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1. Por que isto importa? 

A origem da Reportagem com Auxílio do Computador (RAC) não é um consenso e, em 

geral, depende do quão ampla é a definição que se dá ao tema. Philip Meyer, professor e 

pesquisador do “jornalismo de precisão” desde 1981, foi pioneiro ao usar dados digitais de 

uma pesquisa em Detroit, nos EUA, em 1967. Ele provou com números que os protestos 

violentos daquele ano não envolveram apenas pessoas com escolaridade baixa, ao contrário 

do que estava se tornando senso comum na época, e publicou a história no Detroit Free 

Press. 

Em 1968, Clarence Jones, do jornal norte-americano Miami Herald, conseguiu 

comprovar um esquema de favorecimento no sistema judicial em sua cidade, na Florida, 

sistematizando dados sobre as decisões em um computador e estudando seus padrões. 

Desnecessário dizer que, desde então, exemplos de jornalismo baseado em grandes 

bancos de dados só se multiplicaram. Em 2010, o Financial Times e o Bureau of 

Investigative Journalism (BIJ) trabalharam juntos para destrinchar investimentos da divisão 

de fundos estruturais da União Europeia e analisar as identidades de seus beneficiários. O 

resultado foi cinco dias de cobertura no jornal, um rádio-documentário na BBC e vários 

documentários de televisão, conforme explica Cynthia O’Murchu, repórter do Financial 

Times, no livro “Data Journalism Handbook”, que está disponível online. 

A Abraji, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é quem apoia e incentiva a 

adoção da Reportagem com Auxílio do Computador no Brasil. Para Guilherme Alpendre, seu 

gerente-executivo, “com técnicas de RAC é possível fazer um levantamento sobre os bens de 

um político e mesmo encontrar seus sócios em empresas privadas, é possível indicar o 

proprietário de um domínio de internet ou mesmo cruzar dados sobre financiamento eleitoral 

e contratações posteriores com o poder público.” 

No ProPublica, redação sem fins lucrativos de jornalismo investigativo sediada em Nova 

York, MySQL, PostgreSQL e SQL Server são aplicativos da área de tecnologia da 

informação frequentemente usados tanto para armazenar quanto para cruzar dados, segundo 

Scott Klein. 

E essas são duas tarefas fundamentais para o jornalista que se aventura na área: 

armazenar e cruzar. Quando lidamos com bancos de dados muito grandes, como tabelas que 

ultrapassam 600 mil linhas, manusear a informação pode se tornar uma tarefa impossível com 

um software inadequado. 

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/case_studies_1.html
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_6.html
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_6.html
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É assim que surge a necessidade de aprendermos tecnologias antes estrangeiras às 

redações. Precisamos nos tornar um pouco programadores para usarmos seu domínio sobre o 

computador a favor de nosso faro para notícias e, portanto, a favor dos leitores. 

Apesar de ser um lugar comum, não há expressão melhor para este momento: “é mais 

fácil do que parece”. 

1.1. Com quem estamos lidando 

MySQL é definido como um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional. 

Seus usos vão desde guardar simples informações de cadastramentos em pequenas empresas 

até gerenciar os milhões de artigos de sites como a Wikipédia. 

Ele é dito “relacional” porque tem ferramentas que permitem cruzar, comparar e fundir 

informações de tabelas separadas em tabelas novas.  

Suas vantagens vão além da solidez e com ajuda da linguagem SQL, usada tanto pelo 

MySQL quanto por outros sistemas, o usuário pode se expressar com mais liberdade para 

seus dados do que poderia, por exemplo, com o Excel.  

Essa é a palavra chave: liberdade. Quando você entrevista números, precisa se sentir tão 

à vontade quanto se estivesse entrevistando pessoas. O domínio do português e o 

conhecimento do tema são essenciais em entrevistas tradicionais, e nessa nova interação com 

a informação, em vez de falar português, você vai falar SQL. 

Para se tornar um verdadeiro "resolvedor" de problemas na hora de apurar dados 

estruturados de bancos públicos, é necessário não ter medo de fazer perguntas para quem 

entende mais do que você, insistir mesmo quando o começo parece difícil e, principalmente, 

sujar as mãos. É preciso mudar a mentalidade de "não sei fazer isso" para "ainda não sei fazer 

isso".  
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2. Tutoriais 

2.1. Onde estamos pisando 

Antes de tudo, vamos tentar entender o terreno espinhoso pelo qual estamos nos 

aventurando. Uma rápida visão geral pode ser útil para nos sentirmos menos perdidos no 

meio do caminho. 

Na internet, surgiu a relação conhecida como Cliente-Servidor. Nesse contexto, a palavra 

“servidor” denomina o computador, ou o programa, que fornece um serviço a um “cliente”, o 

qual pode, da mesma forma, ser um computador ou programa. 

Apesar de ser um conceito intrinsecamente ligado à conectividade da internet, a verdade 

é que esses dois elementos podem coexistir dentro de uma mesma máquina e dispensar 

completamente qualquer ligação com o mundo exterior. Essa é uma situação incomum no dia 

a dia de um usuário de computador, mas, dependendo da sua experiência com RAC, você 

pode tê-la vivido sem perceber.  

Ferramentas como o Google Refine, usado para acelerar a busca por inconsistências em 

bancos de dados, podem ser utilizados pelo seu navegador (ex. Internet Explorer, Firefox, 

Chrome) e têm a aparência de um site comum da internet, mas não estão hospedados em um 

servidor distante. Na verdade, o Refine foi construído para ter seu código executado dentro 

do próprio computador de quem o usa. Dessa forma, quando você faz o “upload” de uma 

tabela para ele, na verdade está apenas passando as informações de um programa para outro 

dentro da sua máquina. Isso é bom, porque dispensa você de compartilhar o conteúdo, 

potencialmente sigiloso, com terceiros. 

MySQL é normalmente executado em computadores remotos, mas para desenvolvermos 

nosso trabalho com mais segurança e estabilidade, trabalharemos sempre dentro de nossos 

próprios computadores. 

2.2. Prepare suas ferramentas 

O trabalho deste manual envolverá duas ferramentas livres e gratuitas, disponíveis para 

todos na internet: Xampp e HeidiSQL. Mesmo sendo de código aberto, o suporte de ambas ao 

português é pobre e, portanto, vamos nos ater a suas edições em inglês.  

http://code.google.com/p/google-refine/


7 

 

Ambas são compatíveis com Windows, que é o foco deste manual. Usuários de Mac OS 

vão precisar usar o Sequel Pro como alternativa ao HeidiSQL. As interfaces são um pouco 

diferentes, mas o uso da linguagem SQL não difere em nada. 

Configurar um servidor MySQL pode envolver algumas etapas desnecessariamente 

complexas para o que queremos construir com nosso trabalho, e por isso vamos usar o pacote 

de servidores pré-configurado Xampp para nos pouparmos disso. 

Poderíamos lidar com nosso servidor de banco de dados apenas com comandos de texto, 

tanto para ver como para controlar nossas informações. No entanto, usaremos interfaces 

gráficas como HeidiSQL para eliminar gasto de tempo desnecessário para nossos objetivos e 

focarmos o aprendizado em relacionamentos mais complexos de tabelas. 

Baixe os aplicativos e instale-os. Vale observar que, mesmo sem ter permissões de 

administrador, situação comum em computadores de redações, é possível usar essas 

ferramentas sem qualquer prejuízo no Windows. Apenas procure pelas versões “portable” nas 

páginas de download.  

2.2.1. Xampp 

Ele será a base de todo o nosso trabalho. Nele ficarão armazenadas as informações de 

todas as nossas tabelas.  

