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Vamos 
lá?



github.com/trifenol/codabr21

http://github.com/trifenol/codabr21






Precisa entender que 
é mais que monitorar, 
é aprender. 



Abordagem



https://twitter.com/mellziland/status/1458127265896751110?t=YVkySl1Q5B6o-WcYOkxwmg&s=08












MODOS DE SE VER OS 
FENÔMENOS SOCIAIS



Uma rede é uma “estrutura social composta de indivíduos (ou 
organizações) chamados de ”nós”, que são ligados (conectados) 
por um ou mais tipos de interdependência, como amizade, 
parentesco, interesses comum, trocas financeiras, aversões, 
relacionamentos sexuais ou relacionamentos de crença, 
conhecimentos ou prestígio”. 

PASSMORE, David. Social Network Analysis – Theory and Applications. Online, 2011. 



Áreas de Uso e Aplicação
● Análise de Tráfego;

● Sociometria;

● Análise de difusão das inovações, notícias e rumores;

● Análise de redes biológicas;

● Epidemiologia e farmacologia

● Segurança pública 

● Mecanismos de busca



KOLAB + COCA-COLA

Os nós são elementos analisados que 
podem ser individualizados, e podem 
representar algum ator social, grupo social, 
produto, palavra, objeto, site…

Aos nós podem ser aplicados 
propriedades, como tamanho, calor e cor.

Nós(vértices)

Laços(arestas)

Grau



KOLAB + COCA-COLA

Os laços são as conexões entre os nós, 
no Twitter pode ser ReTweet(RT) ou Reply.
Também é possível aplicar propriedades, 
como peso, cor e distância, e são divididas 
em três tipos:

Sem Direção: Grafo que apenas liga dois 
nós;

Direcional: Arestas que indicam que a 
conexão tem apenas uma via. 

Bidirecional: Quando as arestas possuem 
duas vias.

Nós(vértices)

Laços(arestas)

Grau



KOLAB + COCA-COLA

É uma métrica que define o tamanho dos 
nós de acordo com a quantidade de 
laços(arestas). Quanto maior o grau, maior o 
nó.

Possuem 3 tipos:

Grau de Saída: Quantidade de laços que 
saem de um nó.

Grau de Entrada: Quantidade de laços que 
chegam em um nó.

Grau: Soma dos graus de saída e entrada. 

Nós(vértices)

Laços(arestas)

Grau



KOLAB + COCA-COLA

Os clusters são estruturas de afinidades, 
em termos sociais, são grupos de 
interesses comuns. Geralmente são 
definidos pela estrutura da rede e 
diferenciados por cor, utilizando alguns 
algoritmos.

Cluster(Conjunto)

Estrutura da Rede



KOLAB + COCA-COLA

A estruturação da rede é ditada por um 
conjunto de algoritmos que definem a 
repulsão e a aproximação dos nós. A 
disposição dos nós na rede é feita 
através das conexões desses 
nós(pontos).

Cluster(Conjunto)

Estrutura da Rede



KOLAB + COCA-COLA



Source Target



falar de geografia da informação



O eletrocardiograma da 
sociedade

26

@dani_rodrigues



Como descobrir pautas 
dentro do Youtube?

Ferramentas utilizadas: 
API do Youtube, R ou 
DMI Tools



Cabelo 
Cacheado

2018-2019
Profundidade 1

DMITools Youtube

























Mão na massa



github.com/trifenol/codabr21

http://github.com/trifenol/codabr21


Analisando o Youtube







Aplicando as 
métricas



Aplicando a 
modularidade 
calculada no passo 
anterior
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Qual usar?

● Force Atlas 2

● OpenOrd

● Yifan Hu





Adicionando rótulos aos nós

1

2 3



Para 
expandir o 

grafo



Para 
maiores 
detalhes 

sobre o nó.







Caso queira exportar
para o Excel



Para adicionar rótulos ao 
nós na Visualização 



Para exportar o grafo em 
formatos de imagem



Obrigado!

@trifenol

janderson@data7.blog


