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Este trabalho usou 43,3 milhões de tweets 

e apresentou evidências preliminares de 

que bots são usados para promover 

teorias da conspiração. Além disso, robôs 

funcionam como ferramentas para 

ativismo através da exposição de 

informações que normalmente poderiam 

ser censuradas na china.

O dataset tem sido montado desde 21 de janeiro de 
2021 — dia de divulgação do primeiro caso de 
covid-19 nos Estados Unidos. Para identificar bots, o 
grupo do autor usou machine learning e validações 
manuais. Após a quantificação de robôs, o autor 
aproveitou ferramentas computacionais e análise de 
estatísticas para descrever seus comportamentos. 

Resumo



O que é um bot

Uma conta em qualquer rede 
social que é controlada por um 
software (Emilio Ferrara et al., 
2016).

Como criar um bot/
o que eles fazem

Robôs antigos — década passada — realizavam 
tarefas simples como retweets ou postagem 
de notícias. Com avanços em inteligência 
artificial,  essas ferramentas começaram a tirar 
vantagem de frameworks de geração de textos 
multilíngues como OpenAI's GPT-2. Empresas, 
como a chatbot.io, também fornecem serviços 
para criação e distribuição de bots 

Contexto



Dialogflow 
Slack framework
Watson Assistant 
Microsoft Bot Framework
Repositórios do Github

Ferramentas de acesso rápido:

Botometer
Botslayer
The Bot Repository
---------------------------------------------------------------------------------------

Machine Learning:

Deep learning
Anomaly detection
Time series analysis

Exemplos de como criar 
Exemplos de como 
descobrir

Contexto



As dinâmicas de redes sociais 
durante a pandemia do 
covid-19: (Alshaabi et al., 2020; Chen et al., 2020; 
Cinelli et al., 2020; Gallotti et al., 2020; Gao et al.,
2020; Kleinberg et al., 2020; Li et al., 2020; Pennycook et al., 
2020; Schild et al., 2020; Singh et al., 2020).

Resumo dos trabalhos citados

Infodemia em redes sociais: 
(Cinelli et al., 2020).

Dinâmicas espaciais e temporais 
da desinformação: (Singh et al.,2020).

Compartilhamento de Fake 
News: (Pennycook et al., 2020).

Efeitos mentais da 
pandemia refletidos em 
redes sociais: (Gao et al., 2020)

Discursos de ódio no 
4chan: (Schild et al., 2020).

Métricas para identificação 
de bots: (K.-C. Yang et al., 2019), (E. Ferrara, 
2017)



O projeto usou a interface de 
programação do Twitter para 
rastrear palavras-chave e contas 
famosas. Novos perfis  e termos 
foram adicionados durante a 
captura de dados para seguir os 
“trending topics”

O Dataset utilizado no trabalho (v1.1) contém 62 
milhões de tweets. 21/1/2020 - 12/3/2020. O trabalho 
focou em postagens na língua inglesa (43,3 milhões). 

Metodologia

https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/stream-tweets-in-real-time
https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/stream-tweets-in-real-time


Dataset público

43,3 milhões de 
tweets analisados

100 milhões de 
tweets até a escrita 
do trabalho

Metodologia

https://github.com/echen102/COVID-19-TweetIDs


O trabalho estabelece 
seis estatísticas 
importantes para 
diferenciar humanos 
de bots (K.-C. Yang et al., 2019):

1- porcentagem de tweets de tópicos específicos 

2- Número total de tweets  

3- Número de seguidores

4- Número de amigos 

5 - Número de tweets favoritados 

6 - Número de vezes que a conta foi adicionada a 
listas de usuários

Metodologia



Avaliação de bots pelo 
Botometer

1,056,124 de contas 
aleatórias 
(1/12 do total)

Isolou os tweets de contas com as maiores 
pontuações (10%):671,774 

Isolou os tweets de contas com as menores 
pontuações (10%): 756,940

Outros dados importantes

Total de contas verificadas no dataset: 88,635

Total de contas suspensas até 2/4/2020: 486,814, 
3,7% do total 

Metodologia



Análises 





Análise de conteúdo Método

Identificar postagens em inglês no dataset - 43,3 M

Isolar os tweets de contas com as maiores 
pontuações (10%):671,774 

Isolar os tweets de contas com as menores 
pontuações (10%): 756,940

Separar amostras nos 4 tipos de conteúdos do site

Identificar padrões de consumo e 
produção dos conteúdos nos perfis com 
maior pontuação (robôs)

Análises 



N-grams de Tweets
Quantificação de sequências de palavras para 
identificação de frases recorrentes 

Extração de 
Hashtags

671,774 tweets de contas com pontuação alta

756,940 tweets de contas com pontuação baixa

Hashtags com palavras-chave da aquisição do 
dataset original foram removidas

A remoção de hashtags genéricas 
expõe as mais interessantes 

Análises 







N-grams e 
hashtags em 
Tweets citados





Conclusões da 
pesquisa 

O covid-19 é usado como vetor para transmissão de 
teorias conspiratórias e ideologias “alt-right”. 

Bots também são utilizados para discussões 
democráticas, evidenciando problemas que 
poderiam ser ignorados ou censurados. Então, 
soluções “mágicas”que proíbem e removem essas 
ferramentas podem desempoderar grupos que 
buscam distribuir mais informação na internet. 


