
www.numeros.mg.gov.br

1

http://www.numeros.mg.gov.br


www.numeros.mg.gov.br

2

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SÉRGIO BARBOZA MENEZES

SECRETARIA ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AILTON APARECIDO DE LACERDA

SUBSECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DANILO EMANUEL DE OLIVEIRA SANTOS DE TREMINIO SALAS

OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

ANA LUIZA WERNECK PASSOS VERONEZI

DIRETORIA DE PRODUÇÃO, GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES

CAMILA XAVIER CAMARGOS

EQUIPE TÉCNICA

ANGÉLICA PEREIRA DOS SANTOS

BRUNA THAMIRES DA SILVA LEITE

DANIEL EUSTÁQUIO PIMENTA E PAIVA

LIZANDRO NEI GUALBERTO

PATRÍCIA APARECIDA BRUGGER DE OLIVEIRA

RAMON MARCELO BENIGNO OLIVEIRA
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O portal Minas em Números é um canal de comunicação do Governo do 

Estado de Minas Gerais com o objetivo de compartilhar parte dos princi-

pais indicadores e resultados do estado em um único ambiente digital, por 

meio de gráficos interativos, mapas e tabelas.

Os dados são atualizados e divulgados mensalmente através do business 

intelligence qlikview pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) 

em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Se-

plag). O tratamento e a consolidação dos indicadores ocorrem a partir das 

informações extraídas do Armazém de Informações do Sistema Integrado 

de Defesa Social – Módulo do Registro de Evento de Defesa Social (Ar-

mazém SIDS_REDS). Esse sistema é alimentado diariamente por regis-

tros criminais e de sinistros produzidos pela Polícia Militar, Polícia Civil, 

Corpo de Bombeiros Militar, Sistema Socioeducativo e Sistema Prisional 

do Estado de Minas Gerais. Além disso, especialmente para os dados de 

homicídios consumados de Belo Horizonte, a publicação abrange também 

informações oriundas da Delegacia de Crimes Contra a Vida.

Apresentação

http://www.numeros.mg.gov.br
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Orientações

Acesse o link:

http://www.numeros.mg.gov.br

e clique na aba

“PAINEL DE INDICADORES”

http://www.numeros.mg.gov.br
http://www.numeros.mg.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=MapaResultados.qvw&host=QVS%40vm13532&anonymous=true
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Na aba “TEMA”

clique em

“Segurança Pública”
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Em seguida, aparecerá uma página com os indicadores 

de Segurança Pública que são divulgados mensalmente:

    •  Acidentes de Trânsito – Registros

    •  Crimes Violentos – Registros

    •  Homicídios Consumados – Registros

    •  Número de Vítimas de Homicídio Consumado

    •  Outros Eventos de Defesa Social – Registros

Para o tema “Segurança Pública”, é possível habilitar as

seguintes opções em “Região”:

    •  Minas Gerais

    •  Municipal

    •  Região Metropolitana de Belo Horizonte

    •  RISP

    •  Território de Desenvolvimento

Quanto ao período a ser pesquisado, existem duas

possibilidades:

    •  Anual

    •  Mensal

http://www.numeros.mg.gov.br
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Para selecionar um indicador, clique 

sobre o seu respectivo nome (ex:  

“Acidentes de Trânsito Registros”)
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Especificamente para o crime “Homi-

cídio Consumado” é possível verificar 

a    contabilização de registros e de víti-

mas, dependerá do indicador selecionado. 

O número de registros, para este tipo de 

crime, também é encontrado no indicador 

“Crimes Violentos – Registros”.
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Para qualquer indicador selecionado:

>  é possível habilitar filtro de:

    •  Ano (a partir de 2012);

    •  Mês;

    •  Território de Desenvolvimento;

    •  Município

    •  Região Metropolitana de Belo Horizonte;

    •  Região Integrada de Segurança Pública. 

>  para selecionar mais de uma opção dentro de um 

mesmo filtro, basta manter a tecla Ctrl pressionada;

>  para desabilitar um único filtro, basta clicar    

sobre a opção não desejada;

>  a opção “Limpar Filtros” está disponível para de-

sabilitar todos os filtros selecionados pelo usuário;

>  ao iniciar a navegação, o último ano publicado 

já estará habilitado no filtro de ano;  

>  ao final da página, verifica-se a data em que os 

dados foram atualizados;
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>  Em “MAPA” verifica-se um mapa temático com a 

apresentação dos dados do indicador selecionado;

>  Em “EVOLUÇÃO” observa-se um gráfico 

com o quantitativo de registros ou vítimas do 

indicador selecionado;

>  Em “REGIÕES” verifica-se dados do indica-

dor selecionado divididos por: Território de De-

senvolvimento, RISP e Município;

>  Em “TABELA” é apresentada uma tabela com 

informações do número de registros do indica-

dor selecionado, por município, ano e mês;

> Em “MAIS INFORMAÇÕES” observa-se um 

gráfico com informações de taxa por 100.000 

habitantes, por mês, do indicador selecionado;

> Na opção “FICHA TÉCNICA” consta uma breve 

descrição do indicador selecionado, fonte das in-

formações, periodicidade, polaridade e limitações. 
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É possível exportar os dados em formato de 

planilha .xls. Basta clicar no canto superior 

do objeto em exibição.

http://www.numeros.mg.gov.br
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O filtro de “Natureza Criminal” é específico de

indicadores que abrangem mais de uma natureza:

>  Em “Crimes Violentos – Registros” é possível filtrar: 

    •  Estupro Consumado

    •  Estupro de Vulnerável Consumado

    •  Estupro de Vulnerável Tentado

    •  Estupro Tentado

    •  Extorsão Mediante Sequestro Consumado

    •  Homicídio Consumado (Registros)

    •  Homicídio Tentado

    •  Roubo Consumado

    •  Sequestro e Cárcere Privado Consumado

http://www.numeros.mg.gov.br


www.numeros.mg.gov.br

13

Em “Outros Eventos de Defesa Social –

Registros” é possível filtrar: 

    •  Extorsão Consumado

    •  Furto Consumado

    •  Lesão Corporal Consumado
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