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Abstract. One of the main aspects in a country's election year is the intent to 

poll. The result of voting research during the election campaign gives 

politicians and party entities the ability to direct the campaign strategy and 

can influence voters' votes [1,9]. Twitter is one of the largest online social 

networking platforms. Several surveys have been conducted to detect the 

prediction of elections in a country from the mining of Twitter user opinions 

[2,3,4,5,6,7,11,12,13]. This article describes a comparative analysis of 

prediction methods on Twitter, applied in a case study of Rio de Janeiro 

municipal elections in Brazil in 2016. Prediction accuracy is compared with 

actual election results. 

Resumo. Um dos principais aspectos no ano eleitoral de um país é a pesquisa 

de intenção de votos. O resultado da pesquisa de votos durante a campanha 

eleitoral proporciona aos políticos e entidades partidárias a possibilidade de 

direcionar a estratégia da campanha e pode influenciar nos votos dos 

eleitores [1,9]. O Twitter é uma das maiores plataformas de rede social on 

line. Diversas pesquisas tem sido realizadas para detectar a predição de 

eleições em um país a partir da mineração de opiniões de usuários do Twitter  

[2,3,4,5,6,7,11,12,13]. Este artigo descreve uma análise comparativa entre  

métodos de predição no Twitter, aplicados em um estudo de caso das eleições  

municipais do Rio de Janeiro no Brasil em 2016. A acurácia da predição são 

comparados com os resultados reais das eleições. 

1. Introdução 

Um dos aspectos importantes no ano eleitoral de um país é a pesquisa de intenção de 

voto, que proporciona aos políticos e entidades partidárias a possibilidade de direcionar 

a estratégia de campanha eleitoral, a partir do desempenho dos candidados, assim como 

influenciar na decisão de voto do eleitor [1].  

O instituto de pesquisa de opinião define o número de pessoas a serem 

entrevistadas com relação a proporção do número total de eleitores aptos a votar. Eles 

realizam entrevista com cada indivíduo, eleito a votar, utilizando questionários. Deve 

ser definido o tamanho da amostra da população a ser pesquisada para os estados e 

municípios que fazem parte da pequisa [9]. 



 

 

 

Um dos problemas da pesquisa de opinião eleitoral, realizada por institutos de 

pesquisas, é o custo elevado. Obter a opinião de todo indivíduo, de uma população de 

um país, apto a votar, é inviável. Mas a pesquisa de intenção de voto requer contato 

pessoal com uma parte da população que não pode ser pequena para não comprometer a 

credibilidade da pesquisa. Com isso, mais um fator que influencia é o tempo para 

concluir a pesquisa eleitoral [9]. 

No período da campanha eleitoral, os resultados das pesquisas podem sofrer 

mudanças. A opinião pública pode variar ao considerar fatos novos, relevantes, 

apresentados durante a propaganda eleitoral. Assim como, indivíduos indecisos pela 

escolha do candidato, podem passar a eleger um candidato ou partido político. Cada 

pesquisa por período de tempo, durante a campanha eleitoral, pode ter um resultado 

diferente da anterior [9]. 

A pesquisa de opinião pública é realizada com base em estimativas estatísticas 

em relação à amostra da população. Alguns fatores são utilizados para definir o tamanho 

da amostra da população a ser entrevistada: sexo, faixa etária, grau de instrução, classe 

social, localidade - tipo de moradia. Os resultados obtidos devem ter uma margem de 

erro e um nível de confiança considerável para a proporção de eleitores [1]. 

Redes sociais on line é uma plataforma de comunicação onde indivíduos 

expressam e compartilham opiniões e sentimentos através de mensagens. Essas 

mensagens podem ser sobre opinião política. Alguns tipos de redes sociais populares 

são: twitter, facebook, whatsapp, messenger, youtube, instagram, skype, linkdln. Líderes 

políticos mundiais estão presentes em redes sociais com contas ativas. Alguns dos 

aplicativos de rede social permitem que indivíduos acompanhem as mensagens de 

outras pessoas, compartilhem e opinem sobre um assunto. 