Após concluída a instalação, você deverá interagir com o painel de controle. Use o botão 

“Start” das linhas MySQL e Apache. Não se preocupe com este último nome. Ele é um 

servidor web, ou seja, permite que o Xampp entre em contato com navegadores, como 

Firefox, por meio de websites. Ele será necessário apenas desta vez. Não vamos nos deter em 

sua definição. 

http://www.sequelpro.com/download/
http://www.apachefriends.org/pt_br/xampp.html
http://www.heidisql.com/download.php
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Espere aparecer a mensagem “Running” em ambos e abra o navegador de sua 

preferência. Acesse http://localhost/. O site que você vê agora está hospedado no seu próprio 

computador e pode ser usado independentemente de qualquer conexão com a internet. 

Escolha inglês como seu idioma. Infelizmente, nem todas as páginas de que precisaremos 

estarão disponíveis em português neste processo. 

 

 

 

http://localhost/
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Apesar de não estar disponível na internet, esse site, assim como os dados que 

utilizaremos em nosso MySQL, podem ser acessados pela rede interna de sua casa ou 

empresa. Apenas para fins de segurança, vamos impedir esse livre acesso. Esse processo só 

precisa ser executado uma vez.  

Clique em “Security” no menu à esquerda. Na nova página, procure pelo link 

“xamppsecurity” logo abaixo da tabela que lista vulnerabilidades. Escolha uma senha para 

proteger o usuário “root”, aquele que utilizaremos neste manual e tem livre acesso a todos os 

dados guardados no sistema. 

Para os usuários de Mac OS, essa configuração é mais penosa, pois exige, não só o uso 

de linhas de comando, como também acesso de administrador. 

Volte ao painel de controle do Xampp e escolha “Stop” tanto para Apache quanto para 

MySQL. Após a parada total de ambos, reative o MySQL. Esse procedimento garante que 

nossa melhoria na segurança tenha efeito imediatamente. 

2.2.2. HeidiSQL 

Esse software é apenas uma das muitas possibilidades de interfaces gráficas para 

MySQL. Você pode usar a que lhe convier. Escolhemos o HeidiSQL para este manual por 

lidar mais rapidamente com grandes carregamentos de dados; situação essa que deveremos 

enfrentar diversas vezes com informações brutas fornecidas por governos. Mais adiante, 

teremos que cruzar uma tabela de quase 600 mil linhas com outras não muito menores. Essa 

quantidade de dados representa grande esforço não só para o próprio MySQL, como também 

para a interface gráfica que escolhemos. 

Outra ferramenta também bastante robusta é o phpMyAdmin, que faz parte do pacote 

Xampp e pode ser encontrado no menu à esquerda do site http://localhost/. Lembre-se apenas 

que, para usá-lo, são necessários tanto o servidor MySQL quanto o Apache rodando em seu 

computador. 

 

http://localhost/
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Para começarmos, devemos configurar o acesso do programa para nosso servidor local. 

Clique em “New”. 
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Mude o nome da sessão que estamos criando de “Unnamed” para “RAC - Servidor”, ou 

outro nome que preferir. No campo “password”, escreva a senha que escolheu para seu 

usuário “root” após a instalação do Xampp. Clique em “Save” e em “Open”. 

A partir de agora, você deve ficar atento às diferenças entre letras maiúsculas e 

minúsculas que usar em tudo que escrever. Para nomes de bancos de dados, por exemplo, 

“Rac” é diferente de “rac” que é diferente de “RAC”. 

Agora, deve-se abrir para você a janela principal do HeidiSQL. Ela servirá a quase todos 

os nossos trabalhos de Reportagem com o Auxílio do Computador. Mas, primeiro, vamos 

criar um banco de dados para mantermos nossos exercícios separados de outras informações 

que você poderá inserir nesse sistema no futuro. 

 

 

 

Na coluna à esquerda, clique com o botão direito do mouse sobre “RAC - Servidor”. As 

opções que vão aparecer se referem ao seu servidor local de banco de dados. Neste momento, 

queremos criar um banco novo. Escolha “Create New” -> ”Database”. 

Chame o banco de dados de “rac”, em “Character set” escolha “latin1” e em “Collation” 

selecione “latin1_general_ci”. Essa configuração deve dar conta da maior parte dos bancos de 

dados em português que você poderá encontrar de fontes brasileiras. Essa informação diz 

respeito a caracteres especiais que poderemos inserir no sistema. Letras com acentos, por 

exemplo, podem ser afetadas se você fizer a escolha errada neste momento. Apesar de 

importante, ela sempre pode ser modificada no futuro. 
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Se essa não for a combinação correta, você também pode tentar o muito utilizado “utf8” 

com “utf8_general_ci”. 

Repare que, nessa mesma janela, há alguns comandos em formato de texto logo abaixo. 

Se você continuar mexendo nas configurações, verá que eles mudam de acordo. Isso ajuda a 

esclarecer o verdadeiro papel do HeidiSQL em nosso trabalho. Ele escreve comandos chatos 

no nosso lugar. Ou seja, faz com mais agilidade coisas corriqueiras como criar bancos, 

tabelas ou ler resultados simples. 

Mas, é importante lembrar para tirar proveito da flexibilidade que esse ambiente 

proporciona, é preciso entender muito bem essa linguagem. Portanto, não a ignore. 

2.3. Hierarquia de dados 

Dentro de seu servidor MySQL, podem ser criados tantos bancos de dados quantos 

forem necessários, da mesma forma que se pode indefinidamente criar arquivos para usar no 

Microsoft Excel.  

Dentro de cada banco, você pode criar tabelas. Analogamente, pense nas planilhas que 

podem ser criadas dentro de cada arquivo do Excel. 

Apesar dessas semelhanças, MySQL guarda várias complexidades que podem tanto nos 

ajudar quanto nos atrapalhar em nossos processos. Ao criar tabelas, por exemplo, é necessário 

determinar com antecedência quais tipos de dados cada campo conterá. 

2.4. Sintaxe 

Apesar de o HeidiSQL nos entregar uma interface gráfica para falarmos com nossos 

bancos de dados, nós vamos precisar aprender a escrever comandos em texto para 

aproveitarmos todo o potencial do sistema. 

As requisições para o servidor são chamadas de “querys” e têm, basicamente, três partes: 

<comando a ser executado> <tabela afetada> <dados filtrados>  

O comando principal será quase sempre “SELECT”. As tabelas afetadas serão as que 

construiremos com nossos dados. E, por fim, esses dados serão especificados com a ajuda de 

cláusulas como a “WHERE”. 

SELECT custo FROM investimentos WHERE gestao = "kassab" 



13 

 

No exemplo acima, são processados os conteúdos de uma tabela criada previamente e 

chamada “investimentos”. Nela, entre outras colunas, temos “custo” e “gestao”. Neste caso, 

vamos pressupor que já existam linhas nessa tabela e que essas linhas tenham as duas colunas 

preenchidas. 

O objetivo da query, explicitado logo na primeira palavra, é selecionar (entenda exibir na 

tela) o conteúdo da coluna “custo”, e apenas dela, de dentro (“FROM”) da tabela 

“investimentos”. Sendo que apenas (“WHERE”) a gestão “kasab” nos interessa.  

Quando você quiser selecionar todas as colunas de uma mesma tabela, pode usar um 

asterisco em vez de escrever todos os nomes após o “SELECT”. 
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3. Entrevista com dados 

Para conhecermos nossos números, devemos coloca-los sob controle. Eles devem ser 

transformados do formato em que estiverem em tabelas nos nossos bancos de MySQL. 

Para as experiências deste manual, usaremos a base de dados bruta “Informações 

Eleitorais em SP” com dados de 1998/2000/2002/2004/2006/2008/2010. Os números estão 

disponíveis em formato CSV (comma separated value) pelo portal Governo Aberto, do 

Estado de São Paulo, e podem ser acessados neste link. 

