
 

Resumo - Este artigo propõe o 3D-Earth, uma interface de 

visualização de informação que apresenta dados demográficos 

para a maioria das capitais do mundo. Esta aplicação foi 

desenvolvida tendo em conta o estado de arte implementando  

capacidades de interação como a selecção, pesquisa e 

filtragem, permitindo assim uma observação e comparação 

dos dados mais detalhada. A aplicação permite visualizar 

vários dados demográficos tais como a população, densidades, 

e taxas de natalidade/mortalidade. A escala de representação 

dos dados é adaptada aos dados visualizados permitindo 

reduzuir a falta de visiblidade de amostras de dados pequenas 

devido à existência de amostras extremamente grandes 

situadas na China e na India por exemplo. 

 

Abstract – This paper proposes 3D-Earth, a information 

visualisation interface that displays demographic data for the 

majority of capitals around the world. It improves on previous 

state-of-the-art work by implementing interaction capabilities 

like selection, search and filtering, allowing for a more 

detailed observation and comparisson of the data. Shown data 

is scaled to a minimum and maximum population, density, 

birth-rate or death-rate value that can be changed, so as to 

avoid skewness due to the excedingly large samples primarly 

sitting in China and India. 

 

I. INTRODUÇÃO 

A apresentação e visualização de informação demográfica 

é um método popular em grande parte dos estudos 

científicos para inferir e apresentar a crescimento 

populacional de diferentes localizações do mundo. Muitos 

destes estudos apresentam esta informação recolhida ao 

longo de vários anos em mapas bi-dimensionais e tri-

dimensionais para demonstrar os diferentes níveis de 

crescimento que ocorrem no globo terrestre.  

Dentro do domínio de visualização de informação 

demográfica, existem vários modelos implementados e 

publicados de forma open-source. No entanto, a maior 

parte desses sistemas apresentam grandes limitações ao 

nível dos controlos, interação, pesquisa e filtragem. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplaicação paa 

incentivar a investigação e observação dos dados de forma 

intuitiva e sem a necessidade de ler conteúdo textual. O 

modelo implementado deverá apresentar os dados de modo 

a permitir aos utilizadores comparar facilmente a densidade 

populacional de multiplos países à sua escolha. Isto implica 

a existência de uma metodologia de filtragem dos dados. 

Por fim, os dados deverão ser pesquisáveis de modo a 

encontrar e analisar um país específico. A aplicação 

deveraõ ainda permitir controlo sobre a câmara da visão tri-

dimensional podendo pesquisar (com preenchimento 

automático ) e centrar a visualização num dado país. 

O protótipo desenvolvido permite a visualização separada 

de quatro tipos de informação demográfica: população, 

densidade, naturalidade e mortalidade. Em adição, é 

possível também filtrar esta informação conforme um valor 

máximo e um valor mínimo.Os dados neste modelo podem 

ser mapeados de três formas: altura das barras verticais em 

posições geográficas, cor destas barras e cor dos países. é 

assimpossível a representação gráfica de dados diferentes 

em simultâneo. As cores das barras e dos países podem 

representar um rácio escalonado entre 0 e 1, onde o valor 

obtido corresponde a uma cor única num gradiente de 

cores. 

O protótipo foi implementado com a livraria three.js. 

Todas as funcionalidades descritas estão implementadas 

utilizando um conjunto de dados populacionais de 2009 e 

2010 para a maioria das capitais do mundo. 

II. TRABALHO RELACIONADO 

Nesta secção são apresentadas outras soluções de 

visualização de informação demográfica detalhando as 

funcionalidades que estão em falta de acordo com a visão 

descrita neste artigo. 

Todas as soluções atualmente presentes de forma gratuita 

e open-source são implementadas como aplicações web e 

utilizam a tecnologia WebGL ou outras APIs de 

representação tri-dimensional em Javascript como three.js. 

O uso destas tecnologias permite: i) a criação e 

processamento gráfico de um globo, juntamente com as 

suas texturas, canvas e shaders; e ii) torna a solução 

compatível com um número elevado de máquinas, 

necessitando apenas de conexão de rede e de um browser 
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