O Twitter é uma das plataformas de rede social mais populares  que possui 

milhões de usuários cadastrados que postam mensagens curtas, de até 140 caracteres 

diariamente, chamadas de tweet [11]. Eles compartilham diversos tipos de opinião, 

inclusive sobre eleições. A quantidade de usuários e o volume de dados é imenso. 

Atualmente o Twitter possui mais de 300 milhões de usuários. Nele pesquisadores 

conseguem coletar dados públicos  de usuários e suas mensagens, e extrair informações 

para análise de acordo com o assunto ou palavras-chave[11].  

Na predição de eleições, o Twitter tem sido amplamente investigado 

[2,3,4,5,6,7,8] devido a disponibilidade e ao uso generalizado nas redes sociais. O 

objetivo da predição de eleição, baseada no Twitter, é ser uma alternativa com um custo 

mínimo ou próximo do zero, em relação a pesquisa tradicional, realizada por institutos 

de opinião eleitoral, obtendo o mesmo nível de precisão e confiabilidade [11]. Existem 

diversos estudos relacionados a redes sociais na predição de eleições. Muitos são 

direcionados a coleta de grande volume de dados e identificação de uma tendência 

política eleitoral da população a partir da análise de tweets e da análise de sentimentos 

[8,12]. 

Diferentes métodos tem sido utilizados na predição de eleições. Os estudos de 

caso da literatura apresentam como essência a contagem de itens relacionados a votos e 

a sua correlação com os votos [11]. A proporção de votos em uma eleição pode 

corresponder ao número de tweet com menção ao candidato ou ao nome do partido [14, 



 

 

 

15].   A quantidade de votos relacionada ao número de características sintáticas do 

Twitter, como menção e hashtag, é outro tipo de método utilizado na predição [3,4]. 

Uma outra abordagem empregada para suportar a contagem de tweets é a análise de 

sentimentos [8, 7, 12] 

Alguns métodos de intenção de votos no Twitter tem sido estudado, mas poucos 

foram comparados. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática 

da literatura recente sobre técnicas de prédição de eleições no Twitter, assim como 

realizar uma comparação entre dois métodos de prédição mais utilizados. Esses métodos 

selecionados serão aplicados em um estudo de caso das eleições de 2016 do município 

do Estado do Rio de Janeiro do Brasil.  

Nesse estudo foram coletados 6.680.100 tweets publicados no Twitter, como 

mensagem pública sobre política, entre 25 de setembro de 2016 e 30 de outubro de 

2016, para as eleições da Prefeitura do Município do Estado do Rio de Janeiro. 

Realizamos uma investigação sobre a predição das eleições municipais e a acurácia do 

resultado foi comparada com o resultado real das eleições. Assim como, foi realizada a 

comparação entre os métodos aplicados e os resultados analisados. 

A seguir, na seção 2 apresentamos a revisão de literatura das técnicas de 

predição do twitter. Na seção 3 apresentamos uma visão geral do Sistema de Eleições no 

Brasil, na seção 4 apresentamos os métodos aplicado no estudo de caso e na seção 5 os 

resultados obtidos. Em seguida, concluímos e apresentamos direções para trabalhos 

futuros. 

 

2. Revisão de Literatura 

O Twitter é um serviço de microblog que continua atraindo a atenção de pesquisadores e 

políticos [2,3,4,5].  A estrutura básica da predição eleitoral no Twitter pode ser dividida 

em cinco componentes: (1) coleta de dados, (2) filtro de dados, (3) viés dos dados, (4) 

predição, (5) avaliação da predição [11]. 

A etapa de coleta de dados pode ser dividida em: tipo de eleição, duração, acesso 

aos dados, seleção de palavra-chave.  

O tipo de eleição mais investigado tem sido a eleição presidencial [4,5,6,7,9,10]. 

O segundo mais comum é a eleição municipal ou por partido [1,2,3] A quantidade de 

candidatos elegíveis pode influenciar na predição [2]. 

