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Abstract. The portal of Superior Electoral Court (TSE) provides the
membership data of each Brazilian citizen. In addition, it provides a repository
with data from all the elections who have taken place in Brazil since 1945.
However, this informations are presenting in files overly heavy and without no
treatment provides intersection this datas. Give the above, this work has the
objective the development and the implementation of Web where enables the
realization of the procession of importations of the datas available by TSE and
realize to intersection for generation of reports which will possibilite the
presentation of informations more simplified and comprehensive way.
Resumo. O portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza os dados
de filiação de cada cidadão brasileiro. Além disso, disponibiliza um repositório
com os dados de todas as eleições ocorridas no Brasil desde 1945. Entretanto
essas informações são apresentadas em arquivos demasiadamente pesados
e sem nenhum tipo de tratamento que possibilite o cruzamento desses dados.
Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de apresentar o
desenvolvimento e a implementação de um sistema web que possibilite a
realização do processo de importação dos dados disponibilizados pelo TSE
e realizar o cruzamento para geração de relatórios que permitam a
apresentação de informações mais simplificadas e de fácil entendimento do
usuário.

1. Introdução
A participação popular no processo democrático vem ganhando cada vez mais
destaque na sociedade contemporânea brasileira. Segundo o [Democracy Index
2018], o nível de participação política da população no Brasil (índice que mede o nível
de engajamento da sociedade com as instituições e o processo democrático), subiu
de 5,00 em 2010 para 6,67 em 2018, considerando uma escala de 0 a 10. Podemos
observar um avanço significativo em pouco menos de uma década, mas ainda longe
do ideal quando comparado com o primeiro lugar do ranking, ocupado pela Noruega
com a nota 10.
Ter uma sociedade politicamente participativa é essencial para a consolidação
da democracia e influencia diretamente em sua qualidade. Segundo [DIAMOND e
MORLINO 2005 apud MESQUITA 2016] “[...] a participação eleitoral é considerada
como uma parte essencial da qualidade da democracia, pois ela está relacionada à

responsabilidade social e a outros elementos necessários para o bom funcionamento
de uma democracia [...]”.
Quando buscamos elementos que estimulam a participação popular no
processo eleitoral brasileiro, identificamos algumas ações desenvolvidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral [TSE 2019]. Entre essas ações podemos citar o site do tribunal que
disponibiliza várias informações partidárias e eleitorais.
Mesmo com a publicidade desses dados, as informações ainda não são de
conhecimento de boa parte da população brasileira. Um dos fatores para esse quadro
pode ser explicado pela usabilidade do site do TSE que não oferece os dados de
maneira amigável para visualização. Os dados são disponibilizados em arquivos
individuais de acordo com a pesquisa realizada pelo usuário, não existindo
relacionamento entre os mais diversos arquivos existentes no diretório. Além disso,
são arquivos com um grande volume de dados e com tamanho consideravelmente
grande para download, o que pode ser um dificultador, principalmente em áreas com
conexões mais lentas ou rede restrita.
Superadas essas dificuldades, ainda pode ser um trabalho árduo a extração de
informações deste conjunto de dados. Exemplificando, caso o usuário queira saber o
histórico de filiação de um determinado candidato, os arquivos relacionados a tal
informação estão separados por partido e por unidade federativa. Assim, teria que
realizar o download da relação de filiados de cada partido registrado no TSE
(atualmente são 32 partidos políticos registrados) por cada unidade federativa (26
estados mais o Distrito Federal), totalizando 864 arquivos baixados. Para ter algum
resultado diante de tantos dados, após este procedimento ainda teria que juntá-los em
um único arquivo. Enfatiza-se que todo o processo é feito de forma manual e precisa
ser refeito a cada nova atualização do repositório no site do TSE.
Além disso, o exemplo acima retorna a informação do histórico de filiação de
uma determinada pessoa, não possuindo ligação com o histórico eleitoral, já que é um
dado que está disponível em outro repositório. Caso a pessoa queira essa informação
terá que fazer ela própria essa consulta e o cruzamento desses dados manualmente.
Diante deste contexto, o presente trabalho visa o desenvolvimento de uma
aplicação web que propicie a obtenção destas informações de maneira automatizada
e realize o cruzamento de diferentes bases de dados do TSE, possibilitando que o
utilizador do sistema consiga obter históricos e avaliar o desempenho eleitoral das
pessoas que desejar de maneira otimizada e de fácil acesso para leitura dos
resultados.
Para abordagem da proposta, além desta introdução, o presente trabalho está
organizado em seis seções ordenadas em: fundamentação teórica, metodologia,
desenvolvimento, conclusão, trabalhos futuros e relação das referências utilizadas
tanto na pesquisa sobre a proposta e as metodologias adotadas, quanto das
ferramentas que foram fundamentais para o desenvolvimento da aplicação.

