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Resumo Executivo
1.

O movimento na rede de ciência brasileira no Twitter, monitorada pelo Science Pulse, foi
mais forte em 2021 do que em 2020 e respondeu a alguns dos principais eventos
relacionados à pandemia: aplicação da primeira vacina, a escalada no número de mortes
por Covid a partir de fevereiro/março, o anúncio da realização da Copa América no Brasil, e
as denúncias apuradas pela CPI da Covid no Senado Federal.

2. Ao contrário da rede em língua portuguesa (majoritariamente brasileira), a rede em inglês
perdeu fôlego ao longo do ano e sua principal movimentação ocorreu ainda em 2020.
3. Apesar do papel reativo dessas redes aos fatos decorrentes da pandemia, encontramos
evidências (não causais) favoráveis à hipótese de que os divulgadores de ciência brasileiros
contribuíram no interesse por máscaras PFF2/N95.
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Introdução
Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, a divulgação científica ganhou um
espaço proeminente no debate público, diante da necessidade de informações qualificadas sobre
este novo fenômeno, que afeta toda a humanidade. O Science Pulse é uma ferramenta para auxiliar
a aproximar, em especial, divulgadores científicos e jornalistas, mas também os divulgadores e o
público. O projeto, criado pelo Volt Data Lab, faz parte do portfólio de aplicações de monitoramento
de redes do Núcleo Jornalismo. O Science Pulse tem apoio do International Center for Journalists
(ICFJ) e do Instituto Serrapilheira, além do apoio institucional da Agência Bori.
Neste relatório, produzido com apoio do Instituto Serrapilheira, nos baseamos em um indicador
criado pelo Science Pulse, o Índice Science Pulse (ISP), para apresentar um panorama de como se
comportou o debate científico na rede de cientistas e especialistas monitorada pelo projeto entre
setembro de 2020 e agosto de 2021. O ISP é um indicador que visa medir a temperatura das redes,
isto é, quão movimentadas elas estavam em certo momento do tempo. Seu valor varia entre 0 e
100, sendo 0 o ponto mais "frio" e 100 o mais "quente" deste índice.
Ele é composto por três fatores para todos os tweets publicados dentro de um determinado
intervalo temporal1: o número de usuários que tuitaram nesse intervalo, o número de tweets, e o
engajamento produzido por eles. Adotamos um intervalo com duração de 12h, que permite a
repercussão das publicações, e medimos esses intervalos a cada hora. Por exemplo, às 15h do dia
15/08 foram considerados todos os tweets entre 03h e 15h.
Para chegarmos ao valor final do ISP, calculamos a média do valor normalizado (por uma fórmula
min-max) de cada um dos três fatores elencados acima para cada intervalo, comparando-os
somente com intervalos finalizados na mesma hora e grupo de dias. Levamos em conta, portanto,
a sazonalidade de uso das redes sociais, evitando comparar diretamente a movimentação num
domingo de manhã com uma quarta de manhã, por exemplo.

Para mais informações sobre a metodologia do ISP para além do descrito nesta seção, cf. o nosso relatório
metodológico (anexo I), onde apresentamos detalhadamente a sua construção, bem como realizamos alguns
testes de validade deste indicador.
1

2

Neste relatório, focaremos em três pontos: (1) quais os momentos em que o ISP teve suas maiores
altas neste ano e o que isso nos diz sobre essas redes?; (2) como o ISP se compara quando
aplicado para monitorar as redes de ciência em português e em inglês?; e (3) a partir do
diagnóstico da questão 1, em que vemos que os divulgadores de ciência responderam a momentos
críticos da pandemia e/ou do noticiário no Brasil, invertemos a pergunta: temos alguma evidência
das redes de ciência influenciando algum debate/comportamento sobre a pandemia no Brasil?
Para tanto, analisamos o caso das máscaras PFF2/N95.
A divulgação científica entre brasileiros no Twitter
No último ano, as redes de ciência brasileira no Twitter, monitoradas pelo Science Pulse,
apresentaram quatro momentos de destaque. O gráfico abaixo mostra claramente que os maiores
valores da média móvel de 7 dias do pico diário do ISP se concentraram no ano de 20212. Ou seja, os
principais momentos de destaque dessa rede se deram em 2021, se comparada aos meses finais
de 2020.