As informações deste portal foram preferidas para uso no manual por já estarem mais 

organizadas e favorecerem o aprendizado. Além de já estarem em um formato mais agradável 

para uso em MySQL, eles estão acompanhados de referências  e explicações sobre os 

significados de tabelas e colunas. Situação essa que infelizmente não é a regra. 

Dados presos em tabelas de PDFs ou em extensas tabelas mal formatadas de HTML são 

formas mais recorrentes em que encontramos as informações públicas no dia a dia.  

Como as formas de resgate desses dados podem variar muito de uma fonte para outra, no 

caso de estarem mal estruturados, é melhor usarmos outros que já estejam em uma 

formatação mais amigável para podermos focar o aprendizado em nossa interação com eles, 

em vez de na sua limpeza. 

 

 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/view/detalhe_base.php?idBase=NQ==
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Apesar de, naturalmente, nos atermos às peculiaridades do banco de dados escolhido 

enquanto fazemos nossas análises e lidamos com problemas imprevistos, a ideia é que isso 

desenvolva uma atitude de “resolvedor de problemas” no jornalista. Algo que seja maior do 

que aprender a tratar especificamente os dados escolhidos. 

Devemos aprender a lidar com percalços técnicos, inconsistências nos dados disponíveis, 

falhas de padronização e outras dificuldades. 

Faça o download dos dados completos e do “dicionário de variáveis”. 

3.1. CSV 

Os arquivos recebidos desse site vêm no padrão CSV (comma separated value), uma 

escolha comum para distribuir dados brutos pela internet. Tendo em vista essa preferência, 

vamos discutir um pouco de sua natureza e funcionamento. 

É sempre bom observar que, apesar de os arquivos recebidos estarem formatados em 

CSV, eles não têm a terminação “.csv” tradicional para dados assim. Essa é uma 

característica que dificulta a identificação, mas não impede a interpretação por softwares. 

Arquivos CSV são, em termos simples, uma forma de construir tabelas apenas com texto 

sem formatação. Para conseguir esse efeito, cada arquivo impõe que o caractere “,” será o 

separador das células da tabela. 

Veja o exemplo de uma tabela hipotética sobre buracos nas ruas de uma cidade: 

Id,data.endereço,urgencia 

1258,12/11/2010,Rua General Alberto Calado 158,7 

1259,12/11/2010,Rua Rodrigues Alves 95,5 

A primeira linha diz quais são os nomes das colunas presentes nessa tabela. A primeira 

coluna é “id”, a segunda “data”, a terceira “endereco” e a última “urgencia”. Repare que não 

há acentos nem espaços nas vírgulas. Isso não é uma regra geral para esse tipo de arquivo, 

mas é frequente. 

A segunda linha do arquivo faz o papel de primeira linha de dados da tabela e segue o 

mesmo padrão da formatação de colunas. Olhando para essas linhas, podemos perceber que o 

buraco com “id” igual a “1259” fica na rua “Rua Rodrigues Alves 95”. 
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Apesar de levar vírgula (“comma”) no nome, esse tipo de arquivo nem sempre tem suas 

separações determinadas por vírgulas. Outros caracteres, como o ponto-e-vírgula, podem 

desempenhar esse papel caso seja conveniente. Justamente o exemplo posto poderia se 

beneficiar dessa troca, já que é comum endereços terem vírgulas para separar o nome da rua 

do número da residência. No caso, deixamos apenas o espaço em branco para não gerar 

confusão na contagem de colunas e misturar os dados, mas definir ponto-e-vírgula como o 

separador teria sido a solução ideal. 

Como há variações de padrão desse tipo, nem sempre um processador de planilhas como 

o Microsoft Excel será capaz de abrir um arquivo CSV com a separação de colunas correta. 

Para ter maior flexibilidade, prefira o LibreOffice Calc, um software livre e disponível 

gratuitamente na internet. O arquivo que baixamos no portal Governo Aberto, por exemplo, 

não será corretamente aberto pelo Excel, mas pode ser pelo Calc. 

 

 

 

http://pt-br.libreoffice.org/libreoffice/calc/
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Em “Opções de separadores”, selecione “ponto-e-vírgula”. Abaixo, você já pode ver se a 

tabela será exibida corretamente com as opções selecionadas. Com outros arquivos 

encontrados na internet, você pode ter que mexer em mais opções para conseguir ver 

corretamente a informação. 

Pode ser preciso dar atenção também à função “Conjunto de caracteres”, também 

conhecida como “Encoding”. Essa característica se refere à forma como caracteres com 

acentos são salvos no arquivo. No caso anterior, não foi necessário nos preocuparmos com 

isso, pois só havia números na tabela, mas os próximos arquivos que formos importar terão 

também textos, de forma que precisaremos descobrir com qual “encoding” foram criados. 

Vamos pegar como exemplo o arquivo “tb_eleicoes_00_variavel.txt”. Tente abri-lo no 

Calc. Assim como no arquivo anterior, você pode ver uma tela de preview, que procura 

mostrar como o arquivo ficará se for aberto com as configurações selecionadas. Desta vez, 

além de prestar atenção na tabulação, procure por palavras que tenham acentos ou letras 

especiais como “ç”. Se essas palavras estiverem sendo mostradas corretamente, não há com o 

que se preocupar, mas se não estiverem, é preciso tentar outras opções em “encoding”. 

As opções mais frequentes são UTF-8 e ISO-8859-1 (que neste caso é o correto). Você 

também vai notar que outros encodings também podem abrir corretamente esse arquivo. Isso 

acontece porque a forma como eles interpretam caracteres têm muitos pontos em comum uns 

com os outros. Apenas fique atento a acentos e cedilhas e escolha a codificação que melhor 

se adaptar ao texto que está tentando visualizar. 

3.2. Como importar 

Agora que temos os dados desejados, precisamos colocá-los dentro de nosso ambiente. 

Inicie o servidor MySQL e conecte-se pelo HeidiSQL.  

Apesar de ser mais flexível, esse sistema de banco de dados não foi desenvolvido 

pensando em facilitar a importação de dados. Normalmente, quando programadores o usam, 

as tabelas são criadas apenas uma vez e essas mesmas estruturas são reaproveitadas por muito 

tempo. De forma que teremos um pouco de trabalho quando formos importar dados para 

tabelas novas. 

3.2.1. Passo-a-passo 

Sempre que quisermos colocar uma nova tabela (ou planilha) de dados em nosso 

MySQL, precisamos primeiro criar a estrutura dela manualmente. Esse trabalho não pode ser 
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dispensado, uma vez que o servidor precisa que sejam explicados para ele os tipos de dados 

que cada coluna receberá: basicamente números ou texto. 

Clique com o botão direito do mouse sobre o banco de dados “rac” e selecione “Create 

new” -> “Table”. Agora, você vê a interface para criar tabelas. Em “Name”, escreva 

“tb_eleicoes_00_dados”. Abaixo, em “Columns”, clique em “Add”. Agora, você pode 

escrever os detalhes da primeira coluna. Volte ao Calc e copie o nome “turno”, 

correspondente à primeira coluna. Também verifique se essa coluna contém apenas números 

ou apenas texto. No caso, são apenas números. Coloque o  nome da coluna em “Name” e em 

“Datatype”, escolha “Double”. 

Nosso sistema de banco de dados é compatível com vários tipos de dados, mas não 

precisamos entrar nos pormenores de cada tipo. Basta dizer que sempre que você quiser 

armazenar números na coluna, escolha “Double”. Sempre que quiser armazenar texto, 

escolha “Text”. 