2. Fundamentação teórica
Esta seção aborda a pesquisa bibliográfica realizada para gerar o embasamento
teórico que fundamenta o uso de cada escolha para realização do presente trabalho,
considerando o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), o repositório de dados eleitorais

do TSE, o modelo incremental, além das ferramentas para desenvolvimento da
proposta.
2.1. Sistema de Filiação Partidária (FILIA)
O Sistema de Filiação Partidária (FILIA) é disponibilizado pelo [TSE_ 2019] para
cadastramento, encaminhamento e consulta dos dados cadastrais de qualquer filiado
a um partido político em todo território nacional. Ele foi instituído pela Resolução-TSE
nº 23.596, de 20 de agosto de 2019, em substituição ao antigo sistema. O FILIA é
integrado com o SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias) e
possui 3 módulos: Módulo Interno, Módulo Externo e Módulo Consulta Pública [TSE_
2019]. O módulo de Consulta Pública pode ser acessado através do endereço
https://filia-consulta.tse.jus.br/#/principal/menu.
2.1.1. Módulo Interno
O Módulo Interno é de uso exclusivo e obrigatório da Justiça Eleitoral. Através desse
módulo, a Justiça Eleitoral realiza o cadastro do presidente nacional de um partido e
gerencia as informações das filiações partidárias informadas por cada partido.
2.1.2. Módulo Externo
O Módulo Externo é de uso dos partidos políticos. Através desse módulo os partidos
políticos podem realizar o cadastramento de perfis administrativos na plataforma e a
inserção dos dados de filiados. Cada perfil administrativo possui nível de permissão
diferente já pré-definido no sistema. Os perfis administrativos disponíveis são os
seguintes:
● Administrador Nacional: destinado ao presidente nacional, vice-presidente ou
delegados credenciados. Possui permissão completa no Módulo Externo,
podendo cadastrar ou descadastrar usuários com perfis de administradores
nacionais,
administradores
estaduais/regionais,
administradores
municipais/zonais, operador e consulta. O cadastramento desse perfil é
realizado pelo TSE.
● Administrador Estadual/Regional: tem permissão de cadastrar ou descadastrar
usuários dos perfis de administrador estadual/regional, administrador
municipal/zonal, operador e consulta em sua área de atuação.
● Administrador Municipal/Zonal: tem permissão de cadastrar ou descadastrar
usuários dos perfis de administrador municipal/zonal, operador e consulta em
sua área de atuação.
● Operador: possui a permissão de cadastrar a filiação de uma pessoa, realizar
a exclusão ou editar os dados de um filiado.
● Consulta: pode somente realizar a visualização dos dados dos filiados ou de
um partido político do qual é filiado.
Cada perfil hierarquicamente superior possui as permissões do perfil
relacionado abaixo na escala de permissões [TSE_ 2019].

2.1.3. Módulo Consulta Pública
O Módulo Consulta Pública é disponibilizado pelo TSE em seu website de forma
pública e gratuita. Neste módulo é possível visualizar os dados dos filiados aos
partidos políticos e realizar a emissão da certidão de filiação [TSE_ 2019]. É através
deste módulo que a presente proposta será desenvolvida, considerando o local que
possui as fontes de dados e que será usado para exportar os arquivos.
2.2. Repositório de dados eleitorais
O TSE disponibiliza através de seu site o repositório de dados eleitorais. Por meio
deste repositório é possível obter informações dos processos eleitorais ocorridos no
Brasil e retirar informações através do cruzamento de dados obtidos. O TSE define o
repositório da seguinte forma:
O repositório de dados eleitorais é uma compilação de informações
brutas das eleições, desde as de 1945, voltada para pesquisadores,
imprensa e pessoas interessadas em analisar os dados de eleitorado,
candidaturas, resultados e prestação de contas [TSE 2019].

