897548575_217 45070 • 
14 de nov de 2015 - . apto 1203, Bairro São Matheus R1o de Jane•ro,RJ - Cruz Vermelha, Praça Cruz 
Vermelha, Centro - Rua Hermeneglfdo de Barros, número 8 , Ba1rro Glóna São Paulo SP - Rua Cap1tão 

Franctsco l1p1, 1236- Parada Inglesa São Paulo SP - Zona Norte 1 tel (11) 9 5770-2820ct;prayforpans 
tiajudemanana #sosriodoce 

Agência Mosca (@agenciamosca) 1 Twitter 
https://twilter.com/agenciamosca?lang=pl • 
13 de nov de 2015- The latest Tweets from Agência Mosca (@agenc1amosca) Bem vindo ao nosso 
habitat, o nosso mundo mvenhvot. Valadares {MG) f Brasil. 

Antenor 2 3 Ma1s 

Brasil Cate te , R to de Janetro - RJ - Do seu endereço JP Usar local preciso - Saiba mais 

Todos os resultados • l 

https://www. google .com.br/search?q=%23SOSRioDoce&tbs=cdr: 1 ,cd_min: 11/1/2015,cd_max: 11/30/2015,sbd: 1 &ei=60c-WpmVBYWgwQThxp34 1/2 
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#SOSRioDoce - Pesquisa Google 

#SOSRioDoce 

Todas Maps Imagens Vídeos Shoppmg Mais Configurações Ferramentas 

Qualquer pais ... Em qualquer idíoma ... 1 de nov de 2015- 30 de nov d • 2015 .- C lassificados por data • 

A cobertura da mídia sobre a tragédia de Mariana: Debate, na ... 
www. viomundo.com. br/ .. ./a-cobertura-da-midia-sobre-a-tragedia-de-mariana-debate-... 
11 de nov de 2015- Com Jepresentantes do MAB, CUT Mtnas Smd1cato dos Jornalistas, entre outras 
entidades 

Desastre de Mariana MG - O Rio Doce e o encontro com a Lama .. . 
https:/!www.youtube.comlwatch?v=JxdiiQOBbhs • 
8 de nov de 2015- Vídeo enviado por Marcelo Braga Ofic1al 

Assista Também o Vídeo Rto Doce antes, durante e depo1s da passagem da 
lama· https"/iw .vw_youtube 

Tragédia em Mariana- Rio Doce virou um Turbilhão de lama - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/watch?v•xx7DolpeZwQ 
B de nov de 2015- Vídeo enviado por Marcelo Braga Ofiaal 

A Barragem se Rompeu por volta das 17h de qumta-fetra (5/11)8ento Rodogues, 

d tstnto de Manana 

CACHOEIRA ESCURA I Desastre Ambiental 1 [ 2 ] - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/watch?v=VQ5tqGpvv90 
8 de nov de 2015 - Vídeo envtado por ~nscam 
O cenáno capturado ctnc.o dtas apõs a avafanche da lama terminal pode ser 
contendo nos videos_ https 

Trabalhadores registram momento em que barragem se rompe em ... 
https://www.youtube.com/watch?v=h8HEJ_2DIPM 
6 de nov de 2015- Vídeo enviado por MundoDiário News 

Stte- http .liwYIW mundodtano orgl =Tw1tter - https ://twltter com/mundodtano_org ::. 
Facebook - https l/goo gi•I44ZwK 

floriografia (@floriografia) jlnstagram photos and vídeos - lmgrum 
www.imgrum.org/userlftorlografia/217 45070/1134645876355046809 _217 45070 • 
4 de nov de 2015- apto 1203, Ba1rro São Malheus Rro de Janetro.-RJ - Cruz Vermelha, Praça Cruz 
Vermelha, Centro- Rua Hermenegddo de Barros, nümero 8 . Batrro Glõna São Paulo/SP- Rua Cap1tão 
franctsco ltpt, 1236 - Parada Inglesa São Paufo·SP - Zona Norte I tel (11) 9 5770-2820 #prayforpans 

#ajudemanana "#sosriod oce. 