Como o Science Pulse é uma ferramenta em constante aprimoramento, adicionamos perfis ao nosso
monitoramento ao longo do tempo. A API gratuita do Twitter só nos permite extrair os últimos 3.200 tweets
de cada usuário. Dessa forma, alguém poderia questionar se a inclusão de novos perfis ao longo dos meses
seria responsável (ainda que parcialmente) por este resultado. Para testar a robustez deste resultado,
eliminamos todas as contas que tuitaram pela primeira vez no ano de 2021 e mantivemos somente aquelas
cujo primeiro tweet registrado na base do Science Pulse foi antes de 1º de setembro de 2020. O número
mensal de usuários únicos em 2020 e 2021 é semelhante, mas o número de tweets aumenta sensivelmente
nos primeiros meses de 2021 (caindo após março), enquanto o engajamento mensal se mantém superior aos
valores de 2020 em todos os meses de 2021 (08/2021 é semelhante a 12/2020, porém este já era um outlier
em relação aos meses do seu ano). Esse resultado nos dá mais confiança de que os valores observados não
se referem somente à inclusão de novos perfis.
2
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Figura 1: Média móvel (7 dias) do pico diário do ISP na rede de ciência monitorada pelo Science Pulse,
considerando tweets em português

Fonte: Science Pulse/API do Twitter.

Além disso, visualmente conseguimos identificar quatro picos mais altos e longos em 2021. O
primeiro ocorre ao longo das primeiras semanas de janeiro; o segundo começa a ganhar tração no
fim de fevereiro e se mantém em patamares elevados até meados de abril; em seguida, há um
crescimento curto mas agudo no fim de maio; e, por fim, há outro pico agudo no fim de junho.
Para identificarmos esses momentos por critérios claros (e não uma simples inspeção gráfica),
fizemos um procedimento para identificar esses picos, segundo o critério de maior diferença entre
um pico e o vale prévio da média móvel. As cinco datas com esta maior diferença retratam cada um
desses quatro períodos:
●

Aplicação da primeira vacina (08/01/2021 e 19/01/2021)
O dia 08/01 marcou o fim do crescimento sem pausa desde o arrefecimento no Natal (o que
é esperado, pois os usuários se afastam das redes neste feriado familiar). A pouca
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movimentação no dia 09 leva a uma pequena queda (que pode ser notada no gráfico, no
início de janeiro). O dia 19/01, por sua vez, reflete a repercussão da aplicação da primeira
vacina no Brasil, a Coronovac, produzida pelo Instituto Butantan.
Resultado: pico da média móvel de 63,9, após 5 dias seguidos de crescimento, e uma
diferença de 20,3 do menor ponto anterior (08/01); pico da média móvel de 83,0, após 5 dias
seguidos de crescimento, e uma diferença de 21,5 do menor ponto anterior (19/01).
Significado: os cientistas ajudaram a trazer notoriedade e conscientização para o início da
vacinação e a necessidade de se imunizar a população -- algo que estava fortemente
polarizado no campo político antes da primeira dose, mas que os divulgadores de ciência
promoveram como avanço científico e de saúde pública.
●

Escalada na média móvel de mortes depois do carnaval (11/03/2021):
Data marcada pela escalada no número de média móvel de mortes depois do carnaval, que
se mantiveram em patamares elevados por muitos meses. Por esse motivo, inclusive,
deduzimos que as redes de ciência se mantiveram bastante ativas por cerca de um mês:
notamos na figura que a média móvel dos maiores valores diários do ISP se manteve entre
70 e 80 ao longo de todo o fim de março e início de abril.
Resultado: pico da média móvel de 72,2, após 11 dias seguidos de crescimento, e uma
diferença de 27 do menor ponto anterior.
Significado: cientistas alertaram frequentemente para o agravamento da pandemia e
ajudaram a manter o assunto "quente" tanto na imprensa quanto na política, ao passo que
problemas no Ministério da Saúde permearam o noticiário político.

