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Crime sem castigo



Mapa das 1000 mortes
http://goo.gl/98Z343
http://public.tableausoftware.com/views/HomicidiosCuritiba/Mapa

Reportagem
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/crime-sem-castigo/



A reportagem
Banco de dados montado a partir de inquéritos da 
Polícia Civil e de informações do Poder Judiciário

• 1 ano e meio

• mais 145 mil páginas (físicas) de inquéritos policiais

Período apurado:

• 2010 (inteiro)

• 2011, 2012 e 2013 (1º trim)

Equipe
Bruna M. Walter, José M. Lopes, Rogerio W. Galindo e Rosana Félix
Ilustração e Diagramação: Osvalter Urbinati e Robson Vilalba



O que foi avaliado:
Inquéritos em 3 situações:

•	ainda em tramitação;

•	já arquivados sem solução;

•	suspeito	identificado	e	levado	a	Júri.

40 critérios de cada caso:
• em que bairro morava a vítima, 

• qual foi a arma usada, 

• se havia alguém preso pelo crime e 

• quantas testemunhas foram ouvidas,

• ...



Passo a passo

limpar e 
padronizar

mapear

publicação
interativo + 
impresso

colher 
informações



Limpando os dados
Selecionar informações úteis

Datas, locais, número de tiros, arma utilizada

comparáveis e 
quantificáveis

limpar

mapear

publicar
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Limpando os dados
Selecionar informações úteis

Datas, locais, número de tiros, profissão

limpar

mapear

publicar

comparáveis e 
quantificáveis

PRIVACIDADE

No Tableau Public 
tudo fica disponível 
para ser baixado



Dados gerais > organizada rápida

Mais tempo para a limpeza demorada:

ENDEREÇOS

Excel

limpar

mapear

publicar



Limpando endereços
• editor de texto  

(busca avançada)

• google refine (mesclar 
ocorrências parecidas)

limpar

mapear

publicar

Text 
Wrangler

Google 
Refine



Antes de começar a parte demorada

• enviar para a equipe

• ajudar nas conclusões antes de escrever matérias

• Tableau é versátil: gerar gráficos e compartilhar

limpar

mapear

publicar

Versão preliminar 
dos gráficos



Antes de começar a parte demorada

• enviar para a equipe

• ajudar nas conclusões antes de escrever matérias

• Tableau é versátil: gerar gráficos e compartilhar

limpar

mapear

publicar

Versão preliminar 
dos gráficos



Mapeamento (geocoding)

• Bom pra encontrar número grande de endereços

• Não teve problema com limite de linhas

• Foi possível conferir os mapeamentos e corrigir 
quando necessário

• Equipe: Fabiano de Miranda e Lucas dos Santos

Google 
Fusion Tables

limpar

mapear

publicar



Mapeamento (geocoding)

• download KML

• extrair coordenadas

• incluir coordenadas na base

Google 
Fusion Tables

limpar

mapear

publicar

KML

Lat
Long

XLS



Produção do interativo

• Escolha das informações

• Geração dos gráficos

• Fazer gráficos/filtros funcionarem ao mesmo tempo

limpar

mapear

publicar

Tableau 
Public



Produção do interativo

• Escolha das informações

• Geração dos gráficos

• Fazer gráficos/filtros funcionarem ao mesmo tempo

limpar

mapear

publicar

Tableau 
Public



Mapa



Estatísticas



Filtros 
simultâneos



Tooltips 
(mouseover)



Linha do 
tempo



Produção do mapa impresso

CENTRO

Tatuquara

Pinheirinho

Sítio Cercado

Alto
Boqueirão

Novo
Mundo

Uberaba

Parolin
Cajuru

Cidade
Industrial

Xaxim



Produção do mapa impresso
• Escolha rigorosa das informações

• Layers de informação

CENTRO

Tatuquara

Pinheirinho

Sítio Cercado

Alto
Boqueirão

Novo
Mundo

Uberaba

Parolin
Cajuru

Cidade
Industrial

Xaxim

Mais informações
Maior complexidade

Menos informações
Melhor compreensão





Tableau: Apresentação



O que dá pra fazer com Tableau?