Anterior 1 2 3 

Brasil Catete, R1o de Jane~ro - RJ - Do seu endereço IP - Usar local precrso - Sa•ba mais 

Ajuda Enviar feedback Privacidade Termos 

er :11 11 

Todos os resultados ... L 

https:/fwww.google.com.brfsearch?q=%23SOSRioDoce&tbs=cdr: 1,cd_min:11 /1/2015,cd_max:1 1/30/2015,sbd:1&ei=Tkg-WuDOMsGcwgS4r4ziBA. .. 1/1 
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ANEX07 #1AnoDelamaELuta- Pesquisa Google 

#1AnoDelamaELuta 0.. 

T0 4 3S Maps Imagens V ideos Shopping Ma!S Configurações Ferramentas 

Qua!quer pais .., Em qualquer •díoma ... 1 d<> nov de 2016-30 de nov de 2016 • Clllssifieados por data 

'Morre gente, morre bicho': Criolo não quer que você ... • HuffPost Brasil 
www.llUifpostofBSII.com/ .. ./morre-genre-rnorre-btel1o-crtolo-nao-quer-que-voce-esqu ... • 
2-de no·l de ?016 - ~'1AnoDei....J.m.:rELuta . Este é a mote da campanha a:b1açada pelo :app.e; Cr!c fo 
Pl4r~ -ue o f'13for d-esastre a~lthtcntai rio Pais -::;ue de;.xou 19 mortos nao Pdsse 

'Morre gente, morre bicho': Criolo não quer que você ... • 24Brasil.com 
www.:l4r>rasil.com/paiSimorre..genie-morre·bicho-crk>lo .. ./112210-nottdas • 
2 d e nov ã.e 2016·- #~ AnoDeL3maELu-'t3 E.s~e é o mate da ca·mpanha a'b.r.aç2àa pelo rap~e; Criofo 
para que TJ maHlr de':ias.tre amhfeon;aj do ~ aís. <;ue deixou -;. ft martas ::ão pa-sse 

Musicare (@musicareoficíal) • lnstagram photos and vídeos 
hltps:/tvtwW.inslagram.com/rnusicareot1daV • 
1 de- no-:: de 2016 , f. iorre g e .. c rm:.ítc;:- pJE;mc;, morre- btc.h'O @r.riotomc ~de-gente =;s13~mrna~e,.a:s 

-:.;1.a~to-dei~m~••h.rt.J. V1dec. VamDs tua :r~ r:::an.ma :::caoítahr.ic1at t'=mus;;.=are 

Morre gente, morre planta, morre bicho ... Texto Feito pelo Criolo para 
vi'M.v.recriacao.com.br/pop-culturalcriolo.J>OeSia/ • 
4 de: nov de 201 6 - f.fone gente morre p:?tn!.a. morre: bicho . ~hDeC-eP-ie =-.sout.im3s.Gerais ;::'. 

1Aoo.D~L~rn~Eluta Texro ong:naJ Cnc.fo ima.ge:is oro1e : ão· F.ãb-:.0 Na-5c1rn:;mo . 

Antenor 

...... ama Teresa R tO -:!-e J ane1ro - R.l- Do. seu hts-2órico de p-eSQmsa - Usar focal preciso - Sa1ba mais 

Ajuda Envtar feedback Pnvacu:!:ade Termc.s 

Todos os resultados • L 

htt;ps:/fwww.google.eom.br/search ?q=%231AnoDelamaEluta&safe=active&tbs'="cdr: 1 ,cd_min: 11/1/2016,cd_max: 11/30/2016,sbd:1 &ei=OEKwWd. .. 1/1 
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Go gle 
ANEX07 

#1AnoDeLamaELuta - Pesquisa Google 

#1AnoDeLamaELuta 

Todas Maps Imagens Videos Shopping Mais Configurações Ferramentas 

Qualquer país .. Em qualquer idioma .. 