Vale a pena reiterar que essa escolha de tipos de dados só serve para cada coluna criada e 

não para a tabela inteira. De forma que em uma mesma tabela, podem conviver textos e 

números, naturalmente. 

No entanto, se uma mesma coluna combinar números e texto, você deverá escolher 

“Text” como o tipo de dado, mas enfrentará dificuldades se quiser fazer cálculos com os 

números dessa coluna. Em tabelas bem feitas pelas fontes, essa deve ser uma situação 

incomum. 

Clique em “Add” novamente e repita o processo para criar as próximas colunas. 
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Todas as colunas dessa tabela contém números, então todas as 20 colunas serão 

“Double”. Clique em “Save”, logo abaixo das colunas, para criar a tabela com as 

características especificadas. 

Agora, estamos prontos para importar os dados. No menu superior, clique em “Tools” e 

a seguir em “Import CSV file”. 

Localize em “Filename” o arquivo “tb_eleicoes_00_dados.txt” que havíamos aberto pelo 

Calc. Em “Options”, mude o campo “Ignore first” para “1”. Isso fará com que o servidor não 

tente importar a primeira linha do nosso arquivo. Não queremos isso, pois ela contém apenas 

os nomes das colunas e já colocamos isso na tabela. 

Em “Control characters”, você deve explicar para o servidor como o arquivo CSV está 

formatado, da mesma forma que fizemos com o Calc. Se estiver em dúvida, você também 

pode abrir o arquivo no Bloco de Notas para ver diretamente quais caracteres agem como 

separadores de campos e linhas. 

 

 

 

Em “Fields terminated by”, você deve especificar como está indicado o final de cada 

campo (conteúdo de cada célula da tabela). No caso, ponto-e-vírgula. Os dois itens seguintes, 

podem ser ignorados para nosso uso. Em “Lines terminated by”, você precisa dizer como o 

arquivo indica o final de uma linha da tabela e o começo de uma nova. O campo já está 

preenchido com “\r\n”. Essa notação significa “quebra de linha”, ou seja, cada linha está 
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separada da próxima e da anterior por uma “quebra de linha”. Essa é a forma como 

naturalmente separamos linhas. 

Em “Destination”, você deve especificar para qual banco e para qual tabela vão os 

dados. Escolha “rac” e “tab_eleicoes_00_dados”. Agora, clique em “Import!”. Você deve ser 

alertado sobre 64 “warnigns and/or notes”. Clique em “Cancel” e volte à janela principal. 

Tratamento de erros 

Apesar da impressão ruim, a verdade é que nossos dados foram sim importados e agora 

você precisa aprender a desenvolver uma atitude crítica sobre falhas que softwares venham  

apresentar enquanto você os usa. Clique sobre o nome da sua tabela e aperte “F5” para 

atualizar a visualização. Você verá que agora ela tem 142.646 linhas e ocupa um espaço total 

de 22,2 MB. 

Observe também que, como o HeidiSQL está em inglês, ele inverte os papéis de vírgulas 

e pontos nos números. Fique atento a isso. 

Agora, vamos tentar entender os erros apresentados na comunicação com o servidor. 

 

 

 

Na parte de baixo da janela, você tem acesso à comunicação detalhada entre o HeidiSQL 

e o servidor MySQL. Lembre-se de que o HeidiSQL é apenas uma interface gráfica para 

facilitar o uso de nosso servidor. Ele traduz em botões, listas e tabelas comandos mais 
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complexos que são escritos para o servidor e retornados por ele. No entanto, e apesar de toda 

essa ajuda, precisaremos nos debruçar sobre esses comandos muitas vezes. 

Vá ao relatório da conversa, na parte de baixo do HeidiSQL, e suba um pouco a barra de 

rolagem. Estamos procurando pelos 64 erros que o programa disse ter sofrido. Você 

encontrará várias linhas com textos similares ao seguinte: 

/* Warning (1265): Data truncated for column 'codmun2' at row 1 */ 

“Data truncated” siginifica que houve um conflito entre o tipo de informação que o 

campo na nossa tabela MySQL esperava e a informação que estava de fato em nossa tabela 

de CSV. Verifique o que temos na coluna “codmun2” da primeira linha de dados do CSV. 

Esse campo está vazio. Você pode perceber isso ao ver que o elemento separador de 

campos, no caso o ponto-e-vírgula, aparece duas vezes seguidas, sem especificar nenhum 

dado. 

 

 

 

Quando construímos a tabela no MySQL, dissemos que todos os campos conteriam 

“Double”, que designa um conteúdo numérico. Na perspectiva de nosso servidor, um campo 

vazio não é um número e, portanto, não pode ser armazenado no espaço em que se esperava 

um “Double”. Essa é a origem dos erros que vimos. 

Se você checar a forma como a tabela está salva no MySQL, vai notar que os campos 

vazios foram transformados em “0”. Essa mudança é tolerável e não deve afetar a forma com 

lidamos com nossos dados. 

Após observarmos criticamente a parte técnica das falhas, precisamos pensar se é correto 

haver tantos campos vazios em nossos dados originais. Isso pode ser tanto um erro do banco 

de dados oferecido pelo governo, como um comportamento possível e esperado para algumas 

dessas linhas. Consulte o arquivo “Dicionario_eleicoes.txt” para entendermos o que é cada 

variável e pensarmos se há uma explicação para os campos estarem vazios. 
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“CODMUN2” na tabla se refere ao código do município onde determinado candidato 

recebeu votos. Pode ser que, se esse campo estiver vazio, o candidato referido não tenha 

recebido nenhum voto num dado município. 

Parte de nosso trabalho para minerar informações em bancos de dados sempre será 

conseguir interpretar adequadamente as tabelas. Seus significados nem sempre parecerão 

coerentes ou mesmo corretos. É preciso ser crítico quanto a isso e estar pronto para 

questionar a fonte das informações.  

Conforme importarmos mais tabelas, e começarmos a fazer cruzamentos, o papel de 

cada uma ficará mais claro. 

Se você passar por um erro similar ao seguinte, certifique-se de que não se esqueceu de 

criar alguma das colunas de tabela antes de importar os dados. 

/* Warning (1262): Row 1 was truncated; it contained more data than 

there were input columns */ 

Padrões 

Com paciência em um pouco mais de trabalho, você logo vai reparar que o esforço de 

importar essas tabelas é bem menor do que parece. Isso porque os grupos de tabelas com 

“dados” e “variavel” nos nomes seguem padrões bastante rígidos em suas estruturas de 

colunas. Elas têm os mesmos nomes e trazem conteúdos com os mesmos tipos. Nós podemos 

tirar proveito disso para acelerar nosso trabalho. 

Selecione a “tb_eleicoes_00_dados”. Como a estrutura dela se repete em todas as tabelas 

com “dados” no nome, vamos copiar os dados estruturais e reusá-los para facilitar nosso 

trabalho. 
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Após selecionar a aba “Table: tb_eleicoes_00_dados”, clique sob a aba “CREATE 

code”, logo abaixo. Esse código pode ser usado para criar novamente uma tabela exatamente 

igual a essa. 

Copie e cole para o bloco de notas. Leia atentamente as expressões e procure entender o 

que elas significam. Você não vai precisar memorizar os detalhes desse texto ou mesmo 

escrevê-lo sozinho em nenhum momento. Para isso, temos o HeidiSQL. Mas agora, como 

vamos criar muitas tabelas idênticas estruturalmente, podemos nos aproveitar desse código 

para reproduzir isso rapidamente. 

Mude o nome da tabela que será criada com esse código para “tb_eleicoes_02_dados”. 

Copie e cole o novo texto na aba “Query” e pressione o triângulo azul logo acima das abas 

para executar o código. Se preferir usar um atalho de teclado, pressione “F9”. 