Os arquivos disponíveis estão nos formatos txt ou csv, possibilitando a
importação dessas informações para uma base de dados ou qualquer outra aplicação
para manipulação de dados.
Cada segmento disponível está dividido por ano de eleição, sendo necessário
o download de cada ano individualmente para análise. Para a realização deste
trabalho serão utilizados os segmentos de candidaturas e resultados. O repositório
de
dados
eleitorais
pode
ser
acessado
através
do
endereço
http://www.tse.jus.br/hotsites/pesquisas-eleitorais/index.html.
2.3. Modelo incremental
O modelo incremental é um modelo de processo da engenharia de software que surge
de uma melhoria do modelo em cascata. Segundo [PRESSMAN 2016], utilizando esse
processo libera uma série de versões do software que são denominados como
incremento. Esses incrementos são partes entregáveis do software que oferecem
maior funcionalidade ao cliente conforme são entregues.
Um dos objetivos do modelo incremental é apresentar um software operacional
a cada incremento. Para tal, submete cada parte de desenvolvimento ao cliente para
que este possa testar e retornar a necessidade de possíveis ajustes. Caso ocorra a
necessidade de alguma alteração, essa solicitação é implementada e apresentada em
um novo incremento.
2.4. Levantamento de requisitos funcionais e diagrama de caso de uso
Conforme apresenta [PRESSMAN 2016], levantamento de requisitos funcionais é a
atividade que visa através de técnicas, entender as necessidades dos usuários e
considerando este mapeamento, documentar para identificar quais funcionalidades
serão oferecidas pela aplicação a ser desenvolvida.
Para demonstrar funções e serviços a serem disponibilizados pelo sistema,
[GUEDES 2009] apresenta o diagrama de caso de uso. Por meio de uma linguagem

simples, este tipo de representação aborda o sistema através de uma perspectiva do
usuário, demonstrando usuários e quais serviços poderão utilizar. É desenvolvido no
início da modelagem do sistema, mas podendo sofrer alterações no decorrer de todo
o processo de engenharia.
2.5. Apache
O Apache é um servidor web open source e multiplataforma, desenvolvido por Rob
McCool em 1995 e mantido pela Apache Software Foundation. Ele permite que o
desenvolvedor possa disponibilizar seus sites na Internet, através da entrega de
pacotes e do gerenciamento das solicitações recebidas pelo navegador [MARCELO
2005].
Segundo [W3TECHS 2019], o Apache é o servidor web mais popular do mundo,
que conforme dados apresentados, está sendo utilizado em 42,8% dos sites
existentes.
2.6. PHP
A linguagem de programação PHP é uma linguagem de script criada em 1994 por
Rasmus Lerdof. Inicialmente chamada de Personal Home Page Tools, ou referenciada
de PHP Tools, ela é uma linguagem escrita em linguagem C, open source, muito
utilizada para o desenvolvimento web [DALL’OGLIO 2018].
Diferentemente do JavaScript, que é uma linguagem executada no lado do
cliente, o PHP é uma linguagem executada ao lado do servidor, o que permite que o
servidor gere o HTML e envie o resultado para o navegador, porém não apresentando
o código-fonte da aplicação. Além disso, ela pode ser embutida dentro do código
HTML, tornando-se uma linguagem de uso simples para desenvolvedores iniciantes
[SKLAR 2016].
Outra vantagem do PHP é a compatibilidade com o MySQL, possibilitando a
facilidade na conexão, além das operações para manipulação de dados [MILANI
2016].
2.7. MySQL
O MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) criado em
meados dos anos 80 na Suécia pelos desenvolvedores: Allan Larsson, David Axmark
e Michael Widenius. Atualmente sob controle da Oracle Corporation, ele é um software
open source que utiliza a linguagem SQL para realizar a persistência dos dados
[BEIGHLEY 2008].
Utilizando o modelo relacional para a armazenagem dos dados, o MySQL
possui características que o tornam acessível para diversos tipos de aplicação:
portabilidade entre diversos sistemas operacionais; compatibilidade com diversas
linguagens, tais como Java, C, Phyton, PHP, entre outras; não exige muito dos
recursos de hardware e é open source [JOBSTRAIBIZER 2010].