Mídia Ninja - Home 1 Facebook 
https://www.facebook.corn!MidiaNINJN • 

1 de nov de 2016- 30 d e n o v d e 2016 ...- C lõlssificados p or d ata .... 

26 de nov de 2016 - NOVO DECRETO DE TO. lER MANTÉM DEVASTAÇÃO DA AMAZÔNIA Depo1s 
da forte pressão popular e do posiaonamento de art1stas e especrahstas da 

Rompimento da barragem em Mariana provocou cenário adoecedor __ _ 
tragedianunciada.mabnacional.org.br/ .. Jrompímento-<la-barragem-em-maríana-provo ... • 
11 de nov de 2016- TER DE PAGAR POR TODO O CRIME QUE COMETEU·· saúde rede-de
méd•cos-e-mêdJCas-populares samarco#1AnoDeL3maELuta mab vale BHP-Bdhton 

1 Ano de Lama e Luta- Barra Longa: reforma para inglês ver .. . 
tragedíanunciada.mabnacional.org.br/ .. ./1-ano-de-lama-e-luta-barra-longa-reforma-p ... • 
10 de nov de 2016- Os moradores da roça de Geste•ra por sua vez, padecem. barra-longa t= 
1AnoOeLamaELuta atmg,dos movmento-dOS··abngidos~por~barragens mab samarco 

Ocuperiodoce - Home 1 Facebook 
htlps://www.facebook.com!ocuperiodoce/ • 
5 de nov de 2016 - do MHuD apCMa a Juta do MAB JUnto aos atrngrdos pefo romp1mento da barragem 
em Mariana #SomosTodosAtingidos t:;t1AnoDeLôlmaELut3. likeComment 

1 Ano de Mariana - Início da Marcha - YouTube 
https:/lwww.youtube.com/watch?v><KB2NfMmb9oO 
4 de nov de 2016- Vídeo enviado por Rede TVT 
O t\o1ovrmento dos Atmg1dos por Barragens (MAB} mJaou hoje uma marcha para 
lembrar o cnme 

1 Ano Mariana- Audiência Pública em Governador Valadares (MG ... 
https:/lwww. yoU1ube.comlwatch?v;vfdbiSFinx4 
4 de nov de 2016 - Vídeo enviado por Rede TVT 

dos Atmgtdos por Barragens (MAB), que denuncta 1 ano de impumdade dos 
aimes amb1enta1s e 

O vídeo do Criolo para marcar um ano da tragédia de Mariana e de __ _ 
www.hypeness.com.br > Vida e Estilo • 
4 de nov de 2016 - t:tR1oDeGente r±souM1nasGerats #1AnoOeL3m~ELuta Texto ongmal Cnolo 
Imagens proJeção Fábto Nasc1mento/Greenpeace fmagens e edição· Fãbro 

Após um ano do rompimento de Fundão, atingidos realizam encontro __ _ 
tragedianunciada.mabnaciOnal.org.br/ .. ./apos-um-ano-do-rompimento-de-fundao-atin ... • 
3 de nov de 2016- Contato. NeudJcléJa - (11) 98367 81841 Eloa - (31) 99523 1731. manana # 

1AnoDeLamaELuta mab atmg1dos fundão rompimento samarco vale bhp-bithton 

O novo lançamento do Criolo é um soco na sua cara • - Tipzine 
tipzíne.com.br/o-novo-lancamento-do-criolo-<!-um-soco-na-sua-cara/ • 
3 de nov de 2016 - #1AnoDeLamaELutõl Ka1o Cezar Ka1o, corn K 28 anos Estudei PubliCidade e 
Propaganda, Jornalismo e Marketing talvez devesse ter feíto Educação Física 

1anoDelamaEluta #Mariana #NãoFoiAcidente #RioDoce ... 
https://grupodobemestaredafelicidade.blogspot.cornf ... /1anodelamaeluta-mariana-naof ... • 
2 de nov de 2016- Grupo do Bem Estar e da Fehodade #1anoDeLamaEiuta #Manana # 
NãoFoiAcidente #Rio Doce RMovlmento0osAbngJdosPor8arragens #ENEM2016 . 