Repita esse processo para crias as tabelas “dados”. Após construir as estruturas, importe 

os arquivos CSV em suas respectivas tabelas como fizemos com a primeira. 

A mesma padronização ocorre entre as tabelas com “variavel” no nome. Crie a primeira 

estrutura e replique o código para fazer as outras mais facilmente.  
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Observe que em tabelas com textos, você precisará saber de antemão qual é o 

“encoding” correto a ser usado. Assim como no Calc, será preciso um pouco de tentativa e 

erro, mas as mais prováveis no Brasil costumam ser “UTF-8” e “latin1”.  

Apesar de ser sempre bom mantermos esses cuidados, é bom saber que todos os arquivos 

que baixamos são “latin1” e, como criamos o banco de dados já com esse “encondig”, não 

será necessário nos preocuparmos com caracteres especiais ao importar cada arquivo. 

Importe as tabelas restantes seguindo os conceitos que apresentamos até agora. 

Por fim, precisamos escolher índices (“indexes”) para todas elas. Esse recurso servirá 

para otimizar a execução de “querys” complexas. 

Para processar dados com mais eficiência, o MySQL precisa ter um “mapa” dos dados 

armazenados. Após formatar todas as tabelas, você deverá clicar na aba “indexes” de cada 

uma e escolher uma das colunas para assumir esse papel. Clique no campo escolhido com o 

botão direito do mouse, escolha “Create new index” -> “KEY”. Clique em “Save” abaixo. O 

campo deve ficar com um símbolo de chave verde ao lado do nome. 

O índice de uma tabela deve ser um campo que você pretenda usar como parâmetro para 

ordenar, agrupar ou buscar linhas. Para poder fazer uma escolha assim, é necessário já 

conhecer suas tabelas e a forma como elas se relacionam. 

Se, após ler o dicionário de variáveis, você ainda não se sentir confortável para fazer 

essa escolha, pode deixá-la para qualquer momento mais tarde. Apenas lembre-se de que, 

enquanto não os tiver escolhido, seu banco de dados não será tão rápido quanto pode ser. 

Neste exercício, escolha “can_id” como índice das tabelas com “dados” nos nomes e da 

tabela “candidatos”. Em “tb_formato_valor”, escolha “fmt_cod”; para “partidos”, uma boa 

opção é “codpart”; e, finalmente, fique com “zonas” da tabela “zona”. As tabelas restantes 

são pequenas e dispensam a escolha de índices. 

3.2.2. Atalho 

Se preferir pular a parte de transferência dos dados para o servidor, você pode baixar o 

arquivo que clona o banco de dados que estou usando para fazer este tutorial. Baixe o SQL 

em formato compactado clicando aqui. Use o descompactador 7-Zip para abrir o meu 

arquivo. 

Sempre que quiser fazer backup dos seus dados, você pode usar o menu “Tools” e 

escolher “Export database as SQL”. O arquivo resultante será uma cópia exata de todas as 

estruturas de tabelas e seus conteúdos.  

https://www.dropbox.com/s/noj2acy1svz8oio/rac_20120608.7z
http://www.7-zip.org/
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Para importar, em “Tools”, escolha “Load SQL file”. 

3.3. Hora das perguntas 

Você nem sempre saberá o que está procurando. Nem sempre terá um objetivo definido. 

Muitas vezes você se colocará diante de uma grande quantidade de informações e não saberá 

o que procurar nelas. Vamos passar por um caso assim agora para tentar treinar a paixão por 

bancos de dados. Devemos insistentemente fazer perguntas a essas informações tentando 

encontrar padrões relevantes na perspectiva do jornalismo, elementos que possam formar 

uma matéria, seja uma pequena nota, ou uma manchete. 

Para entender o entrevistado, leia o dicionário de variáveis com atenção para saber que 

tipos de dados esperar de cada tabela.  

3.3.1. Exploração 

Vamos começar por testes mais simples. Vejamos quem foram os mais votados das 

eleições de 2010. Para isso, vamos trabalhar com a tabela “tb_eleicoes_10_dados”. Clique 

sobre o nome da coluna que quiser ordenar. No caso, clique sobre “votos”. 

 

 

 

Com uma leitura cuidadosa do dicionário e após algum tempo de observação na tabela, 

você deve notar que cada linha representa a votação de um candidato em uma determinada 

zona. Essa forma de organizar a informação pode ser conveniente ou inconveniente, 
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dependendo do objetivo que tivermos com os dados. Para conhecermos os candidatos mais 

votados, ela deve ser um problema, mas podemos recriar essa arquitetura em SQL. 

Logo acima da tabela, você pode usar o botão “Sorting” para ganhar mais controle sobre 

a forma como a tabela está sendo ordenada na visualização. Observe que isso é apenas uma 

visualização. A ordem em que os dados estão armazenados no banco não muda, pois 

independe da ordenação que você faça. Mas, se você quiser salvar uma visualização para seus 

dados, precisará exportar isso de alguma forma. Vamos cobrir esse tópico mais adiante. 

3.3.2. Condições e filtros 

Para alcançarmos flexibilidade, precisaremos escrever em SQL. Clique na aba “Query”. 

Vamos tentar conversar com nossa tabela diretamente. 

Consideremos que o que se quer saber é quantos votos cada candidato recebeu nas 

eleições de 2010. Como você já deve ter notado, os códigos de zonas se repetem muitas vezes 

nessa tabela e, dessa forma, os votos de um mesmo candidato estão espalhados em várias 

linhas. 

SELECT votos, can_id FROM tb_eleicoes_10_dados 

Esse comando vai exibir apenas as colunas “votos” e “can_id”. Logo de saída 

percebemos algo estranho. Há candidatos com código “0”. Procurando no dicionário de 

variáveis, você vai descobrir que os candidatos têm seus números correspondentes indicados 

na tabela “candidatos”. No entanto, não há nenhuma menção ao código “0” lá. Isso pode ser 

uma inconsistência no banco, mas precisamos estudá-la primeiro. Escreva o comando a 

seguir na aba “Query” e pressione “F9” para executar. 

SELECT votos, can_id FROM tb_eleicoes_10_dados  

WHERE can_id = 0 

Abaixo da área de tabelas, onde ficam escritos os comandos enviados ao servidor, você 

também pode ver as respostas entregues. Verifique ali o número de linhas que a resposta 

contém. Você deve receber 51.076 linhas, todas com o valor “can_id” = 0. 

Vamos estudar essa resposta. Em “tipo” e “tipo2” são especificados o tipo de voto 

recebido pelo suposto candidato. No dicionário de variáveis, você verá que os valores 

possíveis para esse campo estão tipificados na referência 4010 da “tb_formato_valor”. Essa 
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tabela guarda os significados de vários dos números que encontraremos a seguir. Mantenha 

isso em mente.  

Mais tarde, vamos aprender a fundir essas tabelas de modo a facilitar a leitura. Por hora, 

vamos apenas consultar a “tb_formato_valor” para conhecer os tipos de voto possíveis e seus 

números correspondentes.  

Vamos fazer a pesquisa pelo HeidiSQL. Abra a tabela e clique com o botão direito do 

mouse sobre qualquer um dos valores na coluna “fmt_cod”.  

 

 

 

Dê uma olhada nas opções do submenu “Quick Filter”. A maior parte delas é 

autoexplicativa e, sempre que você selecionar alguma, verá seu comando correspondente 

aparecer em uma nova caixa de texto logo acima da tabela. Nesse local, você pode modificar 

a expressão manualmente e refinar sua busca. 

3.3.3. Operadores 

O operador “LIKE” funciona como um “igual”, mas com uma peculiaridade: o símbolo 

de porcentagem que pode acompanhá-lo. Ele serve para indicar que não faz diferença para o 
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filtro se há ou não informações antes ou depois dos caracteres especificados, dependendo da 

posição do símbolo. 

