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Quantidade de tuítes sobremau
tempo analisados pela equipe

de pesquisadores da USP

16
MILHÕES

#TEMPOFECHADO
Pesquisadores da Universidade de São Paulo criam técnica que usa postagens no

Twitter para melhorar as previsões de chuva e ajudar no monitoramento de enchentes

Thiago Sampaio/Divulgação - 30/5/17

Combinada comométodo tradicional de vigilância, a solução previu o risco de enchente com71%deprecisão: semela, taxa caiu para 39%

Fred Dufour/AFP - 11/11/17

Teor de textos escritos noTwittermuda ao longo do dia e pode estar relacionado ao relógio biológico humano

» VICTOR CORREIA*

Q uando o tempo fecha,
você corre para as redes
sociais e posta uma foto
da chuva que o impediu

de sair de casa ou aliviou o ca-
lor? Saiba que o desabafo pode-
rá ajudar os meteorologistas a
melhorar as previsões. É o que
pretendem cientistas do Institu-
to de Ciências Matemáticas e da
Computação, o ICMC, da Uni-
versidade de São Paulo, São Car-
los. Eles criaram uma técnica
que analisa milhões de mensa-
gens no Twitter em busca de in-
dícios de chuvas em uma região
e ajuda no monitoramento e
resposta a situações de desas-
tres, como enchentes.

A ideia é que o sistema tra-
balhe em conjunto com os mé-
todos tradicionais, que usam
equipamentos específicos para
medir a quantidade de chuva.
“Na prática, nós temos duas
possibilidades: coletar dados
de onde não existem esses sen-
sores ou de onde a resolução de
dados é muito baixa”, afirma
Sidgley Camargo, pesquisador
do ICMC e um dos envolvidos
no estudo. “O ideal é que a gen-
te tenha um pluviômetro a ca-
da quilômetro porque a chuva
não é um fenômeno uniforme.
A cidade de São Carlos, por
exemplo, tem três sensores.
Não é suficiente.”

Sidgley Camargo e colegas
analisaram quase 16 milhões
de tuítes em busca de palavras
relativas ao fenômeno, como
chuva, arco-íris e pancada de
chuva, e relacionaram os textos
com as ocorrências registradas
em regiões de São Paulo. A ló-
gica é simples: se várias pes-
soas mencionam enchentes
em um mesmo bairro no mes-
mo período de tempo, é prová-
vel que o problema esteja
acontecendo. Nos testes, as in-
formações também foram
comparadas a dados do Centro
Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais.

Resultados da pesquisa fo-
ram publicados nas revistas So-
cietal Geo-innovation, em 2017,
e na Computer & Geosciences,
neste ano. O primeiro artigo
mostrou que as mensagens
ocorrem em um intervalo de 10
minutos antes e depois de um
evento climático. Isso significa
que as pessoas falam tanto so-
bre os sinais que precedem uma
chuva, como nuvens cinzentas e
ventos fortes, quanto sobre as
consequências do fenômeno.

Já o artigo mais recente mos-
tra a capacidade da técnica de
melhorar as estimativas. Quando
combinadas, as informações do

Planos de
expansão

Outra limitação do uso de pu-
blicações em redes sociais para
o monitoramento das condições
climáticas é o aspecto subjetivo
das mensagens publicadas. “É
complicado você filtrar isso. O
que uma pessoa acha que é chu-
va fraca pode ser forte para ou-
tra. Uma terceira ainda pode
achar que chuva forte é só quan-
do dura um período grande. Es-
sa informação vai melhorando
ao longo do tempo, quando você
compara com os dados reais,
mas são vários anos de traba-
lho”, opina Demerval SoaresMo-
reira, coordenador de operações
do Instituto de Pesquisas Meteo-
rológicas da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp).

Os próximos passos da pes-
quisa conduzida no Instituto de
Ciências Matemáticas e da
Computação da Universidade
de São Paulo têm a intenção de
superar esses desafios. De acor-
do com o pesquisador Sidgley
Camargo, é preciso investigar se
os resultados podem se repetir
em outras cidades. “A atividade
nas redes sociais em São Paulo
pode ser diferente da de outras
regiões. Além disso, nós dividi-
mos a cidade em áreas menores
para a análise e, por isso, preci-
samos determinar qual é o ta-
manho ideal para que os dados
sejam precisos.”

Após esses ajustes, a inten-
ção é criar uma ferramenta dis-
ponível ao público que use a
técnica. O estudo faz parte de
um projeto mais amplo, cha-
mado ÁGORA, coordenado pelo
professor João Porto de Albu-
querque, que busca desenvol-
ver soluções tecnológicas para
apoiar comunidades em situa-
ções de desastres naturais e ou-
tros eventos extremos. (VC*)

Twitter e as dos sensores tradi-
cionais alcançaram precisão de
71% ao estimar a vazão de um
rio — um importante indicador
do risco de enchentes —, contra
39% quando se usou apenas o
método tradicional.