1 2 MaiS 

Santa Teresa. R1o de Jane1ro - RJ- Do seu htstõnco de pesqutsa- Usar local prec1so ~Saiba mats 

Ajuda Env1ar feedback Pnvac1dade Termos 

SafeSearch attvaóo 

Todos os resultados .., L 

https://www.google .eom.br/search?q:%231AnoDelamaELuta&safe=active&tbs=cdr:1 ,cd_min:11/1/2016,cd_max:11/30/201S,sbd:1&filter=Q&biw= .- - 1/1 
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ANEXOS 

#1AnoDelamaELuta- Pesquisa Google 

#1AnoDeLamaELuta 

Todas Maps Imagens Vldeos Shopping Mais Configurações Ferramentas 

Qualquer pais .,. Em qualquer idioma • 1 de nov de 2016 - 30 de nov de 2016 • Classificados por dat3 

Lama que Mata/ Schlamm der Tõtet/ Mud that Kills- Home 1 Facebook 
https:/twww.facebook.com/lamaquemata/ 9 

22 de nov de 2016 - Tudo 1sto para que o cume da Samarco!Vale BHP-Btllfton não c.a1a no 
esquecimento t#amaquemata -:ischtammdertotet t:mudthatkills #1anodel3m aeJuta 

Documentário Rastro de Lama - Página inicial! Facebook 
https://pl-br.facebook.com/rastrodelama/ 9 

14 de nov de 2016 -~RJo0eGente-:;souMmasGera1s:::1AnoOeLamaELuta Texto ongmal· Cnolo 
Imagens prOjeção Fábio Nasamento Greenpeace lmag ens e edlÇão Fáb1o 

Rompimento da barragem em Mariana provocou cenário adoecedor ... 
tragedianunciada.rnabnacional.org.br/ .. ./rompiment!Hia-barragem-em-marlana-provo ... • 
11 de nov de 20 16 - TER DE PAGAR POR TODO O CRIME QUE COMETEU • saúde rede-<le
médtcos-e-méd!cas-populares samarco~AnoD&LamaELut.a mab vale BHP-B1fhtoo 

QuatroV- 4V- 02 Anos de Mariana: Não foi Acidente! 1 Facebook 
https:llwww.facebook.com/quatrov/posls/1683816778592185 9 

11 de nov de 2016- A LAMA NÃO PODE SOTERRAR A LUTA 2 anos do desastre de Manana, em 
f. f mas GeraJS ti1ano dela.m3eluta .;::nãofoiacidente ;:t()esastref!.lanana =tSamarco 

1 Ano de Lama e Luta - Barra Longa: reforma para inglês ver .. . 
tragedianunciada.mabnacional.org.br/ .. ./1-an!Hie-lama-e-luta-barra.Jonga..-eforma-p ... 9 

10 de nov de 2016 - Os moradores da roça de Gestetra por sua vez, padecem. barra -tonga::: 
1AnoDe LamaE Lut.:t atnlgtdos moVJmento--dos-atmg«ios-por-barragens mab samarco 

Memória viva através da arte - Tragédia Anunciada 
tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/08/memoria-viva-atraves-da-arte/ • 
8 de nov de 2 016- tema da tragédia expondo em formato de cordel no audltóno pnnc.pat preto 
wéfldas-monte&ro mab atingidos #1 A no0ecL.amaELuta sarna r co vale bhp-billrton 

1m ages about #tragediariodoce tag on instagram 
www.thepicta.com/tag/tragediariodoce • 
5 de no v de 2016 - . do #nodoce que luta para sobrevtver a #ttaged 1a provocada pefa 