●

Copa América no Brasil (31/05/2021):
Neste dia, a Conmebol anunciou que o Brasil receberia a Copa América de 2021. A decisão
foi duramente criticada pelos especialistas, rendeu grande repercussão nas redes sociais
(tanto pelo lado sério quanto pelos memes). Ela veio na esteira de momentos de gravidade
na pandemia no país, e do início dos trabalhos da CPI da Covid-19 no Senado Federal
(instalada no fim de abril).
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Resultado: pico da média móvel de 69,4, após 7 dias seguidos de crescimento, e uma
diferença de 22,3 do menor ponto anterior.
Significado: a avaliação negativa sobre o evento e a pressão de cientistas ajudou a trazer
notoriedade para o assunto e pode ter tido efeitos em políticas públicas, como a decisão do
governador de São Paulo de desistir de sediar o torneio no estado, além da realização das
partidas sem público nos estádios.
●

Depoimento dos irmãos Miranda na CPI da Covid-19 (26/06/2021):
Na noite de sexta-feira, dia 26/06, a CPI da Covid-19 atingia um de seus pontos máximos. Ao
longo do dia, os irmãos Miranda apresentaram denúncias de supostas irregularidades na
compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O deputado Luis Miranda já havia dito
que tinha levado a denúncia ao presidente Bolsonaro e, ao final de seu depoimento,
menciona que o presidente teria ligado o deputado Ricardo Barros, líder do governo na
Câmara dos Deputados, às denúncias. Nesta mesma semana, o Brasil já havia atingido a
trágica marca de 500.000 óbitos decorrentes da Covid-19.
Resultado: pico da média móvel de 68,3, após 8 dias seguidos de crescimento, e uma
diferença de 20,1 do menor ponto anterior.
Avaliação: marcou um posicionamento político da comunidade de divulgação científica nas
redes, à medida que problemas no Ministério da Saúde e na campanha de vacinação,
inclusive com fortes indícios de corrupção na compra de imunizantes, adensaram o debate
sobre a pandemia.

Esses resultados nos mostram que os momentos em que essas redes estavam com a temperatura
mais alta foram aqueles em que elas responderam a assuntos externos colocados a elas,
especialmente pela pandemia, nos seus aspectos mais científicos ou políticos.
Ou seja, os momentos de destaque se deveram a um comportamento reativo desses perfis, bem
como uma demanda de outros usuários (que produzem engajamento) por esse conteúdo. Isso
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mostra o movimento que a audiência possui sobre as discussões científicas no Twitter. Em vez de
pautar, cientistas muitas vezes são pautados pelos assuntos do momento, e reagem com sua
expertise para gerar impacto nas discussões.

Comparação com contas que publicam em inglês
O Science Pulse também monitora contas não-brasileiras de divulgação científica. Em sua maioria,
elas publicam tuítes em inglês e são de pesquisadores ou instituições baseadas nos Estados
Unidos. No gráfico a seguir, vemos que a média móvel do pico diário do ISP para tweets nas duas
línguas3 estão dissociados -- quando não inversamente relacionados4.

Vale destacar que o mesmo valor do ISP para línguas diferentes não significa que ele assume os mesmos
valores absolutos de número de tuítes, usuários e engajamento. O ISP é um indicador relativo, uma vez que
leva em consideração os valores mínimo e máximo desses três fatores, considerando somente os tuítes de
cada língua. Ou seja, um ISP de 70 para tweets em inglês leva em consideração esses fatores para tweets
nessa língua -- que possuem valores absolutos mais altos do que aqueles em inglês. Contudo, é pertinente
compará-los para entender a temperatura dessas redes ao longo do ano. Se encontrarmos valores de ISP
semelhantes para as duas línguas, isso significaria que essas redes de ciência tiveram comportamento
semelhante ao longo do ano.
4
Um teste de correlação de Pearson entre esses valores mostra fraca correlação negativa entre eles, -0,15
(entre -0,05 e -0,25 num intervalo de confiança de 95%).
3
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Figura 2: Média móvel (7 dias) do ISP nas redes de ciência monitoradas pelo Science Pulse

Fonte: Science Pulse/API do Twitter.

