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Resumo 

As redes sociais podem ser consideradas um dos tipos de serviços com maior 

atividade na Internet atualmente. Toda esta atividade gera um grande volume de 

dados, potencialmente importantes, para determinar as estratégias de atuação de 

diversas instituições. Este projeto busca utilizar tecnologias de Big Data e técnicas de 

mineração de dados para desenvolver uma ferramenta que auxilie no processo de 

tomada de decisão destas instituições. 
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1. Introdução 

A maneira como as pessoas lidam com a informação na rede mundial de 

computadores sofreu grandes mudanças desde a sua criação. As primeiras páginas 

web desenvolvidas para a Internet eram majoritariamente compostas por texto 

estático dotado de hyperlinks. O constante processo evolutivo da Internet logo 

resultaria na criação de páginas web interativas e dinâmicas. Isso levou ao surgimento 

de uma nova geração de comunidades virtuais e serviços que permitiram aos seus 

usuários interagir e colaborar na criação de conteúdo. Este fenômeno é popularmente 

conhecido como Web 2.0 (Russell, 2014) e deu origem a uma nova geração de 

tecnologias. O exemplo mais conhecido desta geração de tecnologias são as redes 

sociais. Logo, pesquisadores de todo mundo começaram a notar o potencial das redes 

sociais para fornecer informações úteis para a sociedade.  

Redes sociais podem produzir grandes volumes de dados em espaços 

relativamente curtos de tempo. O processo de coleta e armazenamento destes dados 

requer o uso de tecnologias conhecidas como Big Data. Este, está relacionado a 

velocidade, valor, veracidade, variedade e volume que os dados são produzidos em 

um determinado espaço de tempo (Chede, 2012). Atualmente, existem várias técnicas 

propostas com o intuito de extrair alguma informação potencialmente útil e implícita 

em bancos de dados. Este conjunto de técnicas é conhecido como mineração de 

dados e consiste basicamente em criar aplicações que possam analisar grandes 

volumes de dados em busca de regularidades ou padrões entre os seus objetos.  



A criação de uma ferramenta de classificação que permita realizar uma análise 

do sentimento de usuários de uma rede social em relação a um determinado tema de 

forma rápida e confiável seria de grande ajuda para o processo de tomada de decisão 

de várias instituições. 

 

2. Objetivos 

O objetivo geral do projeto é usar técnicas de mineração de dados para obter 

informações que auxiliem na tomada de decisão a partir dos dados coletados da rede 

social Twitter, especificamente, tem-se como objetivos a coleta e preparação dos 

dados desta rede social para análise e definir o potencial dos algoritmos de árvore de 

decisão para mineração dos dados coletados. 

 

3. Metodologia 

Para validar os objetivos e resultados propostos no projeto, dados obtidos da 

rede social Twitter são usados no processo de aquisição de conhecimento e 

caracterização dos usuários desta rede.  

A coleta destes dados é realizada por um crawler, uma aplicação que utiliza a 

API do Twitter para obtenção dos dados. Estes dados são armazenados usando 

tecnologias de Big Data, especificamente o banco de dados não-relacional conhecido 

como MongoDB. 

Para a análise dos dados coletados, o algoritmo C4.51 é usado neste processo 

para executar a mineração dos dados. Espera-se que a árvore de decisão gerada a 

partir deste algoritmo seja significativa para auxiliar numa eventual tomada de decisão. 

Por exemplo, uma empresa pode estar interessada em avaliar a aceitação dos 

usuários de uma rede social a um novo produto. Por meio dessa ferramenta a empresa 

em questão teria uma visão estratégica de quais produtos oferecer para determinados 

grupos de usuários. 

 

                                                           
1 Algoritmo proposto por J. R. Quinlan em 1993 e que pertence à classe de algoritmos de inteligência artificial 
conhecida como árvores de decisão  



4. Resultados Preliminares 

O módulo de coleta da ferramenta é capaz de obter dados do Twitter e etiquetar 

estes dados. Os dados extraídos são automaticamente etiquetados utilizando 

emoticons2 como referência. Por exemplo, uma mensagem pode ser considerada 

positiva ou negativa, em relação a um determinado tema, de acordo com os emoticons 

contidos nela.  

Os dados etiquetados podem ser usados como conjunto de treinamento para o 

algoritmo C4.5. Este algoritmo gera uma árvore de decisão que revela padrões ocultos 

nos dados e permite de classificação de dados ainda desconhecidos. 

Para testar o funcionamento do módulo de análise, uma árvore de decisão foi 

induzida usando algoritmo C4.5 original disponibilizado na linguagem C (Quinlan, 

1993). O conjunto de treinamento usado foi obtido do livro de Russell e Norvig sobre 

inteligência artificial (Russell e Norvig, 2013). Os dados deste conjunto tratam das 

variáveis consideradas por cliente para decidir se aguarda ou não por uma mesa de 

restaurante. A árvore de decisão induzida pelo módulo de análise desenvolvido 

usando o mesmo conjunto de treinamento é exatamente igual à árvore gerada pelo 

algoritmo original.  
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2 Emoticon é uma forma de comunicação paralinguística. A palavra emoticon derivada da junção dos seguintes 
termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) 