~rresponsab1fidades da t;samarco :::::t'lanodeotamaeluta tttragechanodoce #1ama ~ale #bhp 

1 Ano de Mariana - Inicio da Marcha - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=KB2NfMmb9oO 
4 de nov de 2016- Vídeo env1ado por Rede TVf 

O ~'k>v1mento dos Ahng1dos por Barragens (MAB) mic1ou hoje uma marcha para 

lembrar o cnme 

1 Ano Mariana - Audiência Pública em Governador Valadares (MG ... 
https:/twww. youtube.comlwatch?v•vfdbiSFinx4 
4 de nov de 2016 - Vídeo enviado por Rede lVT 

dos Atmgtdos por Barragens (MAB) que denunCJa 1 ano de 1mpumdade dos 
crimes ambientais e _ 

O vídeo do Criolo para marcar um ano da tragédia de Mariana e de ... 
www.hypeness.eom.br/ .. ./o-vide!Hio-criolo-para-marcar-um-ano-da-tragedia-de·mari .. - 9 

4 de nav de 2016 - t:R1oDeGente ttSouMmasGera1s :::1AnoOeLJ.maELuta Texto ong1nal Cnolo 

Imagens projeção Fábio Nascunento.-Greenpeace Imagens e edição FábtO . 

1 2 Ma1s 

B rasil Ouro Preto, MG - Oo seu endereço IP Usar local preciso - Saiba mais 

Ajuda Env1ar feedback Pnv actdade Termos 

Todos os resultados .. L 

https://www.google.eom.br/search?q=%231AnoDeLamaELuta&tbs=cdr:1,cd_min:11/1/2016,cd_max:11/30/2016,sbd:1&ei=r18EWpWkNMG-wATOO... 111 
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#1AnoOel..amaELuta - Pesquisa Google 

#1AnoOeLamaELuta 

Maps Imagens V ldeos ShopPU19 Confi!Jurações Ferramentas 

Qualquer pais ... Em qualquer Idioma ~ 1 de nov de 201G- 30 de nov de 2015 ~ Cl;u;sificados por dõlta • 

Após um ano do rompimento de Fundão, atingidos realizam encontro ... 
tragedianunclada mabnacional org.br/ .. /apos-um-ano-do-rompimento de tundao-atin ... • 
3 de nov de 2016 · t..on ta to NPUdiCI~'a - (11 ) 93367 3184. (loJ - (31} !19523 1731 manana::: 
'1 A.ncOoL~m.:aELut.:J m .. l !> almq!dQ~ fundão romptmf"'nto ~ólmarc-o v.J:e bhp b1:ts!on 

O príncipe e a rainha do sertanejo: Luan Santana e Marília ... - Musicare 
musicaie tumblr.corn/page/00 • 
3 de nov de 2016. Morre gen~r- nw:T~ pi~nra morrP btcho ~l no:omc. :;;yodPqt>n1P ;:c;oumma'" _.E"ra...:. 
:::1-Jnod~i .J.I':'l;.lC!~u t.;:z; H~ 1 anc, Retl i:>'J 29 No!e'i 102 

O novo lançamento do Criolo é um soco na sua cara • - Tipzine 
tipzine.com.brio-novo-lancamento-<!o-ctiOlo-e-um soco-na-sua-cara/ • 
3 de no~.: ée- 2016 - :-:1Ar.o Ocl.J. m 3ELu tõl Ka:o CeLa: Ka:o, com K 12 ano-; f:.:-;.tuc.!e l Publ:czdadr e 

ProDõ:Jand.J, Joma.!>'jmo _,. }..!."lrketmg t.3l'':(":' c!evesse: fer tP:to ~ <!u r4çJo f- i~l!".:t 