Por exemplo, uma busca com o seguinte filtro exibirá todas as linhas em que o número 

“40” aparece no campo “fmt_cod”, independentemente de estar no começo, no meio ou no 

final do número. 

fmt_cod LIKE '%40%' 

Se deixar o símbolo apenas antes, o filtro só exibirá linhas com “40” no final do número 

“fmt_cod”. Se deixar depois, só vão aparecer linhas com “40” no começo. Ou seja, o símbolo 

“%” significa “qualquer coisa nesta posição”. 

Procurando por “4010”, o número especificado no dicionário de variáveis, podemos ver 

os tipos de votos permitidos na “tb_eleicoes_10_dados”. Como vamos precisar dessas 

informações enquanto visualizamos outra tabela, copie e cole essas linhas para o Excel. Para 

isso, clique em “Tools” > “Export grid rows”. As opções padrão são o suficiente para isso, 

mas você deve cutucá-las mais tarde para conhecer a flexibilidade com que pode exportar as 

tabelas que montou com ajuda da linguagem SQL. Mais adiante, falaremos novamente sobre 

exportar dados. 
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De volta à “tb_eleicoes_10_dados”, clique na aba “Query” para continuarmos a análise 

anterior. Expanda os campos visíveis declarando-os após o “SELECT”. 

SELECT votos, can_id, tipo, tipo2 FROM tb_eleicoes_10_dados 

WHERE can_id = '0' 

É compreensível que todos os tipos de votos, exceto o nominal, não tenham um número 

de identificação do candidato associado, lembrando que os outros tipos são “Abstenção” (5), 

“Voto Nulo” (4), “Voto em Branco” (3) e “Voto na Legenda” (2). De forma que só teremos 

um comportamento inesperado nessas linhas se alguma delas contiver “can_id” = 0 e “tipo” = 

1, ou seja, se alguma delas não souber apontar o número de um candidato para o qual foram 

computados certos votos nominais. Vamos testar essa tese. 

SELECT votos, can_id, tipo, tipo2 FROM tb_eleicoes_10_dados 

WHERE can_id = '0' and tipo = '1' 

Essa query não deve retornar nenhuma linha, o que certifica que a ausência de código de 

identificação de candidatos em parte delas não é um erro, mas sim uma informação. 

Outra dúvida deve surgir agora: qual a diferença entre “tipo” e “tipo2” nessa tabela. 

Como acontecerá frequentemente ao lidar com bancos de dados públicos, as funções de 

certos campos nem sempre estão claras e esse é um caso. 

Pelo dicionário de variáveis, somos levados a crer que os dois campos têm o mesmo 

significado, ou seja, se referem ao tipo de voto registrado na linha. No entanto, não há como 

os votos serem de dois tipos ao mesmo tempo. Para analisar se essa aparente duplicidade de 

campos pode criar problemas na leitura dos dados, precisamos verificar se há linhas em que 

“tipo” e “tipo2” se referem a duas formas diferentes de voto ao mesmo tempo. Se isso 

acontecer, não poderemos considerar a tabela confiável, ou porque ela está errada ou porque 

não a entendemos completamente. 

SELECT votos, can_id, tipo, tipo2 FROM tb_eleicoes_10_dados 

WHERE tipo != tipo2 

O operador “=” precedido por um ponto de exclamação significa “diferente”. O que 

perguntamos nessa query é em que linhas os campos “tipo” e “tipo2” são diferentes um do 

outro. Devem aparecer 15.010 linhas, todas com “0” no campo “tipo2”. 
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Dado que esse número não tem referência própria, podemos assumir que não é 

necessário levá-lo em conta. Como essa característica não implica em contradições no banco, 

ainda podemos considerá-lo confiável. 

É preciso pontuar que o banco muito provavelmente tem uma boa razão para ter sido 

estruturado dessa forma. Um banco de dados bem feito está pronto para lidar com situações 

adversas com relação à organização de seus elementos, pois o custo de reorganizar milhões 

de linhas de bancos antigos pode ser muito alto.  

Isso pode ser preparação para um cenário futuro em que um mesmo voto seria de mais 

de um tipo ao mesmo tempo, ou mesmo pode ser efeito de uma época passada do sistema 

eleitoral em que um voto realmente poderia ser assim. Lembre-se que isso também está 

ligado ao próprio conceito de “tipo” de voto, que também pode ter sido diferente no passado 

dentro da perspectiva do banco. 

3.3.4. Descobrindo relações de grandeza 

Vamos tentar reunir algumas informações mais básicas de nossos dados para passarmos 

a confiar mais neles. Hora de procurar informações que sejam facilmente verificáveis em 

outras fontes. Quantos votos foram computados no estado de São Paulo nas eleições de 2010? 

O papel das “querys” em nosso trabalho vai muito além da filtragem de tabelas. Elas, 

além de filtrarem e até mesmo reestruturarem dados, podem também fazer cálculos com o 

conteúdo das linhas. Vamos usar a função de soma, “SUM”, para descobrir a quantidade de 

votos. 

 SELECT SUM(votos) FROM tb_eleicoes_10_dados 

A resposta do banco será “212.147.420”. É preciso ler criticamente qualquer resultado 

numérico em uma análise de dados. Os números podem parecer abstratos, mas eles carregam 

muito significado se o repórter estiver devidamente contextualizado e atento. 

Esse número, por exemplo, supera a estimativa do Censo 2010 para a população de todo 

o Brasil (quase 191 milhões) e, portanto, não pode ser confundido com o número de cidadãos 

votantes no estado de São Paulo. 

Para podermos confiar em nossos dados, precisamos entendê-los muito bem. Essa tabela 

separa a quantidade de votos de candidato em cada zona. É preciso lembrar que uma mesma 

pessoa tem mais de um voto, pois deve escolher candidatos a mais de um cargo.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
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Em 2010, os eleitores escolheram dois senadores, um governador, um deputado estadual, 

um deputado federal e um presidente. Ou seja, cada pessoa teve direito a seis votos e mesmo 

que ela tenha escolhido por votar nulo ou em branco para certos cargos, o voto foi computado 

e deve aparecer nessa tabela. Além disso, essa tabela também abrange o segundo turno, 

portanto devemos tomar mais esse cuidado ao tentar resgatar a informação sem inflá-la. 

Além de especificar que queremos apenas o primeiro turno, vamos escolher apenas um 

dos cargos para evitar a duplicação de votos. No caso, apontamos o cargo “3”, governador. 

SELECT SUM(votos) FROM tb_eleicoes_10_dados  

WHERE turno = '1' and cargo = '3' 

A resposta, “30.289.723”, confere precisamente com o número no site do TSE. Para se 

certificar, use códigos de outros cargos e veja que o número continua o mesmo. A exceção 

fica com “senador”, mas é importante notar que em 2010 cada estado apontou dois novos 

senadores e, portanto, seus cidadãos tiveram dois votos para o mesmo cargo. 

3.3.5. Contagens e grupos 

Vamos descobrir agora quais cargos despertaram menos interesse dos paulistas e 

receberam mais votos inválidos. Para essa contagem, vamos ignorar as abstenções, pois quem 

se abstém de votar o faz para todos os cargos. 

SELECT SUM(votos), cargo FROM tb_eleicoes_10_dados WHERE 

(tipo = '4' or tipo = '3') and turno = '1' GROUP BY cargo 

Desta vez, estamos lidando com uma demanda um pouco mais complexa. Sempre que na 

query forem usadas cláusulas como “WHERE”, ou “GROUP BY”, ou ambas, procure ler e 

entender primeiro como elas estão limitando os resultados da busca, para depois entender 

como esses resultados são processados e exibidos na tela. Ou seja, leia de trás para frente. 