Enquanto os tuítes em português ganham força em 2021, os principais picos da rede que publica
em inglês ocorrem em 2020. Adotando o mesmo critério que empregamos para os tuítes em
português na seção anterior, identificamos as cinco datas que representam os picos para o ISP na
língua inglesa. Três delas ocorreram em 2020 (08/10, 09/11, 09/12) e duas no início de 2021 (07/01 e
12/01). Tal como no caso brasileiro, o pico de janeiro de 2021 pode ser atribuído a uma retomada
pós-Natal5.
Uma possível hipótese para esse resultado seria a associação entre o ISP e a situação da pandemia
em cada país (assumindo que os tuítes em inglês têm origem majoritariamente nos EUA). Para
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O sexto pico ocorreu em 2021 (25/04), quando a Índia foi gravemente afetada pela pandemia.
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tanto, testamos a correlação entre a média móvel do pico diário do ISP com a média móvel (todas
de 7 dias) de novos casos e mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil e Estados Unidos6.
O caso brasileiro confirma os achados da seção anterior: há uma forte correlação entre a média
móvel de novos casos (0,80) e mortes (0,66) e do pico diário do ISP para tuítes em português no
período analisado. Contudo, o caso estadunidense apresenta correlações mais fracas com os
tuítes em inglês -- 0,50 para os novos casos e 0,60 para novas mortes. Isso pode ser devido ao fato
de existirem muitas contas que publicam em inglês mas não estão necessariamente falando do
contexto estadunidense (como a conta da Organização Mundial da Saúde, ou aquela de
pesquisadores europeus).
Além disso, vale destacar que o engajamento mensal dos tweets publicados em inglês atingiram
seus maiores valores entre os meses de outubro/20 a janeiro/217, enquanto em português eles
aconteceram em janeiro/21 e março-junho/21, reforçando o padrão observado.
Estudo de Caso: Máscaras PFF2
Vimos anteriormente que os principais picos do debate científico nas redes sociais responderam
aos grandes problemas e assuntos que o Brasil enfrentava no momento. Porém, existe alguma
ocasião em que o movimento inverso foi observado? Isto é, esta rede de comunicação científica
contribuiu para pautar algum assunto que ganhou relevância fora das redes sociais?
Uma hipótese frequentemente levantada diz respeito à substituição do uso de máscaras de pano
por máscaras PFF2/N95. Evidências anedóticas e impressões pessoais sugerem este movimento.
Isto é, o papel dos divulgadores nas redes teria contribuído para disseminar o interesse nesse tipo
de máscaras quando pouco se falava sobre o assunto.

Os dados de novos casos e mortes foram obtidos com o pacote COVID19 no R, que facilita a extração de
dados do COVID-19 Data Hub. O COVID-19 Data Hub utiliza os dados produzidos por Wesley Cota (Brasil) e
Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (EUA).
7
Os resultados dos tweets em inglês também são robustos à retirada de contas que não tuitaram antes de 01
de setembro de 2020 (cf. nota de rodapé 2).
6
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Até onde temos conhecimento, essa hipótese ainda não foi testada, para além do aumento do
interesse geral por essas máscaras no Google. Aqui, apresentamos um teste simples (e não causal),
que demonstra a existência de associação estatística entre as menções a máscaras PFF2/N95 em
perfis monitorados pelo Science Pulse8 e o interesse pelos termos "PFF2" e "N95" no Google Trends.
Testamos a correlação entre o número de tuítes que mencionaram algum dos termos relacionados a
tais máscaras9 ou o engajamento10 desses tuítes e o interesse pelo termo PFF2 ou N95 em buscas no
Google (medido pelo Google Trends). Utilizamos oito combinações diferentes de correlação: as
duas medidas nos dados do Science Pulse (número de tuítes e engajamento) na semana anterior e
na mesma semana11 dos dados de interesse no Google Trends para os dois termos de busca.
A figura abaixo mostra esses resultados. Todas as correlações são positivas e, em geral, fortes. As
maiores estimativas pontuais são dos testes que associaram o interesse no Google a PFF2 (apesar
da sobreposição dos intervalos de confiança).