1anoDelamaEiuta #Mariana #NãoFoiAcidente #RioDoce ... 
hUps:/iorupodobemesr:aredalelicidade.blogspot.coml ... i lanodelarnaeluta mariana naof ... • 
2 de nO'J de 2016 • :;:2.:mC.jfl~i ."1m.:1Hut.J =M Jrt..;na :;:NãoF- o1Andt"ntí" :::R~Dorc-::: 
r.tu·::mer.toDosAil~!jlt.!o~PorBa.rraçPn~ ::ENEr.t20 '!C :;?arquf'"Avgt:sta :;c;JoP.Julo :::Poht:t3 

'Morre gente, morre bicho': Criolo não quer que você esqueça o .. . 
www huffpos!brasil.corn' .. Jmorre"{lente morre-rncho-criolo-r.ao-quer -qua-voce-esqu ... • 
2 de nov de 2016 ;::1Ano0cl :lmólELuta tsre e o mDte da t.ompar.ha abr.J:; add pe!o r.1pj)t"r Cnoto 
p.:u.~ quf' o m..1:o r Ct··.-.~ .. ~tr .... ;amhwn~_at Go P<Jl'". quf• t1f"JX'"'V 1H m orto". não P O:> .. .c 

Sou Minas Gerais - Home 1 Facebook 
https·Jiwww.racet>ook.com/SouMinasGeraís0812i • 
'l de no·.: de 2016 · ~o r.1:n,1o;. Gu~u:;. "it\êlrE''d Crmto'-;, ','JOPO No·.pmt'.er ') :?01G 1 ano Co C" nme 
Jr:•tnE."ntal or.tcm .:::<Jout.trr. .. i:;.Ge:al~ =RruDeGen:e;!1AnoOCL;ImilELut.l 

Morre gente, morre planta, morre bicho ... Texto Feito pelo Criolo para ... 
v.w.-; recriacao com.br/pop cultura/criolo_poesial • 
4 de no·l' de 2016 - r.1mu• genre mcrre pl<ln!.l m01:e b:r- t:o ~Rm(leDente :-:Sou~.~~:•.: •,.C.>e>JIS;:. 

1Ano0t!Um :~; EL~w T~)(to or;r;lfiat Cuv~~ Jma.;en!:õ pro;cç;:;o r .j~m .. N..!·it" m:~nro 

Antenor 1 2 

~;as. · 

Ajucla Env~ar feedback Termos 

Todos os resu~ados • L 

https://www.google.oom.br/searc:h?q=%231AnoOeLamaEluta&tbs=cdr:1 ,cd_min:1111/2016,cd_max:11/30/2016.sbcl:1&ei=v18EWveS08agwQTXI.. . 1/1 
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ANEX09 

#1AnoDelamaELuta- Pesquisa Google 

#1 AnoDelamaELuta 

Todas Maps Imagens Videos 

Qualquer país • Em qualquer idioma .. 

Mídia Ninja - Home 1 Facebook 
tlHps:IIWww.facebook.com/MidiaNINJN Y 

Shopping MaiS Configurações Ferramentas 

1 de nov de 2016 - 30 de nov de 2016 • Classificados por data • 

26 de nov de 201 6 - Povos Indígenas em M.3rcha na Esplanada dos MiniStérios, na manhã dessa 
qwnta-fe1ra, 23. pela Revogação do Parecer 001/ 17 da AGU, aprovado pelo p residente Temer, que 

obnga toda a admm1stração púbhca a aphcar a Tese ruralista do Marco Temporal e CondJcconantes a 
todas as terras mdigeoas do Brasil 

Memória viva através da arte - Tragédia Anunciada 
tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/ 11/08/memoria-viva-atraves-da-arte/ y 

8 de nov de 2016- Udyane Poncrano e Leandro Taques foram também expostas durante o encontro. 
Outra tmctatJva é dos trmãos de lpattnga, Kadosh e Jéss1ca, que desenharam poes1as sobre o tema da 
tragédta €xpondo em formato de cordel no audttôno pnnctpal preto wélidas-montetro mab at1ng1dos 

