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1. ARQUIVOS CONSULTADOS 

Para análise dos dados foram efetuados o download de mais de 472 mil arquivos de LOGS, RDVS e BU das 
urnas eletrônicas, diretamente do site do TSE. Não foi utilizado para leitura dos dados nenhuma ferramenta 
disponibilizada pelo TSE, nem mesmo os manuais, para que não houvesse nenhum tipo de indução de conduta 
de pensamento. Os arquivos foram validados de forma totalmente independente. 

2. LOG DAS URNAS

Quando uma urna ela é iniciada pela primeira vez, é acertado o relógio da mesma, adicionado a cidade, zona, 
local e a seção que ela vai operar, assim como feita uma validação de todo o hardware da urna. Essas informações 
depois de salvas ,não serão mais alteradas. Os LOGS do segundo turno da urna, contém o registros do primeiro 
turno, comprovando esses fatos. Tudo que é realizado na urna fica registrado nos LOGS e todas as urnas possuem 
uma bateria interna. Caso falte energia ela continua funcionando, como funciona o nosso celular. 

Pelo LOGS das urnas, não conseguimos saber para quem o eleitor votou, porém, conseguimos encontrar através 
do horário identificado pelo eleitor (caso o mesmo tenha o horário do voto registrado) e realmente, eles são um 
reflexo da realidade. 
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https://github.com/masmanioto/eleicoes_2022


Nem todos os arquivos estão disponíveis no site do TSE, existem algumas cidades com arquivos indisponíveis, ou 
quando existem, os mesmos estão sem conteúdo, porém não chegam a prejudicar o entendimento dessa análise 
de dados.

Quando ignoramos os candidatos e analisamos apenas a quantidade de pessoas que passaram nas urnas e a 
quantidade de pessoas que estão nos arquivos de RDV e BU, os dados são equivalentes. 

A dúvida é:  A quantidade de pessoas que passaram pelas urnas que temos registro nos LOGS, é inferior ou 
superior aos votos contabilizados?

Através dos logs foi possível mensurar:
- A quantidade de votos por hora, assim como definir o tempo entre um voto e outro;
- O tempo para liberar a pessoa para votar e o tempo para efetivamente a pessoa votar. 

Foi feito isso para todos os eleitores que estavam no LOG em todas as seções. 
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Saiu uma nova resolução para padronizar a questão dos horários, baseado no fuso horário de cada estado.

LEI: 
https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-

julho-de-1965 Art. 144. 

O recebimento dos votos começará às 08h (oito) e terminará, salvo o disposto no art. 153, às 17h (dezessete) horas.
- Início da votação: 8h 
- Término votação: 17h 
- Tempo total: 9 horas 

IMPORTANTE:  O sistema das urnas está programado para LIBERAR a votação às 8h00, porém, não está programado 
para FINALIZAR às 17h.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCqWP7XPxvQWkh11nbYVpGXrpaTKE8iL/edit?usp=share_link&ouid=107763935626064593517&rtpof=true&sd=true


Devido ao fato de diversas cidades terem ultrapassado o tempo limite de votação no 1º turno (17h), anlisamos 
a existência de características diferentes entre os eleitores que votaram com e sem biometria, as que votaram 
dentro da faixa de horário que o TSE determinou (8h às 17h totalizando 9 horas) e as zonas que funcionaram após 
esse tempo.

Está separado em dois grupos:
Linha 1: Eleitores que votaram até as 17h15.
Linha 2: Eleitores que votaram após as 17h15.

Eleitores que votam após o período válido, tem mais tendência a um candidato que a outro. 
O que chama a atenção nesses votos após o horário, é a velocidade entre abrir a identificação do eleitor e o mesmo 
efetuar o voto, o aumento de votos brancos em outros cargos e a diminuição de votos brancos para presidente.
 
Constata-se que existe um interesse maior em votar para presidente que em outros cargos. Isso não pode ser 
observado nos eleitores que votaram até o horário permitido pelo TSE (8h às 17h). Foram excluídos os votos em 
trânsito, porque o eleitor escolhe apenas um candidato então seria mais rápido.

Esses dados referem-se ao primeiro turno, então teríamos que digitar:
5 números para candidato estadual;
4 números para candidato federal;
3 números para Senador;
2 números para governador;
2 para presidente. 
E todas as vezes após ter digitado apertar o botão confirma. 
Totalizando em 21 teclas pressionadas até o final da votação.

A Coluna mtempo é o tempo médio entre cada voto. No horário permitido pelo TSE, o tempo de votação é 
de aproximadamente 2 minutos. Após o horário permitido pelo TSE, o tempo de votação médio diminui 
gradativamente, consequentemente encontra-se tempo recorde de votação.
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VOTOS ATÉ 10 SEGUNDOS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiyjvewBD0-J7wzHJNllhuHWMSDJrLp3/edit?usp=share_link&ouid=107763935626064593517&rtpof=true&sd=true


Segundo os dados acima, o comportamento de aproximadamente 2 milhões de pessoas foi de votar somente no 
cargo de presidente e deixar outros cargos em branco.
Uma possibilidade para diminuir o tempo da votação seria utilizar a opção branco para todos os candidatos, 
exceto presidente. A quantidade de dígitos seria 11, em vez dos 21 dígitos.

