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Resumo
Este artigo trata-se de um resumo sobre estudos das redes sociais online (RSO). A proposta é, além de mostrar
um exemplo prático de como coletar os dados que as redes sociais disponibilizam, mostrar uma maneira
de apresentar esses dados e fazer breves considerações sobre os dados coletados. Além da explicação dos
passos a serem seguidos, são apresentados alguns conceitos da coleta e visualização de dados de uma rede e
do comportamento dessas informações.
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Abstract
This article is a summary of online social networking (OSN) studies. The proposal is, in addition to showing a
practical example of how to collect the data that social networks make available, to show a way to present this
data and make brief considerations about the collected data. Besides explaining the steps to be followed, some
concepts of data collection and visualization of a network and the behavior of this information are presented.

Keywords: Data Collection, Social Networking, Twitter, Graphs, APIs.

1. Introdução

Durante muitos anos, em diversas áreas, principal-
mente em estudos sociais, a principal forma de se obter
dados foram as entrevistas e pesquisas com voluntá-
rios que se caracterizavam por possuir amostras de
dados pequenas e pouco representativas. Com a evo-
lução do computador e da internet surgiu a oportuni-
dade de estudos com o uso de grandes bases de dados.

Principalmente em estudos sociológicos, da área co-
mercial, entre outras áreas em que o comportamento
humano é foco ou decisivo na geração de métricas e
resultados, o uso RSOs têm se mostrado essêncial.

Muitas RSOs vem, a vários anos, atraindo milhões
de usuários e, a uma característica comum de todas
elas, permitindo que seus usuários criem e comparti-
lhem conteúdos que podem variar desde mensagens
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de texto a conteúdos multimídia (como fotos e vídeos).
A coleta, tratamento e análise desse conteúdo tem se
tornado, cada vez mais um grande desafio e tema cen-
tral de pesquisas em áreas de Big Data.

De forma geral, redes sociais online podem ser usa-
das para extrair informações sobre padrões de intera-
ções interpessoais e opiniões. Essas informações po-
dem auxiliar no entendimento de fenômenos, na previ-
são de um evento ou na tomada de decisões. Devido a
isso a coleta e análise dessas informações está sempre
se modificando e se desenvolvendo.

Este artigo apresenta algumas características das
Rede Sociais, aborda o que é o Twitter, e demonstra
uma metodologia utilizada na coleta de dados e no
estudo dos grafos que formam a topologia das RSOs.

Redes Sociais são como um organismo vivo, onde
cada célula é uma pessoa. Algumas células permane-
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cem no organismo por alguns dias, outras por alguns
meses e há também as que perduram por anos. Porém,
invariavelmente, essas células deixam de existir em al-
gum momento dando, ou não, lugar a células novas.
Exemplos similares e mais concretos que vemos na so-
ciedade são os circulos de amizades, relacionamentos
amorosos, contratações, promoções, aposentadorias e
demissões.

De fato as redes sociais se tornaram tão populares
que a quantidade de pessoas que as utiliza já ultrapas-
sou a quantidade de usuários de e-mail. Na tabela ??
é mostrada a quantidade de usuários no mundo, para
as 20 redes sociais mais usadas em Janeiro de 2019,
segundo o site NEILPATEL[1]. No Brasil as redes mais
usadas são as mesmas que as apresentadas tabela ??
porém em uma ordem diferente. Seguindo na ordem
decrescente, as mais usadas são Facebook, WhatsApp,
YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook Mes-
senger, segundo o site Resultados Digitais[2].

Rede Social Usuários Ativos
1. Facebook 2,271 bilhões
2. Youtube 1,9 bilhão
3. WhatsApp 1,5 bilhão
4. Facebook Messenger 1,3 bilhão
5. WeChat 1,083 bilhão
6. Instagram 1 bilhão
7. QQ 803 milhões
8. QZone 531 milhões
9. Douyin/TikTok 500 milhões
10. Sina Weibo 446 milhões
11. Reddit 330 milhões
12. Twitter 326 milhões
13. Douban 320 milhões
14. LinkedIn 303 milhões
15. Baidu Tieba 300 milhões
16. Skype 300 milhões
17. Snapchat 287 milhões
18. Viber 260 milhões
19. Pinterest 250 milhões
20. Line 194 milhões

Tabela 1:Quantidade aproximada de usuários por rede social.