2.8. Scalable Vector Graphics (SVG)
O Scalable Vector Graphics (SVG) é uma linguagem de marcação de gráficos criado
pela World Wide Web Consortium (W3C), em 1999. Ele é recomendado para a criação
de gráficos bidimensionais, mapas interativos e animações [CABRAL 2006].
Utiliza-se da linguagem XML (Extensible Markup Language) para gerar
imagens vetorizadas, que não perderão qualidade independentemente da tela em que
ela será exibida. Por ser um arquivo texto, pode ser embutida dentro de um arquivo
HTML (HyperText Markup Language) sem grande dificuldade. Além disso, ocupa um
espaço menor de armazenamento e permite uma maior escalabilidade comparado
com arquivos raster1 como imagens JPG [MDN 2019].
O SVG pode ser utilizado em conjunto com linguagens de scripts, como o
JavaScript, para a alteração de imagens dinamicamente através de eventos de
interação do usuário, como pelo clique do mouse [CABRAL 2006].
Por ser uma linguagem baseada em XML, o SVG pode ser criado e editado
através de simples editores de textos; além de aplicativos de manipulação vetorial,
como o Corel Draw ou Adobe Illustrator.
2.9. Bootstrap
Criado em 2011 por Mark Otto e Jacob Thornton, o Bootstrap é um framework frontend para desenvolvimento de sites responsivos. Lançado publicamente no Github,
surgiu como uma solução interna do Twitter para resolver os problemas de
inconsistência de código dentro da equipe de desenvolvimento, mas logo se tornou
um dos projetos mais populares dentro do Github [SILVA 2014].
Sendo um framework leve e modular, possibilita a utilização de elementos tais
como, folhas de estilos, botões e sliders, componentes de JavaScript. Este cenário
permite a reutilização dos componentes em diversas partes do sistema [LEONE 2019].
2.10. JavaScript
JavaScript é uma linguagem de script desenvolvida em 1995, por Brenden Eich.
Inicialmente chamada de ActionScript, apareceu primeiramente no navegador
Netscape, que era bem popular na época [PRESCOTT 2016].
Segundo [FLANAGAN 2013] o JavaScript é uma das linguagens mais
onipresentes no desenvolvimento web, sendo suportada por todos os navegadores
modernos e fazendo parte da tríade necessária para o desenvolvimento web: HTML,
CSS e JavaScript.
Sendo uma linguagem executada ao lado do cliente, ela serve para deixar os
sites mais interativos, animados e responsivos [PRESCOTT 2016]. Pode ser utilizada

1

“Em computação gráfica, uma imagem raster ou gráfico de bitmap é uma matriz de pontos, que
representa geralmente uma grade retangular de pixel ou pontos de cor, que podem ser visualizados
por meio de um monitor, papel ou mesmo no seu celular”. Referência a partir do link
<http://www.quoos.com.br/index.php/cursos/desenhista-de-topografia/cartografia/sensoriamentoremoto/fundamentos-da-imagem-digital/37-as-diferenca-entre-imagem-raster-e-imagem-vetor>.

para alterar o conteúdo de forma dinâmica, desenvolver jogos, comunicar-se com o
servidor entre outras funções.
2.10.1. jQuery
Lançada em 2006, jQuery é uma biblioteca de funções JavaScript criada por John
Resig e disponibilizada como software livre e aberto [SILVA 2013]. Através da
biblioteca jQuery é possível escrever ações JavaScript de maneira simples e fácil, sem
a necessidade de escrever longas linhas de código para a criação dessas ações.
A biblioteca jQuery possibilita a manipulação de elementos do navegador,
criação de animações, desenvolvimento de plugins e jogos, além de tornar mais
simples a criação da sintaxe HTML.
2.10.2. Ajax
A palavra Ajax é uma sigla que vem da expressão em inglês Asynchronous JavaScript
And XML. Não sendo uma linguagem de programação, [SILVA 2009] define Ajax como
“técnica de carregamento de conteúdo em uma página web com uso de JavaScript e
XML, HTML, TXT, PHP, ASP, JSON ou qualquer linguagem de marcação ou
programação capaz de ser recuperada do servidor”.
Utilizando Ajax, somente é solicitado ao servidor o conteúdo que as páginas e
as aplicações realmente precisam e as alterações que necessitam. Isso possibilita um
menor tráfego de dados e uma maior rapidez no carregamento da página [RIORDAN
2008 apud CHERUBINI 2011].