Vale ressaltar que alguns dos principais perfis divulgadores dessas máscaras no Twitter (a dizer,
qualmascara, PFFparaTodos e estoque_pff) não estão incluídos no Science Pulse, dado o escopo do projeto.
9
"PFF2", "N95", "PFF 2", "N 95".
10
Soma de retuítes e curtidas.
11
Para o período de um ano, o Google Trends fornece somente dados semanais. Agregamos os tuítes
monitorados pelo Science Pulse nos mesmos recortes adotados pelo Google.
8
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Figura 3 - Estimativas do teste de correlação de Pearson entre o interesse em máscaras N95 ou PFF2
no Google Trends e tuítes que mencionam essas máscaras no Science Pulse

Fonte: dados do Google Trends extraídos com o pacote gtrends no R e dados do Twitter obtidos pelo Science Pulse/API
do Twitter.

Esses resultados mostram que esses fenômenos estão associados estatisticamente. Assim, a
correlação positiva entre as menções/engajamento sugere que a rede de divulgadores pode ter
afetado o interesse nas máscaras.
Contudo, existe a possibilidade de outros fatores terem afetado ambas as variáveis (fenômeno
conhecido como viés de variável omitida), especialmente diante das principais estimativas
pontuais serem na mesma semana. Há também a hipótese menos provável de causalidade reversa,
isto é, de que o interesse pelas máscaras tenha afetado as suas menções/engajamento12.

Nesse caso, é improvável que os divulgadores de ciência tivessem sido diretamente influenciados pelas
buscas no Google, mas sim que esta seja uma boa proxy para o interesse da sociedade (ou daqueles com
quem os divulgadores tenham contato), o que por sua vez poderia afetar os divulgadores de ciência. Ainda
assim, a hipótese de causalidade reversa é menos provável, se assumirmos que os divulgadores são, em
média, mais informados sobre esse assunto do que o público em geral.
12

11

Ainda assim, a hipótese de importância dos divulgadores científicos ganha força ao analisarmos
um dado adicional: a predominância do termo PFF2 nesses dois universos. Nos gráficos abaixo,
vemos que, a partir de maio, o termo PFF2 ultrapassou N95 no interesse relativo em buscas no
Google realizadas no Brasil.
Ao mesmo tempo, ao longo do último ano, com poucas exceções, o termo PFF2 foi mais usado do
que N95 (seja em número de tuítes quanto de engajamento) por perfis monitorados pelo Science
Pulse. Isso demonstra a preferência dos divulgadores de ciência por mencionar PFF2.
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Figura 4 - Interesse pelos termos N95 (preto) e PFF2 (roxo) no Google Trends e tuítes que mencionam
esses assuntos no Science Pulse