Tanta popularidade, acreditasse, está associada ao
fato das redes permitirem que usuários criem e com-
partilhem conteúdo nesses ambientes. Esse cenário
muda a maneira como as pessoas recebiam informa-
ções antigamente. Na qual o cenário era de um para

muitos e se tornou de muitos para muitos, FRANÇA
et. al [5]. Como também o tipo de conteúdo compra-
tillhado varia bastante (desde mensagens de texto a
conteúdo multimídia como fotos e vídeos), a coleta
desses dados se tornou algo trabalhoso.

As diferentes áreas de estudo onde esses dados po-
dem ser aproveitados também tem crescido conside-
ravelmente. Podemos citar entre elas a área comercial,
sociológica, segurança e proteção contra conteúdo in-
desejável.

Não será apresentado aqui nenhum tipo de apro-
fundamento em área específica. Esse artgigo foca em,
na Seção ??, apresentar o que é uma API (Application
Programming Interface) e mostrar passos simples para
coletar os dados através de uma das mais amigáveis
APIs conhecidas. Na Seção ?? o objetivo é mostrar o
que é um grafo e que tipo de informação esse tipo visu-
lização pode representar e também introduzir o leitor
aos dados usados neste estudo. Na Seção ?? são apre-
sentados as métricas mais utilizadas nos estudos de
RSOs para finalmente na Seção ?? serem mostrados os
resultados desse estudo em particular.

2. Coleta dos Dados

Pode-se definir, como citado IBPAD [3], que entre as
principais técnicas para coletar dados das mídias soci-
ais se destacam em duas. A primeira é o scraping, ou
seja, a criação de robôs para ler os códigos dos sites e
“raspar” os conteúdos das páginas. Opção limitada de-
vido aos diferentes formatos que as páginas Web pos-
suem umas das outras e também devido aos termos e
políticas de certas empresas, o que resulta em restri-
ções. A segunda técnica, mais utilizada, é a extração
por meio da Interface de Programação de Aplicativos
(Application Programming Interface – API) que se des-
taca por ser disponibilizada pela empresa responsável
pelas informações e por possuir formatos estruturados,
como XML e JSON, permitindo que as páginas sejam
coletadas com maior facilidade e também a automati-
zação desta tarefa.

Os dados para esse artigo foram coletados do Twit-
ter, uma rede social conehcida e popular por focar em
compartilhar mensagens de texto curtas, sendo cha-
mado esse compartilhamento de ’Tweet’. Atualmente
há todos os tipos de mídias nessa rede, porém, o texto
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continua sendo o foco para debater os mais diversos
assuntos de interesse dos usuários. A coleta de dados
no Twitter, assim como para diversas as redes socias e
até mesmo alguns sites é feita através da API da plata-
forma.

A página inicial do API do Twitter é acessada pelo
link https://developer.twitter.com/en.html. Para se uti-
lizar da API é necessario ter um cadastro comum de
usuário do Twitter e solicitar o acesso a mesma. Após
a solicitação e aprovação de acesso é possível criar um
aplicativo, através do qual se obtem as informações
necessárias para realizar a leitura dos dados dessa RSO.

A criação de aplicativos dentro da API do Twitter é
intuitiva e bastante simples. Contendo até mesmo vi-
deos na internet que descrevem de maneira rápida a
realização dessa tarefa. Com o aplicativo criado é possí-
vel ter acesso as ’Consumer API keys’ e ’Access tokens’,
que são os parametros que fazem conexão entre o apli-
cativo criado na API e um script onde as informações
desejadas poderão ser especificadas.

Para se conectar com a API, neste trabalho, foram
utilizados scripts em Python. O script usado está dis-
ponível no Google Drive através do link na Seção de
Anexos ??, na pasta Python, com o nome de ’twitter-
api.py’ e exige um conhecimento prévio da linguagem.