3. Metodologia
Esta seção aborda a metodologia adotada para o desenvolvimento da aplicação,
sendo dividida em seis etapas:
● Embasamento teórico através de pesquisa bibliográfica. Nesta etapa foi
realizado o levantamento da literatura utilizada, o estudo de tecnologias para
desenvolvimento web, o levantamento das bases de dados do TSE necessárias
para o sistema e o estudo da periodicidade de atualização dessas bases de
dados.
● Estudo dos datasets disponibilizados no site do TSE, considerando os tipos de
formatos de arquivos, a estrutura das tabelas nos diferentes anos em que os
arquivos foram publicados, além dos dados armazenados.
● Desenvolvimento da aplicação por meio do modelo incremental.
● Definição da base de dados para armazenamento dos dados filtrados nos
arquivos do TSE.
● Documentação dos requisitos funcionais através do diagrama de caso de uso.
● Desenvolvimento das funcionalidades e ferramentas para desenvolvimento de
aplicação web.

4. Desenvolvimento
Esta seção aborda o desenvolvimento do sistema SCIP-BR, considerando sete
incrementos durante todo o desenvolvimento. Cada funcionalidade foi implementada
de forma independente, passando por testes, detecção de erros e somente após a
validação da mesma, iniciou-se o desenvolvimento de outra funcionalidade.
Inicialmente foi realizado o estudo dos datasets disponibilizados no site do TSE.
Esses datasets são disponibilizados em diferentes formatos (txt ou csv) dependendo
do ano que o dado se refere, sendo necessário à compreensão de qual formato está
disponível em cada ano. Através dessa compreensão foi possível identificar que no
formato csv estão os dados das relações de filiados, os dados de candidaturas após
o ano de 2014 e os dados de eleições após o ano de 2016. Já no formato txt estão os
dados de candidaturas anteriores ao ano de 2014 e os dados de eleições anteriores
ao ano de 2016.
Além disso foi possível identificar que a partir de 2010, em cada eleição
posterior, ocorria a inserção de colunas nas tabelas, oferecendo mais dados para
consulta, mas ao mesmo tempo, fazendo com que fosse necessária uma atenção
maior para a manipulação desses dados. Essa situação levou à análise da relevância
e da necessidade desses dados para o funcionamento da aplicação. Após este estudo
foi possível definir o descarte desses dados e de outros que são comuns em todos os
arquivos, mas que não trazem relevância para o sistema.
Na sequência, iniciou-se o desenvolvimento das funcionalidades através da
linguagem web. Para implementação, considerando front-end, foram usados o
framework Bootstrap e arquivo SVG para a construção de um mapa interativo presente
no sistema. Além disso, foi utilizado jQuery para o controle de ações do usuário e Ajax
para a realização de requisições assíncronas ao servidor. Já para back-end o PHP foi
utilizado para desenvolvimento das rotinas e comunicação com o banco de dados,
rodando dentro de um servidor Apache. Usando o banco de dados relacional, foi
utilizado o MySQL.
O SCIP-BR divide-se em dois módulos: administrativo e usuário. Cada módulo
possui funcionalidades específicas.

4.1. Módulo administrativo
O módulo administrativo é de responsabilidade e acesso exclusivo do administrador
do SCIP-BR e tem a tarefa de realizar toda a inserção de dados e gerenciamento das
informações disponibilizadas pelo sistema.
Possui as funcionalidades: buscar, baixar e extrair os arquivos de filiados, os
arquivos de eleições, os arquivos de candidaturas e importar esses dados para o
banco de dados. A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso com as
funcionalidades associadas ao módulo administrativo.

Figura 1. Diagrama de caso de uso para o módulo administrativo

O administrador do SCIP-BR inicializa o sistema com a tarefa de alimentar o
banco de dados com as informações obtidas pelo módulo público do TSE. Para isso
ele aciona a funcionalidade de buscar e baixar os arquivos de filiados. Essa
funcionalidade se conecta com o repositório do TSE e faz o download de um arquivo
no formato zip dentro de uma pasta no servidor do SCIP-BR. Após o download, o
sistema realiza a extração automática do arquivo zip.
Observando a Figura 2, a qual traz um trecho da programação desenvolvida
para download dos arquivos da página do TSE, nota-se que:
● Nas linhas 5 e 6 é criado o array que indica os estados brasileiros.
● Nas linhas 11 e 12 ficam os partidos atuais.
● Na linha 17 é criada uma pasta no servidor onde serão armazenados os
arquivos extraídos da página do TSE.
● Das linhas 21 a 31 o loop iniciado na linha 19 se conecta com o servidor do
TSE e faz o download dos arquivos.
● A extração desses arquivos ocorre das linhas 33 a 39.

Figura 2. Trecho do código para download dos arquivos do site do TSE

Durante esta etapa também houve o desenvolvimento da base de dados no
MySQL para receber a importação dos dados dos arquivos depositados no servidor.
A Figura 3 apresenta o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) com as respectivas
estruturas das tabelas.

