
Visualização de grafos a partir de
yourTwapperKeeper, RStudio e Gephi

Este tutorial mostra como gerar uma visualização de dados de menções e retweets sobre 
um determinado tema. O processo começa com a obtenção dos tweets através de busca 
por palavra-chave. Em seguida, retweets e menções são separados do conjunto dos tweets 
obtidos. Por fim, o tutorial mostra como gerar imagens dos grafos formados pelas relações 
entre os usuários e a circulação das mensagens na tweetosfera.

Passo 1 – Arquivando seu tweets
A busca e o arquivamento de tweets pode ser feita através do yourTwapperKeeper. Este 
software é a versão aberta do TwapperKeeper.com, que recentemente foi comprado pela 
Hootsuite. Seu uso é simples. Basta fazer o login com uma conta do twitter e inserir o 
termo que deseja pesquisar no campo Keyword or Hashtag. Depois, é só apertar 'enter' 
para o arquivamento começar. Cada pesquisa cadastrada pode ser caracterizada com uma 
descrição e com um conjunto de tags, inseridos pelo usuário nos campos Descriptione 
Tags. Uma vez cadastrada uma nova pesquisa, o software buscará continuamente pelos 
termos solicitados, arquivando todos os registros encontrados ao longo do tempo. 
OBS1: Recomenda-se manter o arquivamento por pelo menos uma semana para que a 
amostragem recolhida seja representativa.

Passo 2 – Obtendo o arquivo
Os dados arquivados pelo yourTwapperKeeper podem ser acessados em diferentes 
formatos. Para a proposta deste tutorial, você deverá utilizara extensão.CSV. No campo 
correspondente a pesquisa desejada, clique no ícone em forma de binóculos (ver imagem 
n. 1).

Abrirá uma página com diversas opções de visualização e obtenção dos tweets 
capturados. Você pode delimitar o download dos tweets por critério de tempo (nos campos 
start date e end date), organizá-los em ordem crescente ou decrescente (em order), 
restringir o número de tweets que serão baixados (em view unit), selecioná-los por usuário 
(em from user), pelo conteúdo do texto (em tweet text) e/ou pela língua (em 
language).(ver imagem n. 2).



Para salvar o arquivo, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o formato desejado. 

Dentre as opções dadas pelo programa, duas fornecem arquivos na extensão .csv, mas 

somente uma pode ser usada para o propósito deste tutorial: Pipe-delimited Permalink 

(right-click, 'Save as...'). NÃO utilize o link CSV Permalink (right-click, 'Save as...'). 

Depois de clicar com o botão direito, escolha a opção save link as. O programa dará a 

opção de nome do arquivo como 'tweets.php'. Renomeie-o para 'tweets.csv', crie uma 

nova pasta e salve-o (ver imagem n. 3).



Passo 3 - Instalação do Rstudio

O arquivo obtido através do yourTwapperKeeper precisa agora ser organizado para 
extração dos retweets e menções em formato compatível com um programa de 
visualização de dados de redes. Esse processo  pode ser feito pelo RStudio - programa 
voltado a análise interativa de dados estatísticos. Ele foi desenvolvido para facilitar o 
trabalho que o programa R exige, pois este funciona apenas por linha de comando. Para ter 
o RStudio instalado em seu computador, primeiro é necessário baixar o . Após instala-lo, 
faça o download do  e instale-o também.
Para finalizar, é preciso fazer o download da biblioteca igraph. Abra o RStudio e digite 
install.packages("igraph") na janela console. O próprio programa fará o download e as 
devidas atualizações (ver imagem n. 4).

OBS1: É possível que o programa peça pela CRAN mirror. Neste caso, ele dará uma lista 
dos servidores disponíveis para o download. Escolha aquele que estiver mais perto de 
você. Digite ou copie todo o seguimento, por exemplo: 8: Brazil (RJ), dê enter e espere o 
programa realizar o download.