Existem muitos outros scripts que poderiam ser utili-
zados. Mais exemplos de scripts podem ser obtidos na
documentação do pacote twitter na página https:
//github.com/bear/python-twitter ou ainda em
https://github.com/geduldig/TwitterAPI/.

Somente a coleta dos dados foi realizada através da
linguagem de Programação Python. A criação dos gra-
fos e calculo das métricas apresentadas foram realiza-
dos na linguagem de programação R. O script também
está disponível no link na Seção de Anexos ??, na pasta
R, com o nome de ’grafos_twitter.R’ e também é ne-
cessário certo conhecimento sobre a linguagem para o
trabalho com o mesmo.

3. Tratamento e Visualização dos Dados

O tratamento dos dados feito através da linguagem de
programação R, utilizou o pacote igraph. A visuali-
zação foi realizada através de grafos, representações
gráficas para descrever relações em redes sociais. Para

um bom entendimento vale olhar para o exemplo na
Figura ??. No grafo é possível observar basicamente
dois elementos. O nó representa o objeto, o elemento
de observação e análise, normalmente tratando-se de
perfis, hashtags, fanpages, blogs, canais no Youtube.
No caso deste estudo são alguns perfis do twiter que
compartilharam textos falando sobre cotas raciais em
universidades, no período de 27 de Junho de 2019 a 03
de Julho de 2019. As arestas ou laços são as conexões, o
elo entre os elementos e perfis ou demais relações que
podem ser feitas de acordo com a rede estudada. Neste
estudo em questão, foi a ação de estar respondendo ou
interagindo com outro perfil no assunto sobre cotas
racias.

Figura 1: Exemplo simples de um Grafo

4. Métricas

Nos estudos de Redes Sociais online, para entender-
mos os comportamentos e características dessas redes,
devemos conhecer algumas métricas que resumem
as características dessas redes. Essas métricas, expli-
cadas a seguir, são relacionadas as características das
redes mencionadas anteriormente e estão separadas
em duas categorias. As métricas individuais e as mé-
tricas de rede, como explicado em FRANÇA et. al [5] e
Recuero [6].

4.1. Métricas Individuais

A importância de um nó para uma rede pode ser iden-
tificada através do cálculo de centralidade, também
conhecida como medida de posição do nó na rede. En-
tretanto, a medida de centralidade não é uma coisa
única. Há várias formas de observar a centralidade. Al-
gumas dessas formas de se observar a centralidade são
apresentadas a seguir.

(a) Grau do Nó: É o número de conexões que um
nó possui. Quanto mais conexões, mais central
para a rede diz-se que o nó é. Em uma rede não
direcional (quando não é apresentado no grafo
qual nó é responsável pela interação entre os
nós) o grau é o total de conexões. Em uma rede
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direcional existe o grau indegree, referente ao
número de conexões que um determinado nó
recebe, e o outdegree, número de conexões que
um determinado nó realiza. Esse caso é ilustrado
nos resultados.

(b) Betweenness (Grau de Intermediação): É de se
esperar que exista, em uma rede, diferentes gru-
pos desconectados entre si, seja por opiniões
divergentes em um determinado assunto ou ape-
nas por interesses diferentes. É comum também
que haja usuários que estão conectados a dois
ou mais desses grupos, sendo "pontes"entre os
nós dos grupos da rede. O número de vezes que
o nó é “ponte” da rede mede seu Grau de Inter-
mediação. Quanto mais vezes um nó demonstra
ser uma “passagem obrigatória” entre dois nós
da rede maior é o seu Betweenness.

(c) Closeness (Grau de Proximidade): Trata-se de
quanto um determinado nó está próximo dos
demais nós da rede. Ou seja, a soma do menor
caminho entre um nó e os demais nós da rede.
Essa medida corresponde ao número de nós que
conectam vários grupos que não são interconec-
tados e reduzem a distancia entre todos os nós
da rede. Um maior grau de proximidade corres-
ponde a uma menor distância média de todos os
demais nós do grafo. Nós em um mesmo grupo
terão maior grau de proximidade entre si, porém,
um menor grau de proximidade com os nós de
outros grupos. Quanto mais “pontes” tivermos
no grafo, portanto, maior será o grau de proximi-
dade geral.