#1AnoDeLamaEluta samarco 

Lama que Mata/ Schlamm der Tõtet/ Mud that Kills- Home 1 Facebook 
https:I/Www.facebook.comllamaquemata/ y 

6 de nov de 2016- "Será que meus filhos um d.a poderão voltar a p1sar neste no?"- Jtrf1ano. pescador 

profisstonal no encontro das âgua limpas do rio Piranga e do no Carmo que carrega a lama da 
SAMARCO Rlamaquemata =schlammdertOtel =mud halkolls r:umanodeluta >=1anodelamaeluta 

"Toda barragem cede Toda mente padece E ... - Movimento dos ... 
h«ps:/IWww.facebook.com/MAB.Brasil/ .. .11163198587104880/ 
6 de nov de 2016 
"Toda barragem cede Toda mente padece E todo coração chora de um olho seco 

Que sangra de sangue 

Criolo - Sobre homens, mentiras, mas não só ... Hoje faz 1 .. . - Facebook 
h«ps://Www.facebook.com/criolo.oficial/ .. .11266326023432167/? .. . 
5 de nov de 2016 

Sobre homens. menbras mas não só Hoje faz 1 ano. #RtoOeGente # 
SouMinasGerais 

lmages about #tragediariodoce tag on instagram 
www. thepicta.com/lag/tragediariodoce 
5 de nov de 2016- ;:kemada ;: do í:lfds com o mano @alexandrechelinberg podemos perceber a =seca 
do #nodoce que luta para sobrevsver a #tragedta provocada pela trresponsab1hdades da ~sarna r co 

~1anodelamaeluta l'ltragedoaroodoce Rlama #vale Pbhp. 12.07pm 10126'2016 O 13. leandrosalum. 
Leandro Salum ( @leandrosalum ) 

1 Ano de Mariana - Início da Marcha - YouTube 
h«ps:/IWww.youtube.com/watch?v=KB2NfMmb9oO 
4 de nov de 2016 - Vídeo env1ado por Rede TVT 
O Mov1mento dos Ahngtdos por Barragens (MAB) tniCIOU hoje uma marcha para 

1ro- lembrar o cnme 

1 Ano Mariana - Audiência Pública em Governador Valadares (MG 
https://Www. youlube.comlwatctl?v=vfdbiSFinx4 
4 de nov de 2016- Video env sado por Rede TVT 

ano da tragédsa A audsênoa discutiu, em espectal, a s1tuação dos povos 
mdigenas_ Essa atividade faz 

O vide o do Criolo para marcar um ano da tragédia de Mariana e de ... 
www.hypeness.eom.br/ .. .lo-vide<>-do-criolo-para-marcar-um-ano-da-tragedia-de-mari ... y 

4 de nov de 2016 - No dta 5 de novembro do ano passado, duas barragens da mmeradora Samarco se 
romperam, desxando a cidade de Manana, em Mmas Gerass, coberta de lama e lixo Nos prõxtmos dsas, 
a tragêdta que causou a morte de pelo menos 19 pessoas, estarâ completando um ano , sem que mUlta 

cotsa tenha s1do ferta para 

O prlncipe e a rainha do sertanejo: Luan Santana e Marilia ... - Musicare 
musicare.tumblr.com/page/65 y 

3 de nov de 2016 ~ Que co1sa ma•s lmda @meHmoftctal e @gabnetehasmustca mteipretando At que 

saudade doce . @geraldoazevedoofic1al @rodrigomehm @gabimehm @diogomelim 
t:#atquesaudadedoce t;'gerak1oazevedo. Hã 1 ano Reblog 24 Notes 158" #úhuana #mustcare 

t+mustcareofic1al Rbah•a #canav1e1rasbahta 

1 2 Mars 

I ·er ' 

Todos os resultados • L 
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Go gle 

#1AnoDelamaELuta - Pesquisa Google 

#1 AnoDelamaELuta 

Todas Maps Imagens Videos Shopping Configurações Ferramentas 

Qualquer país Em qualquer idioma .. 1 de nov de 2016- 30 de nov de 2016 y Classificados por data .. 