“GROUP BY” serve para o banco de dados usar um determinado campo para tentar 

agrupar os resultados que serão exibidos na tela. No caso, como queremos reunir informações 

sobre cada cargo, agrupamos tendo esse campo como referência. Essa expressão sempre deve 

estar associada a uma função que faz cálculos em cima dos dados agregados.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/eleicoes-2010/estatisticas
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Além disso, limitamos os resultados aos votos nulos e brancos. É importante observar 

que a condição “tipo = '4' or tipo = '3'” não precisava ficar entre parênteses neste caso, mas é 

bom manter o hábito de usá-los quando usamos mais de uma condição no “WHERE”.  

Com esse método, fica claro que o cargo que mais recebeu votos inválidos foi senador, 

seguido de deputado estadual e deputado federal. Governador foi o cargo que mais atraiu 

votos válidos. 

Vamos agora descobrir as faixas de escolaridade mais frequentes entre candidatos aos 

diferentes cargos das eleições de 2010. Para tanto, vamos usar desta vez a tabela 

“candidatos”. Poderíamos continuar na mesma tabela em que estávamos, pois ela contém os 

dados de escolaridade. 

SELECT ano, inst, COUNT(inst) FROM candidatos WHERE (ano = 

'2010' and turno = '1') GROUP BY inst 

Com ajuda da expressão “GROUP BY”, agrupamos os diferentes níveis de escolaridade, 

mas desta vez, em vez de somar os conteúdos reunidos, como fizemos no caso anterior, nós 

vamos contar suas ocorrências. 

Quando quisemos fazer a soma de votos reunidos por certos grupos, nós tivemos que 

usar a função “SUM” para somar os conteúdos dos campos agrupados, mas desta vez não 

queremos fazer essa soma, pois não há razão para somarmos números de identificação de 

escolaridade. Desta vez, queremos saber em quantas linhas cada número aparece, dai a 

utilidade de “COUNT”. Desse resultado, percebemos, por exemplo, que 41 candidatos 

sabiam apenas ler e escrever. 

Fazendo experiências como uma query simples, podemos aprender mais sobre esses 

candidatos que nos chamaram a atenção. 

SELECT * FROM candidatos WHERE ano = '2010' and turno = '1' and 

inst = '12' and sit_pos = '1' 

Usando as várias combinações possíveis para a “sit_pos” (situação após as eleições), 

percebemos que o único titular eleito com essa escolaridade em 2010 foi Tiririca. Além dele, 

12 suplentes, maioria do PMDB, também estão nesse nível. 

Lempre-se que o asterisco após o “SELECT” faz todas as colunas da tabela serem 

exibidas. 
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3.3.6. Cruzamentos de tabelas 

Com ajuda de SQL, podemos chamar resultados de mais de uma tabela ao mesmo 

tempo. No banco que estamos estudando, por exemplo, fundir tabelas é necessário para 

podermos ter uma leitura completa de seus dados. Até agora, temos comparado manualmente 

números de identificação de uma tabela com outra. Mas agora, vamos tornar esse cruzamento 

automático.  

Em vez de consultar cada uma manualmente para conhecer o significado de certos 

números, você poderá recriar suas estruturas com números substituídos por seus significados 

correspondentes. Essa nova tabela só existirá temporariamente. Não estamos criando tabelas 

novas, estamos criando visualizações para as tabelas existentes. 

Em “tb_eleicoes_10_dados”, por exemplo, os nomes dos candidatos não estão escritos 

com seus votos, o que cria dificuldades para a leitura. A informação que está nessa tabela é 

apenas o “can_id”, número de identificação do candidato, que tem sua correspondência 

especificada na tabela “candidatos”.  

O MySQL tem vários usos, mas esse é um dos momentos em que o sistema realmente 

mostra seu potencial no trabalho jornalístico. O cruzamento necessário para entendermos a 

informação com mais clareza não pode ser feito por um software como o Excel. Para isso, 

precisamos de um banco de dados relacional, ou seja, que é capaz de estabelecer relações 

entre conteúdos que estão guardados separadamente. 

Vamos fazer esse cruzamento com a expressão “JOIN”. Para tanto, além de selecionar os 

campos que você quer visualizar, você também precisa dizer qual campo das tabelas pode ser 

usado para emendar as linhas. 

Seleção de campos: 

SELECT candidatos.*, tb_eleicoes_10_dados.votos 

Note que, como estamos trabalhando com mais de uma tabela ao mesmo tempo, 

precisamos ser mais específicos quando nos referimos às colunas. Nessa situação, sempre 

escreva o nome da tabela seguida do nome do campo com um ponto entre os dois. 

No exemplo acima, “candidatos.*” faz referência a todos os campos da tabela 

“candidatos” e “tb_eleicoes_10_dados.votos” chama apenas o campo “votos” da tabela 

“tb_eleicoes_10_dados”.  

Também é possível escrever dessa forma em querys que não usem “JOIN”, apesar de 

não ser necessário. 
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FROM tb_eleicoes_10_dados RIGHT JOIN candidatos ON 

candidatos.can_id = tb_eleicoes_10_dados.can_id 

A chave da união de tabelas está na expressão “JOIN”. Você deve escrever o nome da 

primeira tabela, seguido de “LEFT JOIN” ou “RIGHT JOIN” e depois o nome da segunda 

tabela. Essa forma de escrever vai definir qual tabela é prioritária dentro da requisição. Nesse 

caso, por exemplo, “candidatos” tem a prioridade, ou seja, todas as linhas dessa tabela vão 

aparecer no resultado final e apenas as linhas da “tb_eleicoes_10_dados” que puderem 

completar esses dados é que serão exibidas. 

A distinção entre “LEFT” e “RIGHT” pressupõe que nem todas as linhas das duas 

tabelas unidas tenham correspondência mútua e dá a prioridade a uma das tabelas, em vez de 

exibir todas as linhas das duas incluindo as que não correspondência. 

No nosso caso, se escrevêssemos “LEFT JOIN”, teríamos no resultado linhas de votos 

inválidos, como brancos e nulos, além de votos em coligações e partidos. Essas linhas têm o 

“can_id” = 0, e, portanto, não podem guardar qualquer correspondência com a tabela 

candidatos. Nesse caso, os campos que faltam apareceriam com o valor “NULL”. 

Após o “ON”, deve-se explicar como as duas tabelas se conectam. No caso, é o campo 

“can_id” que guarda a correspondência de linhas entre as duas tabelas. 

WHERE candidatos.ano = '2010' and  

tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL'  

LIMIT 100 

A cláusula “WHERE” está aí para nos assegurarmos de que só linhas de 2010 serão 

pegas da tabela de candidatos.  

Como estamos fazendo cruzamentos com tabelas muito grandes, é uma boa ideia limitar 

os resultados enquanto não precisarmos da tabela completa (que certamente teria centenas de 

milhares de linhas). A cláusula “LIMIT” entra em ação depois que o servidor já processou a 

resposta que vai dar à sua query e determina quantas linhas devem ser exibidas no total. 

Veja como fica a query completa. Seja paciente, pois dependendo da máquina em que 

você estiver trabalhando, o resultado pode demorar mais de um minuto para ser processado 

pelo banco. Lembre-se que estamos pedindo para nosso servidor que compare duas tabelas 

muito grandes. Se você ainda não escolheu os índices das tabelas, agora isso vai fazer 

diferença no desempenho da ferramenta. 
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SELECT candidatos.*, tb_eleicoes_10_dados.votos FROM 

tb_eleicoes_10_dados RIGHT JOIN candidatos ON candidatos.can_id = 

tb_eleicoes_10_dados.can_id  WHERE candidatos.ano = '2010' and 

tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL' LIMIT 100 

Aqui, é mais uma vez necessário, além de conhecer bem o banco que se está usando, 

também entender o que se está pedindo para o banco. 