(d) Centralidade Eingenvector: Medida para quanti-
ficar a influência do nó na rede. Exemplificando,
uma conta que tenha seguidores mais populares,
ou seja, outras contas com um alto número de
seguidores (maior indegree) tende a ter uma cen-
tralidade eigenvector maior do que outra conta
com um mesmo número de seguidores que, na
média, tem menos seguidores (menor indegree).

(e) PageRank: Essa medida, como a anterior, tam-
bém identifica a influência dos nós pelas suas
conexões e a qualidade dessas conexões. Aqui
observa-se quais as chances de aleatóriamente,
seguindo links, se chegar na “página” do nó, ran-
queando esses nós com conexões “melhores” de
forma mais alta.

4.2. Métricas de Rede

As medidas que qualificam as conexões dentro de um
grafos e fazem referencia aquilo que podemos enxergar
na rede como um todo são denominadas de Métricas
de Rede. Algumas delas estão explicadas abaixo.

(a) Densidade: Trata-se da quantidade de conexões
existentes em relação ao número total de cone-
xões possíveis no grafo. Trata-se de uma medida
no intervalo [0,1] e quanto maior a densidade,
mais interconectado o grafo está. A densidade é
associada à presença de “comunidades” ou “clus-
ters”.

(b) Coeficiente de Clusterização: Um cluster é um
conjunto de nós mais densamente conectados
que o resto da rede, ou seja, essa medida tam-
bém faz referência ao quão densa é uma rede.
Uma medida do quanto os nós estão interconec-
tados e próximos na rede.

(c) Distância Média e Diâmetro: A distância média
de um grafo é o número médio de arestas em to-
dos os caminhos mínimos existentes entre todos
os pares de nós do grafo, ou seja, a quantidade
de ’passos’ que leva mais rápido de um nó para
outros que estão no mesmo grupo. O diâmetro
é definido como a distância do maior caminho
mínimo existente no grafo entre dois diferentes
nós.

Há também outra medidas de rede citadas em BEVE-
NUTO [4], como Centralização, Fechamento, Coesão
e Modularidade que não serão exploradas nesse tra-
balho devido ao foco nas medidas já descritas e que
trazem um melhor entendimento conjuntamente com
os dados estudados.

5. Resultados

Os resultados apresentados aqui são referentes aos
dados mencionados na Seção ??. Isso é feito através de
dois diferentes grafos de rede com um descritivo sobre
o que eles representam e suas métricas.

Na Figura ?? é possível observar todos os dados co-
letados, ou seja, todos os individuos que apareceram
na busca. Como muitos dos individuos twittaram (es-
creveram um texto no twitter) sobre o assunto, sem
estarem especificamente respondendo a outro usuário
do twitter, esses aparecem "soltos"no grafo, sendo os
pontos que não apresentam ligação. No centro desse
mesmo grafo aparece um amontoado de pontos repre-
sentando os usuários que tem interação dentro dessa
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rede. Para melhor visualização é feito um tipo de zoom
na imagem, apresentando apenas os usuários com in-
teração. Esse zoom está sendo apresentado na Figura
??.

Figura 2: Grafo completo

Para o grafo completo, o valor de densidade da rede
é de 0,0003418. Essa é uma medida baixa e que faz
bastante sentido com o grafo visualizado já que temos
muitos nós que não estão conectados a nenhum ou-
tro nó. Isso significa que dentro dessa rede é muito
fácil perder informação ou até mesmo obter informa-
ções com ruídos, isso é incompletas ou não totalmente
condizente com as opiniões da rede como um todo.
A distância média é de 2,006, ou seja, seguindo atra-
vés dos perfis que estão interagindo em um mesmo
tweet se dará dois passos, passando por 3 perfis para
ver a interação completa. O Diâmetro do grafo é quatro,
ou seja o número maximo de passo que se dará para
observar uma interação em um tweet.