Encontra-se facilmente registros de urnas com anomalia de dados em relação às outras em nível nacional.
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COLUNAS:
- qeleitores: 59, 76, 64, 55, eleitores por hora;
- qalerta (alerta da urna): muitos logs de erros 
- qeleitores (qtd eleitores) e qbiometria (qtd biometria aceita): alto índice de ERRO na leitura e consequentemente 
liberado via mesário. 
- mtempo (média votação): tempo médio de votação: 00:00:28

3. URNAS DO EXTERIOR 

Nas urnas do exterior, foram encontrados a utilização de um aplicativo chamado SA
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Esse aplicativo deveria ser utilizado quando existe votação em cédulas ou quando MR não é legível. 
Porém pelos LOGS foi possível detectar que diversos países utilizarem esse recurso para transferir votos para 

outros países. Diferente da urna (ítem 1), quando iniciada a zona e a seção são fixas. 
Esse aplicativo permite que a mudança manual dessas informações, assim como a quantidade de votos manuais 

para cada candidato, e somente após os arquivos são gerados para transmissão.
Note que essa urna do LOG acima ela foi digitada com a localidade de BERLIM, porém logo após essa geração, 

foi novamente digitado para outros países.

https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/
eleicao;e=e545;uf=zz;ufbu=zz;mubu=29386;zn=0001;se=3057/dados-de-urna/
log-da-urna 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S7hxjgKv59nHhglW54MW_TQPYec4Wkve/edit?usp=share_link&ouid=107763935626064593517&rtpof=true&sd=true


4. BIOMETRIA

A urna tem uma utilização da tecnologia de biometria de uma forma totalmente fora dos padrões utilizados.
Em qualquer sistema que utilizado, por exemplo, um relógio de ponto ou em uma fechadura eletrônica, não é 

necessário identificar quem está colocando o dedo, pois a própria digital irá se encarregar de fazer isso. 
Apenas leitura do dedo (digital) faz a busca de dados armazenados em um banco de dados. Caso seja encontrada 

a pessoa é identificada e no caso do relógio de ponto, um comprovante é impresso.

Observando o LOG da urna, conclue-se que mesmo com o reconhecimento do eleitor via número do título 
digitado, qual o motivo do uso da Biometria? 

No caso do mesário quando a digital não é reconhecida para a liberação da urna, a urna é liberada da mesma 
forma. No caso do eleitor, quando a digital, não é reconhecida, o voto é liberada através do ano de nascimento.

Log AC-BUJARI-zona:0009-secao:0001 

Cada urna armazena apenas as digitais dos eleitores de cada sessão.
Curiosamente para essas eleições, foi importado um banco de dados de terceiro para dentro do sistema, porém 
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não pode ser identificada ou auditada que a digital seja realmente da pessoa.

https://www.tre-rs.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/justica-eleitoral-vai-aproveitar-biometria-
cadastrada-em-orgaos-parceiros

 De 326 eleitores, 299 tiveram 4 tentativas de autenticação via biometria sem sucesso e não foi reconhecida a 
digital, e tiveram que ser liberadas pelo ano de nascimento.
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Isso cria uma falha muito grande de segurança, primeiro que se a uma digital for acionada ao dedo de outra 
pessoa, e essa pessoa vote na mesma seção, não acusaria um erro, porque o banco de dados não está utilizando a 
biometria como chave mas o título de eleitor. 

Por exemplo: Apenas um valor igual do primeiro item, o segundo pode se repetir. 

Chave Utilizando Título de eleitor:
123456789 – Biometria 1 – Biometria 5 
243432424 - Biometria 2 – Biometria 5 
121455454 – Biometria 3 – Biometria 5 

Pode-se cadastrar facilmente a mesma digital para todas os eleitores da seção de uma única pessoa. Por padrão, 
é necessário o cadastro de duas digitais, sendo assim necessitando de apenas de dois eleitores cadastrados pela 
biometria para liberar a sessão para todos os eleitores dessa mesma sessão através do número do título. Tendo 
como conclusão, a biometria não assegura o eleitor que teve a leitura da digital seja ela mesma, pelo fato dela não 
fazer o reconhecimento inicial necessário para o iníncio da votação.

Caso a chave de acesso fosse a digital, isso seria impossível, veja o exemplo:

Biometria 1 – 123456789 
Biometria 2 – 123456789 
Biometria 3 – 121455454 
Biometria 5 – 123454782 

Não existe nenhum tipo de disponibilização desses arquivos biométricos para a validação. 
Como explicar que mesmo com a biometria cadastrada, outra pessoa votou em seu lugar? 
Dentro do LOG da urna existe uma mensagem de erro avisando que o eleitor já votou. 
Veja um exemplo:
Observa-se que das 8h às 9h todos os votos foram com biometria. Porém o LOG da urna acusa o erro acusando 

assim que um eleitor foi votar, outro já havia votado.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CwjpPMT4TKCmsrPNj6tLnWXOuDI-C9ce/edit?usp=share_link&ouid=107763935626064593517&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KGVosmfFkV_bGggREpLBRbfgjjlj5eb5/edit?usp=share_link&ouid=107763935626064593517&rtpof=true&sd=true


No LOG da urna fica até uma mensagem de alerta após a análise de todos os arquivos das urnas. 
Segue a Tabela por estado de eleitores que foram votar, e outro eleitor havia votado no primeiro e no segundo 

turno.

De alguma forma o mesário digitou o título de um eleitor que não estava na seção e a biometria conferiu com 
alguma digital cadastrada, ou eleitor não possui a biometria. Algo curioso, está no fato da quantidade de vezes que 
o mesário erra o título de eleitor que os LOGS acusam.
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