Nossa query é capaz de cruzar as linhas das duas tabelas e, aparentemente, o resultado 

tem relevância, pois relaciona os dados completos dos candidatos às suas votações no ano de 

2010. No entanto, devemos lembrar que a “tb_eleicoes_10_dados” divide os votos por 

candidato e zona eleitoral. Sendo assim, o numero de votos associado a cada uma das linhas 

retornadas pela query anterior é, na verdade, a votação em apenas uma das zonas eleitorais. 

Para se certificar dessa tese, vamos acrescentar a expressão “ORDER BY nomecand 

ASC” ao final da query. Esse complemento vai organizar os resultados usando a coluna 

“nomecand” como referência e em ordem ascendente. Dessa forma, vai ficar mais fácil ver as 

repetições de nomes de candidatos. 

SELECT candidatos.*, tb_eleicoes_10_dados.votos FROM 

tb_eleicoes_10_dados RIGHT JOIN candidatos ON candidatos.can_id = 

tb_eleicoes_10_dados.can_id  WHERE candidatos.ano = '2010' and 

tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL' ORDER BY nomecand ASC 

LIMIT 100 

Para conseguirmos o número total de votos por candidato, vamos combinar novamente 

as ferramentas “GROUP BY” e “SUM”. Agrupando as linhas com o campo “can_id”, 

usamos o “SUM” para mostrar o total de votos. 

Nesse caso, para termos uma leitura mais amigável dos resultados, vamos mudar o nome 

da coluna que vai trazer os números somados de votos. Dentro do “SELECT”, tanto com 

campos como com tabelas, podemos criar apelidos (“alias”) com a expressão “AS”. Vamos 

chamar a soma resultante de “votos_totais”. Essa mudança não afeta a tabela real, mas apenas 

facilita a visualização, assim como o “JOIN”. 

Ao final, vamos escrever um “ORDER BY” ascendente para verificarmos quais 

candidatos tiveram menos votos, o que pode ser jornalisticamente relevante. 
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SELECT candidatos.*, SUM(tb_eleicoes_10_dados.votos) as 

votos_totais FROM tb_eleicoes_10_dados RIGHT JOIN candidatos ON 

candidatos.can_id = tb_eleicoes_10_dados.can_id  WHERE 

candidatos.ano = '2010' and tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL' 

GROUP BY can_id ORDER BY votos_totais ASC LIMIT 100 

Vemos que o candidato menos votado de 2010 teve apenas 5 votos. Vamos descobrir 

agora quem foi o politico eleito menos votado do ano no estado de São Paulo. 

Para conseguirmos esse resultado, devemos incluir o campo “sitpos” da 

“tb_eleicoes_10_dados” na query. Conforme explicado no dicionário de variáveis, esse 

campo tem seus valores possíveis especificados na “tb_formato_valor” na referência 4006. 

Vamos usar esse campo para unir mais essa tabela à nossa query. Teoricamente, com 

“JOINS” podemos unir tabelas indefinidamente, bastando apenas repetir a mesma sintaxe. 

Com mais essa união, poderemos ler diretamente no resultado final a situação pós-

eleitoral do candidato. 

SELECT candidatos.*, SUM(tb_eleicoes_10_dados.votos) as 

votos_totais, tb_formato_valor.fmt_desc FROM tb_eleicoes_10_dados 

RIGHT JOIN candidatos ON candidatos.can_id = 

tb_eleicoes_10_dados.can_id LEFT JOIN tb_formato_valor ON 

tb_eleicoes_10_dados.sitpos = tb_formato_valor.fmt_val WHERE 

candidatos.ano = '2010' and tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL' and 

tb_formato_valor.fmt_cod = '4006' and tb_formato_valor.fmt_val = '1' 

GROUP BY can_id ORDER BY votos_totais ASC LIMIT 100 

3.3.7. Como exportar dados 

Apesar de serem apenas criações temporárias, tanto as tabelas que resultam de “JOINS” 

quanto as que surgem a partir de qualquer outra filtragem via querys podem ser extraídas do 

servidor MySQL e salvas em formatos mais tradicionais, como CSV. 

Para exportar os dados obtidos, selecione uma linha qualquer do grid e escolha o menu 

“Tools” > “Export grid rows”. 
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Você pode tanto levar o conteúdo para a área de transferência do Windows selecionando 

“Copy to clipboard”, de onde poderá colar os dados em outros programas, quanto salvar suas 

linhas diretamente em um novo arquivo. 

Em “output format”, o destaque é das opções “Excel compatible” e “Delimited text”. 

Ambas permitem exportar os dados em um arquivo com terminação “.csv”, com a diferença 

de a primeira dar prioridade para a compatibilidade com o Excel, enquanto a segunda permite 

a escolha livre dos separadores de texto. Como exemplo, as tabelas do Governo Aberto que 

usamos neste tutorial têm como “Field Separator” o ponto-e-vírgula, aspas como “Encloser” 

e “\r\n” (quebra de linha) como “Line terminator”. 
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4. Resumo 

Apenas para fins de consulta, aqui você tem reunidas as principais ferramentas da 

linguagem SQL apresentadas neste manual: 

 

WHERE – define filtros para seus resultados (pg. 26) 

SELECT votos, can_id FROM tb_eleicoes_10_dados  

WHERE can_id = 0 

 

LIKE – permite comparar valores incompletos como partes de números ou palavras (pg. 

27) 

SELECT * FROM tb_formato_valor WHERE fmt_cod LIKE '%40%' 

 

!= – significa “diferente” (pg. 29) 

SELECT votos, can_id, tipo, tipo2 FROM tb_eleicoes_10_dados 

WHERE tipo != tipo2 

 

GROUP BY – agrupa os resultados de acordo com um campo escolhido. Pode ser 

combinado com as funções SUM e COUNT (pg. 31) 

SELECT ano, inst, COUNT(inst) FROM candidatos WHERE (ano = 

'2010' and turno = '1') GROUP BY inst 

 

SUM – soma os valores de um campo em todas as linhas selecionadas. É frequentemente 

usado com GROUP BY (pg. 30) 

SELECT SUM(votos), cargo FROM tb_eleicoes_10_dados WHERE 

(tipo = '4' or tipo = '3') and turno = '1' GROUP BY cargo 
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COUNT – conta o número de vezes em que determinado campo aparece nos dados 

resultantes da query, independentemente dos valores contidos. Assim como o SUM, ele 

ganha eficácia com GROUP BY (pg. 32) 

SELECT ano, inst, COUNT(inst) FROM candidatos WHERE (ano = 

'2010' and turno = '1') GROUP BY inst 

LIMIT – limita o número de linhas que pode ser retornado por uma query. Serve para 

evitar sobrecarga em casos de querys com muitos resultados ou muito complexas, como 

JOIN (pg. 34) 

SELECT * FROM candidatos WHERE ano = '2010' and turno = '1' LIMIT 

100 

 

RIGHT JOIN / LEFT JOIN – emenda tabelas baseado em uma condição determinada 

após a expressão ON. Pode ser repetido dentro de uma mesma query para unir mais de duas 

tabelas (pg. 34) 

SELECT candidatos.*, tb_eleicoes_10_dados.votos FROM 

tb_eleicoes_10_dados RIGHT JOIN candidatos ON candidatos.can_id = 

tb_eleicoes_10_dados.can_id  WHERE candidatos.ano = '2010' and 

tb_eleicoes_10_dados.votos != 'NULL' LIMIT 100 


