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Query
(desativada na API 3.0)

Objeto
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A Informações sobre o página:Informações sobre o evento:

Informar a ID do grupo, o
período a ser pesquisado
(ou pesquisar pelos últimos
posts publicados) e indicar
se se pretende extrair as
estatísticas dos posts
(likes, shares) e comentários(likes, shares) e comentários

Informações sobre o grupo:

Informar a ID do evento, o
período a ser pesquisado
(ou pesquisar pelos últimos
posts publicados) e indicar
se se pretende extrair as
estatísticas (likes, shares),
comentários e confirmaçõescomentários e confirmações

Informar a ID da página, o
período a ser pesquisado
(ou pesquisar pelos últimos
posts publicados) e indicar
se se pretende extrair as
estatísticas dos posts
(likes, shares) e comentários(likes, shares) e comentários
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EXTRAÇÕES DE DADOS POSSÍVEIS

Grupos públicos Somente é possível extrair dados de grupos públicos no Facebook. Os 
recortes de pesquisa compreendem publicações e comentários no feed do grupo (posts de 
membros), estatísticas de membros do grupo (quantidade de usuários, jamais dados 
privados), imagens e documentos publicados no grupo por outros usuários e a imagem de 
capa do grupo.

Eventos públicos Eventos públicos Somente é possível extrair dados de eventos públicos no Facebook. Os 
recortes de pesquisa compreendem publicações e comentários no feed do evento (posts de 
usuários convidados), estatísticas de usuários convidados (quantos confirmaram presença, 
quantos não confirmaram e quantos não deram certeza), imagens publicadas por usuários 
na timeline do evento e a imagem de capa do evento.

Páginas Páginas Não é possível extrair dados de usuários/perfis, somente de páginas. As versões 
mais recentes da Graph API limitaram também a obtenção de dados privados de usuários 
que publicam no feed ou seguem páginas públicas. As opções de coleta que permanecem 
disponíveis compreendem: posts no feed da página (por administradores ou por terceiros), 
fotos, vídeos e links publicados na timeline, páginas de terceiros marcadas em posts e 
páginas curtidas pela página indicada (a rede de curtidas).

Comentários Comentários A última atualização de API do Facebook restringiu a extração de dados de 
comentários somente ao conteúdo e às estatísticas de cada comentário. Não é possível 
obter acesso a dados privados ou à ID do usuário que publicou o comentário.

Palavras-chaves O Facebook descontinuou a possibilidade de pesquisar por páginas que 
contivessem palavras-chaves indicadas como parâmetros de busca.