Figura 3. Diagrama Entidade Relacionamento

Com os arquivos no servidor e com as tabelas criadas, a próxima etapa é a
importação dos dados para o MySQL. Para isso, o administrador irá escolher a ação
de importar os arquivos para o banco de dados.
Já a Figura 4 traz parte da codificação para importar os dados, notando-se que:
● Nas linhas 6 e 7 o sistema entra na pasta criada no servidor e conta a
quantidade de arquivos existentes.
● Com essa informação, o loop é iniciado na linha 10 e abre o arquivo txt ou csv
na linha 11. Para cada arquivo, o sistema lê linha por linha e identifica cada
informação tendo a “, ” (vírgula) como separador, conforme mostra as linhas 13
e 14.

● Entre as linhas 25 e 43 o sistema coloca cada informação em uma variável
temporária que será importada para o banco de dados, conforme mostra as
linhas 45 a 47.

Figura 4. Trecho do código para importação dos arquivos de filiados

O fluxo dos processos é apresentado no diagrama de sequência representado
na Figura 5.
Ressalta-se que este fluxo de trabalho deve ser realizado pelo administrador
do sistema e que, conforme [TSE 2019], estas ocorrem duas vezes ao ano, sendo a
primeira no mês de abril e a próxima no mês de outubro.

Figura 5. Diagrama de Sequência - Processo exportar arquivos do TSE e importar ao SCIP-BR

4.2. Módulo usuário
O módulo usuário tem as funcionalidades abertas para uso público, estando estas
disponibilizadas para consulta através de uma página web com acesso à Internet. A
Figura 6 apresenta a página principal desenvolvida para diferentes tipos de busca.

Figura 6. Página inicial do sistema

A Figura 7 detalha o fluxo de acesso por qual o usuário passa ao realizar o
acesso ao sistema.

Figura 7. Diagrama de fluxo do pela visão do usuário

As funcionalidades deste módulo são as seguintes: buscar por estado, buscar
por partido, buscar por nome, exibir relação de filiados, detalhar filiados, visualizar
histórico de filiação e visualizar histórico de candidatura. As funcionalidades estão
documentadas no diagrama de caso de uso apresentado na Figura 8.

Figura 8. Diagrama de caso de uso para o módulo usuário

O fluxo dos processos é apresentado no diagrama de sequência representado
na Figura 9.
Ressalta-se que este fluxo reflete à busca realizada pelo usuário quando aciona
a funcionalidade “Buscar por Estado”. Para as demais funcionalidades o fluxo é
semelhante, modificando somente a entidade que é acionada inicialmente no fluxo:
“buscar por estado”, “buscar por partido” ou “buscar por nome”.

Figura 9. Diagrama de Sequência – Processo de busca por estado e apresentação dos
resultados para o usuário

- Quanto à funcionalidade “buscar por estado”: esta tem como objetivo
apresentar um mapa interativo construído em SVG, permitindo ao usuário clicar em
qualquer ponto do mapa para realizar uma busca da relação de filiados de todos os
partidos do estado selecionado. Nesta funcionalidade também é oferecida a opção de
realizar busca clicando na bandeira do estado desejado. A Figura 10 aborda um trecho
do código com o SVG para criação do mapa interativo.

Figura 10. Trecho do código da funcionalidade “Buscar por estado”

Conforme apresentado na Figura 10, observa-se que o mapa interativo é
criado entre as linhas 18 e 128, através das tags <svg></svg>. Já entre as linhas 131
e 166 é apresentada a bandeira dos estados brasileiros. Esse trecho é substituído
pelo resultado da busca que é chamada pelo usuário. Essa substituição é possível
através do id “ajaxNormal” que pode ser visualizada na linha 130.
A Figura 11 apresenta a execução do sistema com o mapa interativo e a
bandeira dos estados.

Figura 11. Visão geral da funcionalidade “Buscar por estado”

Após clicar no mapa interativo ou na bandeira dos estados, foi desenvolvido
em Ajax uma busca no banco de dados com as informações relativas do estado
solicitado pelo usuário. Estas informações são retornadas na mesma tela, sem a
necessidade de um novo carregamento da página.
Na Figura 12 é apresentada a tela com as informações dos filiados por estado.

Figura 12. Retorno da busca executada na página “Buscar por estado”

Na Figura 13 está a listagem do código para a busca das informações dos
estados. Os comentários na implementação definidos após os caracteres //, explicam
a funcionalidade de cada linha de código.