Apesar dos resultados, Ca-
margo ressalta que se trata de
uma ferramenta adicional. “Es-
sas mensagens estão relaciona-
das à chuva e são percepções das
pessoas, não dados quantitati-
vos. A intenção é buscar uma no-
va fonte de dados para comple-
mentar o sistema atual. Em al-
guns casos, a gente consegue pe-
gar uma informação mais con-
creta, como uma garoa fina, que
os aparelhos não registram.”

Risco bots
Para o professor Demerval

Soares Moreira, coordenador de
operações do Instituto de Pes-
quisas Meteorológicas da Uni-

versidade Estadual Paulista
(Unesp), a iniciativa é um passo
importante. “É uma área que
pode crescer muito e pode ser
útil. Principalmente em uma ci-
dade grande, se um grupo de
pessoas começa a falar de gra-
nizo, você sabe onde isso está
acontecendo. A nuvem pode ir
também para outra região da
cidade”, diz. Além da praticida-
de, o mecanismo se adapta à
realidade de várias cidades bra-
sileiras. Moreira diz que o ideal
seria ter um conjunto de senso-
res funcionando em tempo real,
mas os pluviômetros e os rada-
res são aparelhos de instalação
e manutenção caras.

Fabrício Benevenuto, profes-
sor do Departamento de Ciên-
cia da Computação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), acredita em iniciati-
vas do tipo e se dedica a elas.
“Temos experiências nessa área
desde 2010. Nós fizemos um

trabalho para o monitoramento
de dengue. Outros cientistas no
Japão usaram a técnica para
terremotos. Em situações de
crise, nas redes sociais, as pes-
soas se mobilizam. É o que cha-
mamos de ‘prever o presente’.”

Segundo o professor, porém,
há um desafio muito grande a
ser superado: o ruído. Em todas
as redes sociais, existem gran-
des números de perfis que não
são criados por pessoas, mas
por sistemas automáticos, co-
nhecidos por bots. “A mesma fa-
cilidade que os pesquisadores
têm para coletar dados, os bots
têm para fabricá-los. É preciso
retirar o ruído que polui essas
informações. Talvez, ninguém
queira burlar um sistema que
monitore enchentes. Mas, certa-
mente, há interesses em um de
monitoramento político.”

* Estagiário sob supervisão
da subeditora Carmen Souza

O teor de publicações nas re-
des sociais parece variar ao longo
do dia. É o quemostra um estudo
publicado, neste mês, na revista
Plos One.Para chegar à conclusão,
pesquisadores daUniversidade de
Briston, no Reino Unido, analisa-
ram o padrão de pensamento dos
usuários a partir de 7 bilhões de
palavras usadas em 800 milhões
de postagens noTwitter. Os dados
foram coletados a cada hora, du-
rante quatro anos, nas 54 maiores
cidadesdoReinoUnido.

O estudo revelou diferentes
modos emocionais e cognitivos a
partir de variações na linguagem e
palavras específicas utilizadas ao
longo do dia. Às 6h, o pensamento
analítico estánopico, e as palavras
utilizadas se mostram mais rela-
cionadas à lógica. Há emprego
maior de substantivos, artigos e
preposições, o que está relaciona-
do a inteligência, melhor desem-
penhoacadêmicoeeducação.

O segundo fator, mais reflexi-
vo, chega ao pico entre as 3h e 4h,
e o conteúdo das postagens está
mais relacionado a preocupações
existenciais e com menor expres-
são de emoções positivas. Para a
equipe, há fortes evidências de
que a linguagem humana muda
dramaticamente entre a noite e o
dia, de forma previsível, refletin-

domudanças nas preocupações e
nos processos emocionais e cog-
nitivos. Esses modos de pensa-
mento ocorrem ainda em horá-
rios associados a grandesmudan-
ças na atividade cerebral e nos ní-
veis de hormônios, sugerindo re-
lação como ritmo circadiano.

“Esses ritmos são uma impor-
tante característica damaioria dos
sistemas do corpo humano.
Quando eles são interrompidos,
isso pode resultar emdoenças psi-
quiátricas, cardiovasculares e me-
tabólicas”, afirma Stafford Light-
man. O também autor do estudo
sugere aplicações para os resulta-
dos alcançados. “O uso de dados
demídia permite a análise dos pa-
râmetros neuropsicológicos de
umapopulação grande e semviés,
além de trazer ganhos, como uma
maior compreensão do uso da lin-
guagem. Isso pode nos ajudar a
entender transtornosnosquais es-
seprocessoé interrompido.”

Postagens circadianas

Comdados oficiais

O estudomostrou como o
Twitter pode ser usado para

monitorar o volume de casos de
dengue em regiões do Brasil e
como as pessoas reagem ao
surgimento da doença.

Os pesquisadores criaram ainda
uma ferramenta, chamada

Observatório da Dengue, para
apresentar essas estimativas
em conjunto com dados do

Ministério da Saúde. O trabalho
foi apresentado na conferência

Web Science em 2011.

Isso pode nos
ajudar a entender
transtornos nos
quais esse processo
é interrompido”

Stafford Lightman,
coautor do estudo


