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Introdução

● Novas tecnologias de coleta e 
armazenamento.

● Dados geográficos, demografia 
local.

● Apoio de tecnologias ubíquas, 
modelos analíticos e métodos de 
visualização.

● Socrata e CKAN.



Objetivos da pesquisa

● Discutir a importância da 
disponibilização de diferentes formas 
de visualizações de dados abertos.
○ Univariada, bivariada e 

multivariada.



Contribuições esperadas

● Ressaltar a importância de análise 
de dados com o apoio de 
diferentes tipos de visualização de 
dados.

● O estudo de ferramentas de 
visualização envolvendo dados 
multivariados para dados abertos e 
apoio à transparência é carente.



Resultados já alcançados

● Chicago, EUA, oferece um portal Web 
para divulgação de dados abertos. 

● O portal permite acesso a uma grande 
variedade de dados relacionados à 
cidade.  

http://data.cityofchicago.org

Portal oferece mecanismos básicos de 
tabelas e visualização univariada!

http://data.cityofchicago.org/
http://data.cityofchicago.org/


Resultados já alcançados

● Conjunto de dados socioeconômicos envolvendo as 
áreas comunitárias de chicago.

● Utilizamos 7 descritores envolvendo dados 
socioeconômicos:
○ Birth Rate (Natalidade);
○ Assault (Homicide) (Latrocínios);
○ Below Poverty Level (Abaixo do nível da pobreza);
○ Dependency ( Dependência Financeira);
○ No High School Diploma (baixa escolaridade)
○  Per Capita Income (Renda per capita); 
○ Unemployment (Desemprego);



Resultados já alcançados

● Análise Univariada
○ Podemos inferir 

altas/baixas taxas de 
renda per capita (a), de 
desemprego (b) e de 
pessoas sem ensino 
superior (c).



Resultados já alcançados

Renda per capita Desemprego Sem ensino superior



Resultados já alcançados

● Análise Bivariada:
○ Calculamos a matriz de 

correlação linear de Pearson 
entre pares de atributos do 
conjunto de dados (Matriz de 
cores)

○ Carece de uma possibilidade de 
descoberta de conhecimento 
sobre todas as regiões de 
Chicago.



Resultados já 
alcançados

● Análise Multivariada
○ Clusterização = 

algoritmo 
K-means.

○ Utilizamos o K = 
8.

○ Métrica de 
escolha é 
baseada no 
Cubic Clustering 
Criterion.



Resultados já 
alcançados

● Cluster 8 :  identifica as 
regiões com bons 
índices sociais.

● Cluster 4 : índices são 
muito ruins, revelando 
uma área que necessita 
de maior atenção do 
governo municipal. 



Resultados já 
alcançados
● Os valores dos 

centróides de cada 
cluster pode auxiliar na 
análise sobre quais 
atributos mais 
influenciam na formação 
de cada cluster.



Conclusões e trabalhos futuros

● As diferentes técnicas de visualização 
permitiram inferir diferentes 
conhecimentos complementarmente.

● Trabalhos futuros:
○ Avaliação das visualizações com 

usuários.
○ Técnicas para clusterização 

considerando a regionalização dos 
dados.



Obrigada!