Figura 13. Trecho do código com a busca por estado

- Quanto à funcionalidade “buscar por partido”: apresenta o logotipo dos 32
partidos existentes no Brasil por ordem alfabética. Também apresenta uma tabela com
o nome e número dos partidos, sendo ordenada pelo número do partido. Ao clicar em
um dos partidos, o sistema buscará a relação de filiados daquele partido em todos os
estados brasileiros.
Na Figura 14 observa-se a implementação desta página. Nota-se que:
● Cada logotipo recebe um identificador único que é enviado para o Ajax realizar
a busca do partido ao qual aquela imagem referência, como visto nas linhas 21
a 24, 28 a 31, 34 a 37, 40 a 43.
● Os logotipos estão separados por blocos com quatro logotipos dispostos
horizontalmente em cada linha, como vemos nas linhas 20 a 26, 27 a 32, 33 a
38, 39 a 44.
Já a Figura 15 é apresentada uma visão do usuário na mesma.

Figura 14. Trecho do código com a busca por partido

Figura 15. Visão geral da página “Buscar por Partido”

- Quanto à funcionalidade “buscar por nome”: neste caso é digitado o nome da
pessoa no campo superior direito e o sistema realizará a busca de todos os cadastros
no banco de dados que tenha algum trecho do nome digitado.
Ao clicar no nome da pessoa que aparece após a busca por estado, tanto
quanto na busca por partido ou na busca por nome, o usuário aciona a funcionalidade
de detalhar filiados. Através desta funcionalidade o usuário poderá visualizar o status
atual da filiação dessa pessoa, seu histórico de filiação e, se for o caso, o histórico de
eleições que esta pessoa já participou.
Na Figura 16 é apresentado um trecho do código que detalha o status de
filiação. Nota-se que:
● Na linha 35 é iniciada um loop onde é realizada a consulta da pessoa que foi
clicada pelo usuário. Esse identificador se dá pela variável numero_inscricao
que se refere ao título de eleitor da pessoa.
● Entre as linhas 36 e 45 é criada uma tabela inserindo os dados resultantes
dessa busca, tais como: nome, uf, município, sigla do partido, nome do partido,
data da filiação e a situação da filiação.
● Entre as linhas 52 e 61 são criadas as abas que poderão ser clicadas pelo
usuário para obter mais detalhes sobre aquela pessoa que realizou a busca.
● Entre as linhas 53 e 56 é a aba de “Histórico de Filiação” e entre as linhas 57 e
61 é a aba “Histórico de Candidatura”.
● Entre as linhas 62 e 74 é criado o conteúdo que será ativado quando o usuário
clicar na aba “Histórico de Filiação”. Esse conteúdo traz uma tabela com os
dados de estado, município, partido, situação da filiação, data da filiação, data
de cancelamento e motivo do cancelamento.

Figura 16. Trecho do código que detalha o histórico do filiado

Já as Figuras 17 e 18, observa-se uma visão geral do histórico de filiação e de
candidatura, respectivamente.

Figura 17. Página exibindo o histórico de filiação do filiado solicitado

Figura 18. Página exibindo o histórico de candidaturas do filiado solicitado

5. Conclusão
Considerando o aumento da participação política na sociedade brasileira ocorrida na
última década, mas que ainda está longe do ideal, este trabalho apresentou a
elaboração de um sistema web para que a população brasileira obtenha informações

de forma amigável e intuitiva sobre seus candidatos, além de ter uma fonte de
conhecimento para formar uma opinião mais embasada nos processos eleitorais.
Com o desenvolvimento do projeto foi possível criar um sistema que atua de
forma automatizada na inserção, cruzamento e apresentação dos dados políticos e
eleitorais disponibilizados através do módulo de consulta pública do TSE. Entretanto
é importante ressaltar que o administrador do sistema possui a responsabilidade de
iniciar o processo de atualização dos dados conforme o cronograma do TSE, que
ocorre duas vezes ao ano: uma em abril e a outra em outubro.
Por fim, o desenvolvimento do trabalho proporciona a prática dos
conhecimentos adquiridos no decorrer do curso Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas seja na implementação de sistemas web através da
utilização da linguagem PHP, na modelagem de dados, considerando o modelo
relacional, além da aplicação dos conceitos da área de engenharia de software. Houve
a aquisição de novos conhecimentos quanto aos sistemas vetoriais.