OBS2: o RStudio permite a leitura de no máximo 10 mil linhas (10 mil tweets, no nosso 
caso). Para uma pesquisa que ultrapasse este número, recomenda-se o uso do R.
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http://cran.r-project.org/bin/windows/base/
http://www.rstudio.com/ide/download/desktop


Passo 4 - Editando o arquivo

Instalado o R Studio, é hora de rodar o script que extrairá os retweets e menções do 
conjunto de tweets capturados pelo yourTwapperKeeper. Primeiramente, faça o 
download do arquivo  e salve-o na mesma pasta onde você salvou o seu 
arquivo .csv. Ele contém instruções para ler seu arquivo .csv e criar três novos arquivos.
Para rodar este script, inicie o RStudio, vá em tools e depois em options. Uma nova janela 
se abrirá. Nela, selecione a pasta onde se encontram os dois arquivos supracitados. Na 
janela inferior da direita você verá o conteúdo de sua pasta (ver imagem n. 5).

Uma vez selecionada a pasta, vá em file e abra seus arquivos (.csv e tweetgraph.r). Na aba 
correspondente ao  tweetgraph.r, marque a opção source on save e clique em source (à 
direita). (ver imagem n. 6).

tweetgraph.r

http://blog.ynada.com/wp-content/plugins/wp-codebox/wp-codebox.php?p=339&download=tweetgraph.R


O programa deverá gerar os dados 'ats.df', 'rts.df' e 'tweets' (indicados na janela superior 
da direita) e, a partir destes,  salvar dois arquivos em sua pasta: 'ats.graphml' e 
'rts.graphml' (ver imagem n. 7).

Passo 5 – Iniciando o Gephi

Os arquivos gerados pelo RStudio podem agora ser lidos por um programa de 
visualização de dados para gerar imagens das redes formadas pela circulação dos retweets 
e menções. Neste tutorial, utilizaremos o Gephi. Acesse a  do software, escolha a 
opção compatível com o sistema operacional de seu computador, realize o download e 
instale o programa.
Para gerar uma visualização dos retweets capturados você deve abrir o arquivo 
rts.graphml. Se você quiser criar um grafo a partir das menções de sua pesquisa, deve abrir 
o arquivo ats.graphml.

Passo 6 – “Dando nome” aos nós

Para que os nomes de cada nó apareçam no grafo, normalmente alguns ajustes se fazem 
necessários. Primeiramente é preciso verificar se as configurações do texto do rótulo 
estão corretas. Para isso clique no botão da chave inglesa sobreposta a uma prancheta, 
localizado bem a baixo a direita (ver imagem n.8). Posteriormente selecione a opção 
name.
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https://gephi.org/users/download/


Feitos estes procedimentos o nome dos nós deverá aparecer junto a eles. Caso nada 
aconteça, clique no botão localizado no vertisse direito da janela de visualização, a baixo, 
bem a direita. (ver imagem n.9). Selecione a aba labels e marque a opção nó.

X



Se ainda assim você não conseguir visualizar os nomes dos nós, clique na aba tabela de 
dados para verificar em qual coluna encontram-se os nomes de cada nó - localizada na 
janela central, ao lado da aba grafo.(ver imagem n.10)

Normalmente é na coluna name que as informações referentes ao nome de cada nó estão. 
Caso estejam em outra coluna, clique em Copiar dados para outra coluna (bem a baixo da 
janela central) e selecione o título da coluna onde se encotram as informações (ver 
imagem n. 8). Uma janela se abrirá pedindo o nome da coluna de destino. Selecione name 
e de OK.

Feito isso, volte a aba grafo para visualizá-lo. É possível que o tamanho da fonte esteja  
grande de mais, cobrindo todo o grafo, ou muito pequeno, a ponto de não estar visível. 
Neste caso, ajuste a Escala de tamanho da fonte (localizada bem a baixo do grafo) para a 
direita ou esquerda até chegar a um tamanho bom. (ver imagem n.11).



Os demais botões a baixo da visualização do grafo apresentam algumas opções de 
personalização tanto para o texto quanto para grafo em si. Deixe essas opções para um 
segundo momento. Primeiramente é preciso ajustar a visibilidade do grafo a partir dos 
dados estatístico indicados. Por enqunto, apenas clique no botão que apresenta a letra “T”, 
bem a baixo, a esquerda. Ele desabilitará a visualização dos nomes dos rótulos para que 
possamos seguir o próximo passo com mais tranquilidade.