A seguir, na Figura ??, é possível visualizar apenas os
nós que tiveram uma conexão. Nesse caso, a conexão
se refere ao fato da pessoa ter twittado sobre o assunto
em resposta a outro usuário que também já havia feito
essa ação. A direção dessa interação pode ser visuali-
zada no grafo através das setas nas aretas, que indicam
qual nó está respondendo ao qual durante a intera-
ção. A exemplo, temos na borda inferior um circulo
formado por seis usuários que estão respondendo a
um único usuário e um pouco mais a esquerda, tam-
bém próximo a borda, treze usuários respondendo um
único usuário. Maioria das outras interações ocorrem

em uma direção sendo um usuário que respondeu a
outro, que respondeu a outro e assim sucessivamente.

Figura 3: Grafo interno

Para o subgrafo, o valor de densidade é de 0,0011596.
Esse valor é maior que o valor da densidade de toda
a rede coletada devido ao fato de conter apenas os
nós que possuem algum tipo de interação. Ainda as-
sim é um valor muito baixo. Isso se deve ao fato de ter
muitos componentes, ou seja, vaŕios pequenos grupos
interagindo, porém, sem que esses grupos possuam
’pontes’, que seriam usuários que poderiam ligar dife-
rentes grupos entre si. Ou seja, ainda corre-se o risco
de informações com ruído, porém, nessa rede, as opi-
niões da população sobre o tema tem maiores chances
de serem corretamente interpretadas. A distância mé-
dia é de 1,365, o número cai bastante devido ao fato de
levar em relação os perfis que não estão interagindo
com nenhum outro perfil mas ainda assim fazem parte
do calculo. Ou seja, observando um perfil aleatória-
mente o número de outros usuário que estarão ciente
do tweet é, em média menor. O diametro continua em
4 já que é um o valor mais alto e a rede é a mesma.

Para os nós, como independente do grafo os nós são
os mesmo, temos algumas métricas que se repetem. A
exemplo dos graus dos nós, são os mesmos em ambos
os grafos e variam de 1 a 13.

Para a medida de closeness temos, no grafo geral,
com todos os individuos, um valor variando de 1,3712e-
07 a 1,3732e-07. E para o sub-grafo, que contém apenas
os perfis com conexões entre os perfis, um valor vari-
ando de 4,4602e-06 a 4,4981e-06. Como esperado são
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valores pequenos, devido ao fatos de termos grupos pe-
quenos e nenhum nó conectando essses perfis. Sendo
que o valor de proximidade nos nós do sub-grafo, onde
há mais ligações realizadas em relação as ligações pos-
sível, é maior.

O Betweenness, independente do grafo, varia de 0 a
4. Ou seja, observando os nós, terão aqueles que não
fazem nenhuma interação e também aqueles que em
uma interação (a resposta ao tweet) se tornam cami-
nho entre dois diferentes nós, quatro vezes.

6. Conclusão

As redes sociais já contam com um número enorme de
usuários, porém, ainda não chegaram ao seu auge. A
cada dia novas funcionalidades, dispositivos, sensores
ou mídias digitais surgem. Essas, além de aumentarem
a quantidade de dados produzidos incentivam novos
usuários a participarem dessas redes.

Este trabalho apresentou ao leitor, em um exemplo
prático, como se obter dados em uma RSO e como
apresenta-los gráficamente sabendo como essa apre-
sentação pode ser interpretada. No caso em particular,
obteve-se redes com poucas interações entre os perfis.
Isso pode ser decorrente do fato do assunto buscado
não ser um tema em alta nos dias atuais.

Ainda assim foi possível atingir o objetivo de mos-
trar como se realiza a obtenção e apresentação de da-
dos e das métricas existentes nas Redes Sociais Online.
Também foi possível mostrar que essa apresentação
significa e ainda argumentar sobre as característica da
rede coletada para a validação de estudos usando os
mesmos dados quando de interesse.

7. Anexos

URL do Drive com os scripts utilizados:
https://bit.ly/2ZhgOWC
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