Mapas

Bases complexas Tendências

Listas

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1286522&tit=Confira-o-Ideb-das-escolas-publicas-paranaenses
http://public.tableausoftware.com/profile/#!/vizhome/shared/C7QF3WSM3
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id=1328685
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/retratosparana/indicadores/


Pontos fortes

• Rápido pra visualizar

• Lida com muitos dados

• Publicar e compartilhar

• Versátil (roda em 
qualquer coisa)

• Grátis

• Ajuda (bons fóruns)

Pontos fracos

• Demora aprender

• Arquivos ficam 
públicos  
(na versão Public)

• Só windows  
(versão mac por vir)

• Lento



Download

http://www.tableausoftware.com/public/download

http://www.tableausoftware.com/public/download


Abrindo dados



Abrindo dados
Abrir dados > 



Abrindo dados
Abrir dados > Escolher tipo de arquivo



Abrindo dados
Abrir dados > Escolher tipo de arquivo > Escolher planilha



A interface do tableau



Marks

Show Me
Área do 
gráfico

Painéis de linhas 
e colunas

Dados do 
arquivo

Dimensões

Measures



Conferir dados importados
Verificar se o Tableau entendeu corretamente os 
dados



Conferir dados importados
Verificar se o Tableau entendeu corretamente os 
dados



Conferir dados importados
Verificar se o Tableau entendeu corretamente os 
dados O que ver aqui?

Basicamente, confira se está parecido 
com os dados do Excel:
• linhas preenchidas

• sem células vazias

• cabeçalhos reconhecidos

• números reconhecidos como números

• número total de linhas



Criando uma 
visualização



Arraste uma dimension para o painel de 
linhas (Rows)



Arraste uma measure para o painel de 
colunas (Columns)



O painel Show me
• Visualização automática

• Sugestões de gráfico para os 

dados disponíveis

• Requisitos de dados para 

cada tipo de gráfico



Escolha uma forma:
Tabela



Escolha uma forma:
Tabela pintada



Escolha uma forma:
Treemap



Escolha uma forma:
Bolhas (bubble chart)



Escolha uma forma:
Bolhas (bubble chart)

Que tipo de gráfico usar?

Essa é uma conversa mais longa...

http://goo.gl/fWGO8n

http://goo.gl/fWGO8n


Forma escolhida:
Barras horizontais



O painel Marks
• Formatar os gráficos

• Cores, tamanhos, legendas, e 

mouse-overs

• Funciona com arrastar-e-soltar



Formatando a visualização:
• Ordenando lista (Sort)
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Formatando a visualização:
• Ordenando lista (Sort)

• Redimensionar tamanho da área

• Adicionar labels 

• Adicionar cor



Formatando:
Antes & depois



Publicação



No Tableau Public
Salvar = Publicar na web
(ou seja, tudo que é salvo fica disponível no ar)



Fazer log-in
A conta é gratuita



Nomear arquivo
um bom nome é importante pra organização

um exemplo de nomenclatura: 
tipo da informação + periodo (+ fonte)



Salvando pela segunda vez
Sempre pede para substituir o arquivo.
Não tem problema.



Preview do arquivo salvo

Link para 
embed

Link para 
visualizar



Fim da parte básica.

Extras...



Cruzando dados



Conectar dados novamente para abrir 
outra tabela: 

Data > Connect data



Selecione a tabela que tem as 
coordenadas:



Agora tem 2 fontes 
de dados conectadas 
(2 tabelas)



Crie uma nova worksheet para 
trabalhar com os novos dados

New Worksheet



Dois cliques na Latitude e depois na 
Longitude para adicioná-las:



Arraste o campo Município para o 
painel Marks



Volte na outra tabela para pegar um 
campo de lá:



Arraste a população em cima do botão 
Size no painel Marks



Ajustes
Clique em Size para ajustar o tamanho das bolhas



Ajustes
Clique em Color para adicionar transparência





Preparando os 
arquivos



Formato de dados que softwares 
entendem
• informações começam na célula A1

• 1ª linha: cabeçalhos

• linhas seguintes: cada linha deve corresponder a um item

Cada linha, 

um caso,
um registro, 
uma coisa

Cada coluna, 

uma variável
uma característica,

Cada planilha, 

um tema



Limpando uma tabela

• Manter apenas:  

> dados principais 

> 1 linha de cabeçalho 

• Preencher linhas brancas (fill down)

• Adicionar todos os cabeçalhos

• Em alguns casos: Reformatar a 

estrutura (plugin do excel) 
http://goo.gl/1igv6C

Remover 
• introduções

• títulos

• fonte, data de 

publicação, 

observações

• totais



Limpando uma tabela



Limpando uma tabela

Remover textos introdutórios, 
observações, fontes

Remover células mescladas

Remover totais



Importante:
não jogue fora as informações!

• coloque esses dados em outra planilha

• mantenha uma cópia do arquivo original





Obrigado!
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