Existem dois tipos de acesso aos dados no Twitter: recuperação de todos os 

tweets a partir de um conjunto de palavras-chaves relacionadas a eleição, chamado de 

"Pesquisa por palavra-chave", ou obtenção de todos os tweets que o Twittter 

disponibiliza através de “streaming API”, o que significa cerca de 1% de todos os 

tweets. No caso de “streaming”, a pesquisa nesses dados é realizada  posteriormente. No 

tipo de acesso aos dados por palavra chave não é possível coletar dados adicionais após 

a coleta. A palavra chave utilizada tanto na pesquisa quanto na posterior no stream de 

dados, tem a sua devida importância. Elas determinam quais tweets serão selecionados 

na base de dados. Alguns estudos tem utilizado pesquisa por nome de candidato ou 

nome de partido ou hashtag de candidado ou nome popular ou a combinação destes 

[4,10]. 



 

 

 

A duração da coleta dos dados tem sido analisada em estudos de caso. O tempo 

de 3 meses é a duração aplicada em estudos recentes [2,4,5,6,7].  

Na etapa de filtro de dados, pesquisadores tem utilizado classificadores de bot ou 

de spam para remover usuários spam do Twitter. Alguns são chamados de usuários não 

pessoal, como por exemplo, organizações, instituições, empresas de negócios. Outra 

maneira de filtrar os dados é selecionar tweets que contém somente nome de candidado 

e palavras-chave específicas como “eleição” [11]. O uso da geo localização pode ser 

utilizado nos filtros de dados, para que os usuários originários do país a ser estudado na 

predição tenham os seus tweets considerados. Outros tipos de filtro são: limpeza dos 

dados removendo tweets duplicados, pontuações e referência de instituto de pesquisa. 

A remoção de viés, que é realizada pelos institutos de pesquisas, também tem 

sido alvo de pesquisas na predição de eleições no Twitter. Informações demográficas 

como:  idade, genero e classe social tem sido investigado na predição de eleições [7,10]. 

Segundo a literatura, os métodos podem ser divididos em duas categorias: 

contagem de parâmetro e análise de sentimentos. A categoria contagem de parâmetro 

utiliza: (1) contagem de tweets mencionando candidados por palavra-chave, (2) 

contagem de usuário mencionando candidato, (3) contagem de tweet filtrado por 

característica sintática, (4) contagem de seguidores da conta do candidato e (5) 

contagem de interação entre candidade e usuário [1,3.5,6,7]. A categoria análise de 

sentimentos pode ser dividida em: detecção de sentimentos baseado no léxico; detecção 

de sentimentos por aprendizado de máquina e crowdsourcing [1,5,11]. 

No resultado da predição de eleições no Twitter, cada tweet contado por 

candidato ou por usuário ou por palavra-chave, dependendo do método utilizado, é 

contabilizado e verificado o percentual. Esse valor percentual pode ser comparado com 

o valor percentual do resultado real da eleição. A avaliação da acurácia pode ser feita 

utilizando Mean Absolute Error (MAE). 

A Tabela 1 mostra um resumo sobre a revisão de literatura em relação às 

técnicas de predição de eleição no Twittter.  

 

# País 
Ano da 

Eleição 

Tipo de 

eleição 
Duração 

Pesquisa  

ou 

Stream  

Filtro Método 
Número 

de tweetes 

[7] Brasil 2012 Municipal 2 meses Pesquisa 

spam, bot  Contagem 

de tweet/ 

Análise de 

Sentimento 

1.000.000 

[10] Suécia 2014 

1)Parlamentar 

Européia 

2)Gerais 

Sueca 

3 meses 

(P) 

7 meses 

(G) 

Pesquisa 

N/A Contagem 

de tweet 

7.000.000 

[5] Canadá 2014 Municipal 1 mês 
API 

Twitter 

geo-

localização  

Contagem 

de tweets, 

de menção, 

de hashtag 

N/A 



 

 

 

