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O Painel Dinâmico é uma fer-
ramenta de inteligência de negócios 
(business intelligence - BI) aplicada 
a segurança pública estadual consis-
tindo de um conjunto de aplicativos, 
ferramentas e painéis  que permitem 
o acesso e a análise de dados, infor-
mações e estatísticas para melhorar 
e otimizar decisões e desempenho 
na prevenção de crimes e combate 
a violência nas Áreas Integradas de 
Segurança (AIS). 
 Cada uma das variáveis corres-
ponde a um indicador essencial para 
traçar uma estratégia efetiva e rápida 
para a manutenção da segurança. 
A Superintendência de Pesquisa e 
Estratégia de Segurança Pública 
(SUPESP) divulga os principais indi-
cadores criminais através de painéis 
dinâmicos, gerados em Power BI. 

PAINEL DINÂMICO

1. Crime Violento Letal Intencional – CVLI

2. Crimes Sexuais

3. Apreensão de Armas de Fogo

4. Furto

5. Apreensão de Entorpecentes

6. Crime Violento contra o Patrimônio 

- CVP

7. Vítimas de Ocorrências Registradas 

na Lei 11.340/2006 – Mª da Penha

8. Feminicídio

 É possível acessá-los no link 
https://www.supesp.ce.gov.br/painel_
dinamico/ . Dentre os indicadores es-
tratifi cados estão:
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A. Área de seleção da série tem-
poral. Por padrão os valores vêm de 
01/01/2015 até a data do último dia do 
mês anterior.
B. Seleção da base de dados geor-
referenciada: Ceará, Fortaleza, Região 
Metropolitana de Fortaleza, Interior Nor-
te, Interior Sul;
C. Número total de vítimas de CVLI 
nos anos de 2020, 2021 e 2022;
D. Mapas de calor onde as regiões 
mais escuras são os locais com maior 
número de vítimas de CVLI. No mapa, 
o usuário pode clicar na AIS que deseja 
analisar segurando o botão CTRL para 
selecionar mais de uma região;
E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do 
último dia do mês anterior.
F. Gráfi co de linha com dados por 
ano e mês atualizada de 01/01/2015 até 
o presente momento;
G. Percentual de vítimas de CVLI por 
dia da semana;
H. Percentual de vítimas de CVLI por 
turno (manhã, tarde, noite, madrugada);

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI):

I. Percentual de vítimas de CVLI por 
natureza do crime;
J. Percentual de vítimas de CVLI por 
gênero da vítima.
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior. 

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de vítimas de crimes 
sexuais nos anos de 2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
vítimas. No mapa, o usuário pode clicar na 
AIS que deseja analisar segurando o botão 
CTRL para selecionar mais de uma AIS;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

G. Percentual de vítimas de crimes se-
xuais por dia da semana;

H. Percentual de vítimas de crimes por 

período do dia (manhã, tarde, noite, madru-
gada);

I. Percentual de vítimas por gênero;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
CRIMES SEXUAIS:
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de armas de fogo apre-
endidas nos anos de 2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
apreensões. No mapa, o usuário pode cli-
car na AIS que deseja analisar segurando 
o botão CTRL para selecionar mais de uma 
região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

G. Percentual de armas apreendidas 
por dia da semana;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO:

H. Percentual de armas apreendidas 
por período do dia (manhã, tarde, noite, ma-
drugada);
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de armas de fogo apre-
endidas nos anos de 2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
ocorrências de furto. No mapa, o usuário 
pode clicar na AIS que deseja analisar se-
gurando o botão CTRL para selecionar mais 
de uma região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

G. Percentual de ocorrências de furto 
por dia da semana;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
FURTO:

H. Percentual de ocorrências de furto 
por período do dia (manhã, tarde, noite, ma-
drugada).
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total entorpecentes apreen-
didos (kg) nos anos de 2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
entorpecentes apreendidos (kg). No mapa, 
o usuário pode clicar na AIS que deseja 
analisar segurando o botão CTRL para se-
lecionar mais de uma região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

G. Percentual de entorpecentes apreen-
didos (kg) por dia da semana;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
 APREENSÃO DE ENTORPECENTES:

H. Percentual de entorpecentes apreen-
didos (kg) por período do dia (manhã, tarde, 
noite, madrugada).
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de ocorrências de CVP 
nos anos de 2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número 
de ocorrências de CVP. No mapa, o usuário 
pode clicar na AIS que deseja analisar se-
gurando o botão CTRL para selecionar mais 
de uma região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO (CVP):

G. Percentual de ocorrências de CVP 
por dia da semana;
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de vítimas nos anos de 
2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
vítimas. No mapa, o usuário pode clicar na 
AIS que deseja analisar segurando o botão 
CTRL para selecionar mais de uma região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340):
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A. Área de seleção da série temporal. 
Por padrão os valores vêm de 01/01/2015 
até a data do último dia do mês anterior.

B. Seleção da base de dados georrefe-
renciada: Ceará, Fortaleza, Região Metro-
politana de Fortaleza, Interior Norte, Interior 
Sul;

C. Número total de vítimas nos anos de 
2020, 2021 e 2022;

D. Mapas de calor onde as regiões mais 
escuras são os locais com maior número de 
vítimas. No mapa, o usuário pode clicar na 
AIS que deseja analisar segurando o botão 
CTRL para selecionar mais de uma região;

E. Tabela com dados por ano e mês 
atualizada de 01/01/2015 até a data do últi-
mo dia do mês anterior;

F. Gráfi co de linha com dados por ano e 
mês atualizada de 01/01/2015 até o presen-
te momento;

DADOS DISPONÍVEIS NO PAINEL DINÂMICO 
FEMINICÍDIO:

G. Percentual de vítimas por dia da se-
mana;
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