6. Trabalhos futuros
Devido ao grande volume de dados foi possível identificar um desempenho
insatisfatório nas consultas geradas pelo banco de dados. Uma das possibilidades é
a de que o modelo relacional não seja o modelo ideal para trabalhar, armazenar e
tratar essa massa de dados em uma velocidade aceitável.
Com essa observação, a proposta é que a base de dados seja transferida para
um modelo não relacional, observando suas particularidades e objetivando um melhor
desempenho na devolução das informações para o usuário final.
Outro estudo futuro é o desenvolvimento de uma interface gráfica no módulo
de administrador que facilite as demandas de atualizações periódicas pelo qual o
sistema está submetido.
Por fim, também há possibilidade de validação do sistema por usuários e
membros de partidos políticos para verificar a usabilidade do sistema e observar novas
formas de contribuições que podem surgir dessa validação.

Referências
Beighley, L. (2008). “Use a Cabeça! SQL”. Editora Alta Books, 2ª edição.
Cabral, I. P. S. (2006). “Uma abordagem para manipulação de informações
geográficas utilizando Scalable Vectors Graphics”. Editora UFRN.
Cherubini, E. N. (2011). “Desenvolvimento em ASP.NET MVC, jQuery e Ajax”.
Editora UTFPR.
Dall’oglio, P. (2018). “PHP Programando com Orientação a Objetos”. Editora
Novatec.
Economist, The. (2018). “Democracy Index 2018: Me too? Political participation,
protest and democracy”.

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018.
[Online: acessado em 17 de setembro de 2019].
Flanagan, D. (2013). “JavaScript: O Guia Definitivo”. Editora Bookman, 6ª edição.
Guedes, G. T. A. (2009). “UML 2: uma abordagem prática”. Editora Novatec.
Jobstraibizer, F. (2010). “Criação de banco de dados com MySQL”. Editora Digerati
Books.
Leone, L. “Bootstrap: o que é, porque usar e como começar com o framework”.
https://becode.com.br/bootstrap-o-que-e-porque-usar-e-como-comecar. [Online:
acessado em 15 de setembro de 2019].
Marcelo, A. (2005). “Apache: configurando o servidor WEB para Linux”. Editora
Brasport, 3ª edição.
MDN Contributors. “Tutorial SVG”. https://developer.mozilla.org/ptBR/docs/Web/SVG/Tutorial. [Online: acessado em 17 de agosto de 2019].
Mesquita, N. C. (2016). “Brasil: 25 anos de democracia: participação, sociedade
civil e cultura política”. Fundação Konrad Adenauer.
Milani, A. (2016). “Construindo Aplicações Web com PHP e MySQL”. Editora
Novatec, 2ª edição.
Sklar, D. (2016). “Aprendendo PHP: introdução amigável à linguagem mais popular
da web”. Editora Novatec.
Prescott, P. (2016). “Programação em JavaScript”. Editora Babelcube Inc.
Pressman, R. S. (2016). “Engenharia de Software”. Editora Bookman, 8ª edição.
Silva. M. S. (2009). “Ajax com jQuery: Requisições AJAX com a simplicidade de
jQuery”. Editora Novatec.
Silva. M. S. (2013). “jQuery - A Biblioteca do Programador JavaScript”. Editora
Novatec, 3ª edição.
Silva, M. S. (2014). “Web Design Responsivo: Aprenda a criar sites que se adaptam
automaticamente a qualquer dispositivo, desde desktops até telefones celulares”.
Editora Novatec.
TSE. “Estatísticas”. http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas. [Online: acessado em
15 de junho de 2019].
TSE_. “Resolução nº 23.596, de 20 de agosto de 2019. Dispõe sobre a filiação
partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o

encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras
providências”. http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23596-de-20-de-agosto-de-2019. [Online: acessado em 15 de junho de 2019].
W3Techs. “Usage of web servers broken down by ranking”.
https://w3techs.com/technologies/cross/web_server/ranking. [Online: acessado em
17 de setembro de 2019].

Documento Digitalizado Restrito
Versão Final TCC
Assunto:
Assinado por:
Tipo do Documento:
Situação:
Nível de Acesso:
Tipo do Conferência:

Versão Final TCC
Michele Barion
Projeto
Finalizado
Restrito
Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:
Michele Cristiani Barion, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 27/02/2020 21:34:09.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/02/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 361080
Código de Autenticação: 72db7dd3c4

