
 

 

 

O DigaaiDATAHUB é uma aplicação de código aberto desenhada para a 

visualização de dados sobre a população brasileira imigrante fornecidos por 

agências governamentais, pesquisadores e grupos comunitários. Os tópicos 

incluem entre outros: demografia, educação, participação no mercado de 

trabalho, remessas de dinheiro e eleições presidenciais no exterior. Ele facilita a 

disponibilização de dados especializados a instituições, pesquisadores, 

jornalistas, e o público em geral.  

A ideia básica é integrar dados espaciais sobre a diáspora brasileira de forma a 

criar uma fonte de dados robusta onde os usuários possam: 

 

 Interagir com os melhores dados publicamente disponíveis de forma a 

explorar as diversas características da imigração brasileira; 

 

 

 Acumular tanto dados contemporâneos quanto históricos fornecidos por 

pesquisadores e torná-los permanentemente acessíveis online;  

 

Os usuários podem ainda: 

Ativar e desativar “layers” de dados sobre a diáspora brasileira. Os dados 

encontram-se organizados de forma hierárquica compreendendo uma ou mais 

coleções organizadas por temas tais como “População Imigrante Brasileira – 

Mundo;” “Eleições Brasileiras – 2012;” etc... Há também um botão “Identify” que 

permite a visualização dos dados referentes a qualquer “layer” numa janela de 

informação. 

O que é o  

DigaaiDATAHUB? 



Além de dados relacionados a diáspora brasileira há também dados referentes a 

fronteiras, assuntos gerais de interesse e os mapas de “background” que podem 

ser mudados como ilustrado a seguir: 

 

 

Uma vez que uma “layer” é escolhida, um mapa contendo os dados referentes 

a esta “layer” aparece na área principal da plataforma como nos exemplos a 

seguir - população brasileira por estado e a população brasileira em 

Massachusetts por área censitária: 

 

  



Para aumentar o mapa, faça o “zoom in” utilizando uma das ferramentas do 

lado esquerdo do mapa ou pressione a tecla “shift” e use o cursor para fazer o 

“zoom in.”  

Para ver vídeos e fotos relacionados a comunidade brasileira disponíveis no 

YouTube e Picasa clique na "layer" RSS Feeds - Fotos & Vídeos [RSS Feeds - 

Photos & Videos]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se quiser adicionar vídeos ou fotos suas faça o upload destes no Youtube ou 

Picasa, clique num endereço ou local para georeferenciá-los.  Use a tag 

“digaaidatahub” e torne-os público na plataforma; 

Se há “layers” ou dados que você acha que devam fazer parte 

DigaaiDATAHUB, envie uma e-mail para o Diretor do Projeto, email: 

alvaro@digaai.com; 

 

mailto:alvaro@digaai.com


Se você quiser você mesmo fazer o upload dos dados você precisa ter um 

mínimo de conhecimento de GIS software como ARCView, MapInfo, ou qualquer 

outro além de familiarizar-se com a plataforma do WorldMap. Você precisa ainda 

de permissão para salvar as suas “layers.” Caso não tenha o conhecimento 

necessário, envie os dados para o e-mail acima e nós faremos a transposição. 

Para tal, os dados devem ser de interesse público e devem obedecer a licença 

Creative Commons;  

Você, sem permissão, poderá criar mapas mas não poderá salvá-los na 

plataforma DigaaiDATAHUB.  

A plataforma DigaaiDATAHUB agrega o Google Street View para facilitar o 

reconhecimento de lugares. Para tal, clique no link "Street View" e clique no 

lugar no mapa que você quer explorar. Os dados podem ser vistos ainda no 

Google Earth.  

O botão "Jump" permite você selecionar o Yelp, Bing, ou Social Explorer, este 

último, um site com dados detalhados do Censo Americano, atuais e históricos. 

Você pode imprimir os mapas, baixar os dados e fazer links diretos para o seu 

site - clique nos botões “Print” e “Link.” Quando você clicar no botão “Link,” 

uma janela com um código HTML aparece. Copie-o no seu site para fazer o link: 

 



O comando “Identify,” uma vez ativado permite a visualização dos dados de 

qualquer “layer” numa janela de informação. Por exemplo, ciclando num circulo 

na “layer” “Eleição Brasileira – 2010” abrirá a janela de informação com o 

resultado da eleição para um país determinado. 

Para mais informações veja a documentação existente no link “Help.”  

DigaaiDATAHUB utiliza a plataforma do WorldMap desenvolvida pelo Centro de 

Análise Geográfica da Universidade de Harvard. 

Parabéns! Você agora é um contribuinte do DigaaiDATAHUB e parceiro neste 

registro coletivo da experiência dos brasileiros no mundo. 