[11] 
Indonés

ia 
2014 Presidencial 3 meses Pesquisa 

spam/bot/mídia  Contagem 

de tweet / 

Análise de 

Sentimento 

7.000.000 

[12] Egito 2012 Presidencial 3 meses Pesquisa 

N/A Contagem 

de tweet / 

Análise de 

Sentimento 

18.275 

[3] USA 2012 Presidencial 3 meses 
API 

Twitter 

N/A Contagem 

de tweet 

52.487.17

9 

[4] USA 2012 Presidencial 3 meses 
API 

Twitter 

duplicações de 

resultados   

Contagem 

de tweet 

53.000.00

0 

[2] India 2014 
Gerais 

Indiana 
2 meses 

API 

Twitter 

N/A Contagem 

de tweet / 

Análise de 

Sentimento 

13.000.00

0 

[6] USA 2012 Presidencial 7 meses 
API 

Twitter 

N/A Análise de 

Sentimento 

7.000.000 

[8] USA 2012 Presidencial 1 mês 
API 

Twitter 

N/A Contagem 

de tweet 

1.000 

Tabela 1. Revisão de Literatura sobre Predição de Eleição no Twitter 

 

3. Predição de Eleições no Brasil 

3.1. Sistema de Votação 

O Sistema eleitoral do Brasil é baseado no voto direto e secreto, isto é, o eleitor vota 

diretamente no candidato ao cargo, sigilosamente. O tipo do Sistema é democrático. 

O 1
o
 turno das eleições acontece no primeiro domingo do mês de outubro e o 2

 o
 

turno, se houver, geralmente no último domingo do mesmo mês. O 2
 o

 turno acontece 

apenas para eleições para Presidente, Governador e Prefeito, em municípios com mais 

de 200 mil eleitores. Além disso, é preciso ter mais de dois candidatos no 1 turno de 

votação e nenhum deles deve ter conquistado a maioria absoluta dos votos válidos (50% 

mais um). 

O modelo para registro de voto é o eletrônico, chamado de urna eletrônica. A 

idéia é evitar fraude no processo, assim como erro de contagem duplicada. O processo 

de apuração dos votos é mais rápido do que o anteriormente utilizado. Acoplado a urna 

eletrônica, o sistema de identificação biométrica tem sido utilizado recentemente nas 

eleições brasileiras. 

3.2. Eleições para Prefeito no RJ - Brasil 

O estudo de caso do artigo é referente às eleições para Prefeito do Estado do Rio de 

Janeiro no Brasil. O primeiro turno das eleições ocorreu em 2 de outubro de 2016 e o 

segundo turno em 30 de outubro de 2016.  



 

 

 

No total, foram 11 candidatos concorrentes no primeiro turno, porém foi preciso 

o segundo turno para determinar o candidato eleito. Segundo a Justiça Eleitoral, os 

candidatos Crivella, com 27,78% dos votos válidos, e Marcelo Freixo, com 18,26%, 

obtiveram um percentual de votos que indicou disputarem o 2 turno das eleições. No 2 

turno, Crivella obteve 59,36% dos votos e Marcelo Freixo 40,64%. Com isso, o 

candidato vencedor como Prefeito do Estado do Rio de Janeiro foi Crivella. 

 

4. Métodologia 

Nessa seção apresentamos o experimento com base no estudo de caso das eleições para 

Prefeito do Estado do Rio de Janeiro no Brasil em 2016. Vamos utilizar métodos de 

predição de eleições do Twitter, com base na literatura, e compará-los quantos a 

acurácia do resultado com o resultado real das eleições. 

4.1. Coleta de Dados 

Os dados para esse estudo foram coletados via stream do Twitter. Os tweets recuperados 

foram sobre mensagens públicas. Um total de 6.680.100 de tweets foram coletados, 

entre 25 de setembro e 30 de novembro de 2016. A partir desses dados, foram 

pesquisados tweets com palavras-chave sobre as eleições no Rio de Janeiro.  

4.2. Filtro de Dados 

Foram selecionados randomicamente usuários e manualmente rotulados como spam, 

bot, ou  mídia social. O objetivo foi remover tweets que poderiam influenciar na base de 

dados, tanto nos resultados quanto na análise da acurácia da predição das eleições. 

4.3. Características Sintáticas 

Foram identificadas algumas características sintáticas existentes no tweet e analisadas 

junto a base de dados. A partir dessas características foram realizadas as pesquisas por  

menção ao candidato (@candidato), usuário associado ao tweet, hashtag do candidato 

(#candidato). 