Fonte: dados do Google Trends extraídos com o pacote gtrends no R e dados do Twitter obtidos pelo Science Pulse/API
do Twitter.
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Temos portanto uma evidência favorável à hipótese de divulgadores de ciência influenciando o
interesse pela máscara PFF2, ainda que não seja possível dimensionar o tamanho desta influência.
Afinal, eles já falavam mais em PFF2 quando o interesse por N95 era superior em buscas no Google.
E, eventualmente, o interesse pelo termo de busca PFF2 ultrapassou N95.
Como esperado, esses resultados estão em linha com as maiores estimativas pontuais de
correlação encontradas em menções PFF2 no Google Trends, quando comparadas à N95. Assim,
mesmo que não estejamos falando em um efeito causal, é plausível que esses divulgadores tenham
sido um dos meios para disseminar o interesse nas máscaras PFF2, se comparadas à N95,
especialmente diante da ausência de outros fatores explicativos.
Ou seja, há evidências da influência positiva de comunicadores de ciência no aumento de interesse
por máscaras mais eficientes contra a Covid. Porém, não é possível dizer categoricamente que
foram o único ou o principal fator a aumentar este interesse.
SOBRE: O Science Pulse é uma ferramenta gratuita de social listening criada para preencher a
lacuna entre jornalistas e cientistas. O objetivo é ajudar jornalistas e o público em geral a encontrar
conteúdos científicos que são tendência nas redes sociais e a conhecer novos especialistas. Com
um algoritmo próprio, facilita a descoberta das publicações com maior popularidade dentro da
comunidade científica, a temperatura da conversa nas redes, as principais hashtags utilizadas e
perfis interessantes com menor engajamento. Criado por Sérgio Spagnuolo, Knight Fellow do
International Center for Journalists (ICFJ) e fundador do Volt Data Lab, o Science Pulse faz parte
do portfólio de aplicações de monitoramento de redes do Núcleo Jornalismo. O Science Pulse tem
apoio do Instituto Serrapilheira e parceria institucional com a Agência Bori.
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Anexo I - Operacionalização e testes de validade do ISP
Introdução
O índice Science Pulse é um indicador que pretende apresentar ao público, de maneira direta, qual a
temperatura da discussão científica nas redes em determinado momento. Isto é, ele pretende
transmitir para quem acessa o Science Pulse quão movimentado está o debate nas redes naquele
dia e horário.
Neste documento, apresentamos como construímos este indicador e discutimos a sua validade.
Definição
Segundo o dicionário Priberam, um dos significados de temperatura é "ação, atividade". Dessa
forma, buscamos criar um indicador que seja capaz de medir a quantidade de ação que está
acontecendo nas redes sociais.
As ações observadas no Twitter são as publicações. Podemos observar diversos aspectos desses
tweets: a sua frequência, quanto engajamento ele gera, seus assuntos, hashtags usadas, data e
hora de criação, entre outros.
Se o nosso objetivo é entender a quantidade de ação gerada, devemos focar, no mínimo, na
frequência de tweets, no número de usuários que publicam e quanto engajamento geram as
publicações.
Dados disponíveis
O Science Pulse utiliza tweets publicados por cerca de 1.500 contas de instituições e pessoas
ligadas a atividades científicas (experts, acadêmicos, pesquisadores) no Twitter, por meio de sua
API gratuita. Desses tweets, temos acessos somente a informações das próprias publicações, mas
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não de interações com tais publicações, exceto se realizadas por outras contas monitoradas pela
plataforma.
Componentes do indicador
O indicador é composto por três elementos básicos dentro de um determinado intervalo:
1. Frequência de publicações;
2. Número de usuários que publicam;
3. Engajamento produzido pelos tweets.
Assim como qualquer indicador de atividade nas redes, acreditamos que eles apresentam variação
"intradiária" (dentro de um mesmo dia) e "interdiária" (entre diferentes dias), tendo em vista o
comportamento agregado de uso de redes sociais. Isso precisa ser levado em consideração na
construção do índice, pois não queremos, por exemplo, que uma quarta-feira normal pareça muito
movimentada por estar sendo comparada com um domingo.
Há variação intra e interdiária dos componentes do indicador?
Antes de passarmos à construção do índice, precisamos testar se nosso pressuposto de variação
"sazonal" é verificado na prática.
Para tanto, calculamos os valores de cada um dos três elementos do índice considerando tweets
dentro de um intervalo de 12 horas de duração, encerrado a cada hora do dia. Além disso,
consideramos o seguinte critério para diferenciar o dia: se o dia da semana é útil ou não (fins de
semana e feriados nacionais), bem como se o dia imediatamente anterior foi útil ou não13. Levamos
em conta o dia atual e o anterior tanto porque os intervalos possuem 12h e, assim, alcançam muitas
vezes o dia anterior, quanto porque a diferença útil-não útil não é capaz de explicar toda a variação
(por exemplo, entre segunda-feira e outros dias da semana, sábados, domingos e feriados).

Eles resultam em quatro categorias ("útil-útil", "útil-não útil", "não útil-útil", "não útil-não útil"), com o
primeiro elemento se referindo ao dia atual e o segundo ao dia anterior. Consideremos os feriados nacionais
brasileiros e estadunidenses como dias não-úteis.
13
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A seguir, observamos como se distribuem as médias de cada um desses grupos ao longo de todo o
período da análise.

Observamos nos três gráficos abaixo que sim, há alguma "sazonalidade" nesses indicadores,
reforçando que devemos levar em conta os dias e horários de publicação.
Fórmula do indicador
Nosso indicador é formado por três variáveis:
●

Frequência: n. de publicações;

●

N. de usuários;
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●

Total de engajamento (soma de RT e curtidas) por tweet.

