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Abstract. This article presents an application for multidimensional data 
visualization using virtual reality and Chernoff�s Faces. In order to represent 

data in an adequate way, these data were processed using a statistical 
methodology. The data visualization demonstrated to be very expressive and 
useful for analyzing the data. 

Resumo. Este artigo apresenta uma aplicação para visualização de dados 

multidimensionais usando realidade virtual e Faces de Chernoff. Para 
permitir a adequada representação dos dados, os mesmos foram tratados 

utilizando uma metodologia estatística. A visualização dos dados se mostrou 

bastante expressiva e útil na análise dos dados. 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta uma aplicação para a visualização científica de dados 

multidimensionais utilizando realidade virtual e uma metáfora da técnica de codificação 

geométrica chamada Faces de Chernoff [Chernoff 1973]. A fim de exibir dados 
relevantes que permitam ao usuário interpretar corretamente as informações, realizamos 

um tratamento dos dados a serem visualizados. 

2. Metodologia para Tratamento dos Dados e Estudo de Caso 

O conjunto de dados a ser representado em uma aplicação de visualização científica de 

dados é o componente principal que alimentará a aplicação. Portanto, para separarmos 

os dados significativos dos não significativos dentro de um conjunto de dados, 

utilizamos um método estatístico descrito em [Fonseca e Martins 1996]. 

 Neste artigo foi realizado um estudo de caso no qual uma aplicação de 

visualização científica de dados foi desenvolvida para apresentação dos dados 

produzidos por um estudo realizado sobre nutrição da cafeteria de um campus 

universitário [Levine, Berenson e Stephan 1998]. A partir da análise de 47 diferentes 

marcas de sopas, foram obtidos o custo e as quantidades de calorias, de gordura, de 
calorias da gordura e de sódio, por porção. A sopa pode estar embalada em latas, 
podendo ser do tipo pronta ou concentrada, ou desidratada em pacotes, podendo ser do 
tipo instantânea ou pronta para cozinhar. Além disso, as sopas podem ser de três 

sabores: legumes, tomate e galinha. 
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