4.4. Análise de Sentimentos 

Foram selecionados randomicamente tweets e rotulados de acordo com o sentimento 

positivo, negativo ou neutro. Verificamos na base de dados a presença de rótulos 

positivos e negativos e realizamos o treinamento para classificação. O algoritmo 

utilizado para treinamento e classificação foi o Naive Bayes. 

4.5. Modelo de Predição de Eleições 

Foram selecionados dois modelos para comparação de predição de eleições para prefeito 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Os modelos selecionados foram encontrados na literatura como os mais 

utilizados em pesquisas recentes. São eles: 

(1) Contagem de tweet mencionando candidato; 

(2) Contagem de usuário mencionando candidato;  



 

 

 

(3) Contagem de tweet com filtro de característica sintática (@ - menção); 

(4) Contagem de tweet com filtro de característica sintática (# - hashtag); 

(5) Análise de Sentimentos. 

Os modelos utilizados no estudo de caso foram o (1) Contagem de tweet 

mencionando candidato e o (2) Contagem de usuário mencionando candidato. Eles 

foram selecionados devido a maior identificação de uso nas pesquisas estudadas durante 

a revisão de literatura. 

5. Resultados e Análise 

Os resultados das eleições, tanto do voto popular recebido quanto do percentual do 

Tweet analisado, foram sumarizados nas tabelas abaixo. Para cada método foi realizada 

a avaliação do resultado.  

Utilizamos a métrica Média de Erro Absoluto, Mean Absolute Erro (MAE), que 

expressa a acurácia do erro em percentagem. Por exemplo, se temos um MAE de 2%, 

quer dizer que o nosso ajuste esta errado em 2% dos dados.  

Nesse experimento, utilizamos o Método (1) e (2) para comparação. 

O Método (1) apresenta a contagem de tweet mencionando candidato. Foi 

selecionada a quantidade de tweets e verificado o percentual deles para comparar com o 

percentual de voto recebido para cada candidato. O cálculo da Média do Erro Absoluto 

foi realizado. Conforme Tabela 2, podemos verificar que a predição do Twitter não foi a 

mesma que o resultado da eleição. 

 

Método (1) Contagem de Tweet mencionando Candidato 

Candidatos 

 1 turno 
Voto Popular Recebido Predição Eleitoral 

Acurácia do 

Erro  

Nome do Candidato 
Percentual de 

Voto Recebido 

Resultado 

Eleitoral 

Percentual 

de Tweet 

Predição do 

Twitter 

Percentual 

do MAE  

Crivella 27,78 Empate 14,08 Não eleito 13,70 

Marcelo Freixo 18,26 Empate 14,90 Não eleito 3,36 

Pedro Paulo 16,12 Não eleito 15,00 Empate 1,12 

Flavio Bolsonaro 14,00 Não eleito 14,54 Não eleito 0,54 

Indio da Costa 8,99 Não eleito 10,10 Não eleito 1,11 

Osorio 8,62 Não eleito 8,56 Não eleito 0,06 

Jandira Feghali 3,34 Não eleito 14,96 Empate 11,62 

Alessandro Molon 1,43 Não eleito 7,09 Não eleito 5,66 

Carmen Migueles 1,27 Não eleito 0,16 Não eleito 1,11 

Cyro Garcia 0,19 Não eleito 0,44 Não eleito 0,25 

Thelma Bastos 0,00 Não eleito 0,18 Não eleito 0,18 

Tabela 2. Uso do Twitter: a Predição por Contagem do Tweet 

 



 

 

 

Para o Método (1) foi realizado o Teste - T para amostra independente, com 

nível de confiança de 95%, para avaliar se existe ou não diferença significativa entre as 

médias. Por hipótese, as variâncias populacionais são iguais. A diferença entre o valor 

percentual de voto recebido e percentual de tweet obteve o p-valor igual a 0,99. 