Cada uma delas está em uma unidade de medida diferentes, portanto não podemos simplesmente
somá-las para formar um indicador. Primeiro, normalizamos o valor de cada uma, usando a fórmula
min-max: os valores de cada uma ficarão numa escala entre 0 (mínimo) e 1 (máximo).
A partir desses valores, calculamos o nosso indicador. Primeiro, somamos os três elementos. Em
seguida, multiplicamos esse resultado por 100, de forma que o índice varie entre 0 e 100.
ISP = 100*((NUsuarios + Ntweets + NTotal Engajamento)/3)
Testes de validação
Para sabermos se um indicador atende aos seus fins, precisamos testar a sua validade. Isto é, a sua
aderência ao objetivo proposto.
Fazemos três análises para verificar a validade do indicador:
1.

Quais as principais notícias do dia nas ocasiões em que o indicador atingiu valores altos? O
objetivo é verificar se elas seriam temas com o potencial de movimentar as redes de
ciência.

2. Qual a posição de certos intervalos ao longo da distribuição do indicador em dias que
aconteceram fatos importantes?
3. Sorteamos 3 semanas aleatoriamente para observar a distribuição do indicador ao longo
dos dias. Esperamos que as variações do indicador entre intervalos seja suave; quaisquer
alterações fortes revelariam baixa sensibilidade dele e possível necessidade de ajustes.
1. Quais as principais notícias do dia nas ocasiões em que o indicador atingiu o valor acima de 95?
A distribuição do indicador nos mostra um pico em torno de 30, e com poucas observações acima
de 90. Nesse sentido, essas últimas observações deveriam ser aquelas em que as redes em
português no Science Pulse estavam mais movimentadas. É isso que acontece?
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Primeiro checamos em quais intervalos o ISP atingiu seu valor máximo (100). Isso acontece em dois
dias diferentes, relacionados à primeira aplicação da vacina no Brasil.

Dia

Tema

17/01/2021

Aplicação da primeira vacina

18/01/2021

Repercussão da primeira vacina

Se ampliarmos nossa amostra para que ela contenha todas as datas em que algum intervalo esteve
acima de 90, outros dias importantes surgem. Dentre eles, o dia em que ministro Edson Fachin
anulou as sentenças que condenavam o ex-presidente Lula (08/03), quando o Brasil ultrapassa 2
mil mortes diárias de média pela primeira vez (17/03), repercussão dos dias que marcaram 300 mil
mortes decorrentes da Covid-19 (24/03) e o que marcou 500 mil mortes (20/06), além das
denúncias dos irmãos Miranda na CPI (26/06). Ou seja, temos subsídios para destacar fatos
relevantes que teriam movimentado as redes de ciência no Brasil.
2. Qual a posição de certos intervalos ao longo da distribuição do indicador em dias que aconteceram
fatos importantes?
Selecionamos 5 acontecimentos relevantes nos últimos meses e identificamos 12 intervalos
finalizados à medida que eles se desenrolaram. Em seguida, a posição de cada um desses
intervalos nos decis da distribuição do índice. Se nosso indicador realmente estiver medindo o que
desejamos, esses eventos devem estar no lado direito da distribuição, onde a temperatura estava
mais alta. É exatamente o que ocorre.

Data relevante

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dia "comum"

813

1011

923

955

951

941

855

747

661

843

Lula e Fachin

0

0

0

0

0

0

0

1

3

8

Escalada na média
móvel de mortes

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

19

Sputnik e Anvisa

0

0

0

0

0

2

4

4

2

0

Wajngarten na CPI

0

0

0

0

0

3

2

7

0

0

500 mil mortos

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Todos os intervalos desses cinco eventos estão entre os 40% do topo da distribuição do índice
(entre 01/09/2020 e 31/08/2021). Além disso, os dois principais eventos: a derrubada das
condenações do ex-presidente Lula e o alcance de 500 mil mortos por Covid-19 estiveram
majoritariamente no último decil da distribuição.

3. Qual a sensibilidade do índice ao longo da semana?
Para esta análise, sorteamos 3 semanas do nosso período aleatoriamente e plotamos a
temperatura das redes para cada intervalo ao longo da semana. Se o índice estiver se comportando
como esperado, não devemos observar variações fortes entre observações próximas. É o que
verificamos: as variações de hora em hora não são fortes, mesmo entre dias de diferentes
categorias.
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