Passo 7 – Dando cores e tamanhos e aos nós

O Gephi possibilita diversas opções de visualização. Nesse tutorial configuraremos o 
programa pelo parâmetro 'grau', que destaca os nós que apresetam maior número de 
conexões, ou seja, os perfis mais “retweetados”, no nosso caso.  
Primeiramente vamos destacar os nós através das cores. Na janela superior a esquerda, 
selecione a aba Classificação. Logo abaixo, selecione Nós e marque o botão cor (circúlo 
colorido). Como parâmetro de classificação selecione grau e clique em aplicar (ver 
imagem n.12).
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Na barra cor você pode personalizar a variação de cores clicando duas vezes sobre os 
triangulos. Você também pode selecionar padrões de cores sugeridos pelo Gephi clicando 
no botão que se encontra no vértice superior esquerdo, selecionando padrão e escolhendo 
uma das variações propostas. 
Agora vamos destacar os nós variando seus tamanhos. Na mesma aba classificação,   
mantendo o parâmetro grau, selecione o botão peso/tamanho (em forma de um diamante 
vermelho), localizado imediatamente ao lado do botão cor e clique em aplicar. Você pode 
variar os tamanhos máximo e mínimo como achar melhor. (ver imagem n.13).



Se preferir, fazendo os mesmos procedimentos, você pode personalizar o tamanho e as 
cores também dos nomes (texto) de cada nó. Basta selecionar os botões em forma de “A”, 
localizados imediatamente do lado do botão tamanho/peso. Não esqueça de clicar no 
botão “T” (bem a baixo da janela de visualização do grafo, a esquerda) para que os nomes 
voltem a aparecer. 

Passo 8 – Distribuindo os nós no grafo

Mesmo após seguir todos os passos desse tutorial, é provável que seu grafo ainda não 
tenha chegado a uma visibilidade representativa. Para isso se faz necessária a aplicação de 
alguns algorítimos de distribuição dos nós. 
Primeiramente vejamos a ferramenta chamada Ajustar os rótulos que, como o próprio 
nome diz, ajusta os nós em função dos textos de seus nomes de modo que não haja 
sobreposição. Na janela inferior, a esquerda da visualização do grafo, na aba 
Distribuição, selecione a opção Ajustar rótulos e clique em executar. O programa 
aplicará a ferramenta até chegar a uma visualização estável. Se preferir, você pode clicar 
em Parar antes da finalização. Algumas ferramentas de distribuição continuarão 
executam o comando mesmo após a estabilização do grafo. Neste caso é preciso pará-las 
manualmente. (ver imagem n.14).





Feito isso, aplicaremos uma segunda ferramenta de distribuição chamada Force Atlas,  
que aproxima os nós menores dos maiores, aos quais estão conectados. Selecione-a e 
visualize as opções de ajuste que aparecerão na janela a baixo. Você pode aumentar ou 
diminuir as aplicações do algorítimo, adaptando-as ao seu grafo. Basta clicar em cima dos 
valores e alterá-los. Para este tutorial manteremos as opções iniciais dispostas pelo Gephi. 
Então, apenas clique em Executar e, assim que o grafo atinja certa estabilidade de 
distribuição, clique em Parar. (ver imagem n.15)

É provável que a aproximação dos nós tenha sido exagerada como ocorreu na imagem 
acima. Para resolver isso e finalmente chegarmos a uma visualização confortável dos 
dados, aplicaremos uma terceira ferramenta chamada Fruchterman Reingold, que 
afastará os nós menores dos maiores mantendo a distribuição feita anteriormente. 
Selecione então Fruchterman Reingold, clique em executar e logo após em Parar. Se a 
área do grafo ficar muito extensa, você pode ajustá-la clicando em Área. No exemplo da 
imagem a baixo, foi usado o valor de 1000 ao ivés de 10000 como sugerido inicialmente 
pelo Gephi.
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