O Método (2) apresenta a Contagem de Usuário mencionando o Candidato. Foi 

selecionada a quantidade de usuário por tweets de candidato e verificado o percentual 

deles para comparar com o percentual de voto recebido para cada candidato. O cálculo 

da Média do Erro Absoluto foi realizado para esse método. Conforme Tabela 3, 

podemos verificar que a predição do Twitter não foi a mesma que o resultado da eleição. 

 

Método (2) Contagem de Usuário mencionando Candidato 

Candidatos - 1 

turno 
Voto Popular Recebido Predição Eleitoral   

Nome do Candidato 
Percentual de 

Voto Recebido 

Resultado 

Eleitoral 

Percentual 

de Tweet 

Predição do 

Twitter 

Percentual 

do MAE  

Crivella 27,78 Empate 14,08 Não eleito 13,70 

Marcelo Freixo 18,26 Empate 14,88 Não eleito 3,38 

Pedro Paulo 16,12 Não eleito 14,97 Empate 1,15 

Flavio Bolsonaro 14,00 Não eleito 14,52 Não eleito 0,52 

Indio da Costa 8,99 Não eleito 10,12 Não eleito 1,13 

Osorio 8,62 Não eleito 8,45 Não eleito 0,17 

Jandira Feghali 3,34 Não eleito 14,94 Empate 11,60 

Alessandro Molon 1,43 Não eleito 7,21 Não eleito 5,78 

Carmen Migueles 1,27 Não eleito 0,17 Não eleito 1,10 

Cyro Garcia 0,19 Não eleito 0,47 Não eleito 0,28 

Thelma Bastos 0,00 Não eleito 0,19 Não eleito 0,19 

Tabela 3. Uso do Twitter: a Predição por Contagem de Usuário por Tweet 

 

Para o Método (2) Foi realizado o Teste - T para amostra independente, com 

nível de confiança de 95%, para avaliar se existe ou não diferença significativa entre as 

médias. Por hipótese, as variâncias populacionais são iguais. A diferença entre o valor 

percentual de voto recebido e percentual de tweet obteve o p-valor igual a 1. 

Para comparar o Modelo (1) Predição de Eleições no Twitter por Contagem de 

Tweet por Candidato e o Modelo (2) Predição de Eleições no Twitter por Contagem de 

Usuário por Tweet de Candidato, foi utilizado o Teste Estatístico Wilcoxon. O teste de 

Wilcoxon é utilizado para comparar se as medidas de posição de duas amostras são 

iguais. Como resultado da análise, o p-valor foi 0,8379, com um nível de confiança de 

0,95. 
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6. Conclusão e Discussões 

Foi realizada uma revisão de literatura sobre Predição de Eleição no Twitter e um 

experimento para o estudo de caso das eleições para Prefeito no Estado do Rio de 

Janeiro no Brasil em 2016. Foram coletados 6.680.100 tweets publicados no Twitter, 

como mensagem pública sobre política, entre 25 de setembro de 2016 e 30 de outubro 

de 2016, para as eleições da Prefeitura do Município do Estado do Rio de Janeiro. 

Realizamos uma investigação sobre a predição das eleições municipais e a 

acurácia do resultado foi comparada com o resultado real das eleições. Foram utilizados 

dois modelos para comparar a predição das eleições no Twitter. Os resultados foram 

obtidos e analisados. Uma das limitações foi a condução das análise dos experimentos 

após as eleições. Outra foi a comparação de somente dois modelos de predição de 

eleições no Twitter.  

7. Trabalhos Futuros 

Nesse trabalho foram comparados dois modelos de predição de eleições para Prefeito do 

Estado do Rio de Janeiro em 2016, no Brasil, no primeiro turno das eleições. 

Como trabalho futuro, poderia ser realizada a análise dos resultados da predição 

no segundo turno das eleições, a inclusão do modelo de análise de sentimentos em 

tweets políticos, a comparação entre outros modelos de predição, assim como, a 

inclusão de outros municípios no estudo de caso. Os resultados podem ser mais 

interessantes e a acurácia verificada. O uso de outros filtros de dados, técnicas de 

identificação de bot, análise demográfica, podem dar outra visão de resultados práticos. 
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