O príncipe e a rainha do sertanejo: Luan Santana e Marília ... - Musicare 
musícare.tumblr.com/page/64 • 
3 de nov de 2016- Que coasa maas hnda @me!tmofidaf e @gabnelehasmustca interpretando AJ que 
saudade doce - @geraldoazevedoofic1al @ rodngomehm @gab1mehm @d1ogomehm 
:t.a1quesaudadedoce =geraldoazevedo Hâ 1 ano · Reblog 24 Notes 158 ::r:tfhuana Rnus1care 
#musacareoflc la~ dbahaa =canav•earasbahla . 

O novo lançamento do Criolo é um soco na sua cara • 
tipzine.com.br/o-novo-lancarnento-do-criolo-e-um-soco-na-sua-cara/ • 
3 de nov de 2016 - O rap mcrustado do Cnolo A poes.a que é pura melancolia É uma celebração 
mvertJda Eu partscularmente me lembro que há canco anos, Caetano Veloso atravessou uma rua no 
Leblon mas até anteontem não me lembrava que a Samarco cagou no coração de Mmas Gera1s 12 
meses atrás ~AnoDeLamaEluta 

1anoDelamaEiuta #Mariana #NãoFoiAcidente #RioDoce .. . 
htlps://grupodobemestaredafelicidade.blogspot.com/ .. ./1anodelamaeluta-rnariana-naof. .. • 
2 de nov de 2016 • #2anosDelamaEiuta <>Manana I=NãoFmAcldente #R10Doce r: 
MovtmentoDosAtmgidosPorBarragens =ENEM20 16 ;:;tParqueAugusta ttSãoPaulo *olíttca 
:::.:f\1etoAmbtente =SustentabJhdade t:Ecofogta No d1a 05 de novembro de 2016 , o maaor e mats grave 

cnme amb•ental do Brasil, o colapso da barragem de Fundão da 

'Morre gente, morre bicho': Crio lo não quer que você esqueça o .. . 
www.huffpostbrasíl.com/ .. ./morre-gente-morre-bicho-criolo-nao-quer-que-voce-€squ ... • 
2 de nov de 2016 - 1An o DelamaELuta Este é o mote da campanha abraçada pelo rapper Cnolo para 
que o matar desastre ambtenfal do País que detxou 19 mortos não passe em branco Você deve se 
lembrar No dta 5 de novembro 

Sou Minas Gerais - Página inicial 1 Facebook 
https://pt-br.facebook.com/SouMinasGerais08121 • 
2 de nov de 2016- Sou Mtnas Gerars compartdhou o video de Cnolo 2 de novembro de 2016 1 ano 
do cnme ambtental ontem #SouMmasGerais t:RtoOeGente #1AnoDel amaELuta 1 085 910 

vrsuahzações Cnolo 1 de novembro de 2016 Morre gente, morre planta morre btcho 
+==R•oDeGente #Sou"-1rnasGeraas t:1AnoOeLamaELuta 

Morre gente. morre planta, morre bicho ... Texto Feito pelo Criolo para 
www.recriacao.eom.br/pop-cultura/criolo_poesia/ • 
4 de nov de 2016 - No d1a 5 de novembro do ano passado. duas barragens da mmeradora Samarco se 
romperam . detxando a c1dade de Manana em Mmas Gerats_ coberta de fama e hxo Nos próxrmos dtas 
a tragédta que causou a morte de pelo menos 19 pessoas. estará completando um ano sem que mwta 
cotsa tenha sfdo ferta para 

Antenor 2 

Brasil Ouro Preto, Mrnas Gerars - Do seu endereço IP - Usar local preciso - Sarba mats 

Ajuda Enviar feedback Privacidade Termos 
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