
Um navegador eleitoral com todas as 
informações e dados das eleições em todo 

o Brasil desde o ano de 2000 



Dados da população e eleitorado em todas as cidades do Brasil 
Sempre atualizados 



Dados da população e eleitorado em todas as cidades do Brasil 
Neste exemplo, o Estado do Mato Grosso 



Evolução do eleitorado em todo o Brasil exibido em cada zona eleitoral 
Neste exemplo, o Rio grande do Sul 



Endereço de todas as zonas eleitorais do Brasil com municípios sede 
Neste exemplo, a Paraíba 



Relação de todos os partidos políticos que já participaram de uma eleição 



Formação do Congresso Nacional. Neste exemplo, em 2006 
O Senado 



Formação do Congresso Nacional. Neste exemplo, em 2006 
A Câmara Federal 



Formação do Congresso Nacional. Neste exemplo, em 2006 
A Câmara Federal em formato de gráfico 



Formação das Assembleias Legislativas.  
Neste exemplo, o Paraná em 2006 



Formação das Assembleias Legislativas. Neste exemplo, o Paraná em 2006 
em formato de gráfico 



Prefeitos eleitos em 2012. Neste exemplo, o estado de Santa Catarina 



Votação por candidato e cargo no estado 
Neste exemplo, em 2010, Senador no Rio de Janeiro 



Votação por candidato e cargo na região (metropolitana, administrativa ou de governo) 
Neste exemplo, em 2010, Deputado Federal no Espírito santo 



Votação por candidato e cargo nas zonas eleitorais 
Neste exemplo, em 2008, Prefeito em São Paulo/SP 



Votação por candidato e cargo nas zonas eleitorais 
Neste exemplo, em 2008, Prefeito em São Paulo/SP plotada no mapa 



Votação por partido 

Por partido pode-se obter os resultados: 
- No estado 
- Na região (metropolitana, administrativa ou de governo) 
- No município 
- na zona eleitoral 



Votação comparativa entre candidatos a diferentes cargos 
Neste exemplo, em 2010, na região metropolitana de São Luis/MA 



Perfil do candidato ou município ou partido 
Neste exemplo, em Crateús/CE para o cargo de Prefeito 



Eleja como seu consultor eleitoral 

Entre em contato conosco: 

www.votados.com.br 

contato@votados.com.br 

http://www.votados.com.br/

