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O sistema Copac Virtual foi cria-
do pela Superintendência de Pesquisa 
e Estratégia de Segurança Pública do 
Estado do Ceará (Supesp), ainda com o 
nome de Proteger Virtual. 

 A partir do advento da Lei nº 
17.576, de 02 de agosto de 2021, foi ins-
titucionalizado o Programa Estadual de 
Proteção Territorial e Gestão de Riscos 
(Proteger), como parte da estratégia de 
segurança pública do Estado do Ceará, 
o qual, segundo a referida lei, é coor-
denado pela Supesp. Recentemente, o 
Proteger foi incorporado ao Comando de 
Prevenção e Apoio às Comunidades da 
Polícia Militar do Ceará (Copac/PMCE).  

 O Copac Virtual é uma ferramen-
ta online de gestão de demandas e ge-
ração de relatórios a partir de registros 
geolocalizados, feito pelos policiais que 
identifi cam as necessidades sociais, em 
seu trabalho, tais como ocorrências de 
desordens urbanas. Também possibilita 
o registro de informes, que podem ser 
utilizados pelos órgãos de polícia judici-
ária e inteligência da Secretaria da Se-
gurança de Segurança Pública e Defesa 
Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE).

 As informações geradas facilitam 
tanto a classifi cação da urgência para 
resolução das demandas quanto tam-
bém geram conhecimento acerca das 
condições urbanas e sociais dos terri-
tórios em que atua o Copac dentro das 
Áreas Integradas de Segurança (AIS).

 O Copac Virtual tem seus serviços 
disponíveis via aplicação web. Leve, ágil 
e fácil de usar. Após a autenticação do 
usuário, o sistema libera o acesso para 
cadastro de demandas da população.

COPAC Virtual

Figura 1 - Autenticação no sistema (login).

Figura 2 – Seleção de ambiente de pesquisa.

 Clicando na aba da esquerda o 
usuário pode ver as opções. 
Na opção Cadastrar, ele pode cadas-
trar as demandas na opção, Cadastrar
> Demandas.
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Ao cadastrar uma demanda o usu-
ário deve informar os seguintes dados:
A) Em qual AIS ocorreu a demanda; 
B) Marcar a demanda na lista de deman-
das ou especifi car em outros; informar 
endereço ou localização aproximada da 
demanda. 
C) Classifi car a urgência da demanda.

 Ao cadastrar uma demanda, em 
seguida o sistema solicita ao usuário 
que informe ou não os dados do solici-
tante da demanda. Caso o demandante 
queira preservar o anonimato, os dados 
não serão inseridos no formulário.

Figura 3 – Formulário de cadastro da demanda. Figura 4 – Formulário de cadastro de demandante.
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Figura 5 – Gráficos gerados pelas demandas.

 Na sessão Principal, o usuário 
pode observar uma série de métricas 
gerais sobre o quantitativo das deman-
das, solicitantes, demandas abertas, en-
caminhadas, canceladas, aguardando 
solução, e fi nalizadas.

Figura 6 – Estatísticas e métricas das demandas.

Os gráfi cos apresentam as estatísticas e 
métricas das demandas:

● Total de demandas por AIS;

● Percentual de demandas por AIS;

● Total de demandas por tipo de 
ocorrência;

● Demandas por território (Fortale-
za, RMF, Interior Norte, Interior Sul, Jua-
zeiro do Norte, Ceará);

● Demanda por urgência de neces-
sidade.

 Na sessão Principal, o usuário 
tem acesso ao Mapa de Demandas. O 
sistema apresenta um mapa com a geo-
localização de cada demanda cadastra-
da. 
 O produto fi nal do Copac Virtual é 
o Relatório de Identifi cação de Demanda 
de Segurança (RIDS), devidamente ge-
orreferenciado. O documento detalhado 
é encaminhado ao órgão competente.

Figura 7 – Mapas gerados pelas demandas no sistema.
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