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"Voces me perguntam: qual e a nossa meta? 

Posso responder com uma {mica palavra: Vit6ria!!! 

Vit6ria a todo custo; 

Vit6ria apesar do medo, 

Vit6ria por mais Iongo e diffcil que o caminho possa ser, 

Pais sem vit6ria nao ha sobrevivencia." 

(Churchill) 
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CAPiTULO 1 

1 INTRODUCAO 

Ministrando instrugao de tiro na Polfcia Militar ha mais de 25 anos houve a 

oportunidade de vivenciar inumeros epis6dios de confrontos armadas e de alguns 

fomos protagonistas. 

De cada ocorrencia envolvendo policiais militares em confronto com 

marginais armadas, buscou-se sempre estudar cada caso, para dele tirar alguma 

experiencia para incrementar as pr6ximas instrug6es. 

Dessas experiencias vivenciadas, algumas diretamente no teatro de 

operag6es, umas como ouvinte dos policiais militares protagonistas e outras por 

intermedio de interlocutores que tomaram conhecimento dos fatos relatives a 

confrontos armadas, percebeu-se que quando tudo dava certo, ou quase tudo, os 

PMs envolvidos na ocorrencia possufam uma melhor habilidade com o armamento 

que os demais. 

Diante dessas assertivas, em 1994, durante o Curso de Aperfeigoamento de 

Oficiais (CAO), foi elaborado urn trabalho de pesquisa quanta a tecnicas e taticas 

para confrontos armadas e, todos os entrevistados, foram unanimes quanta a 

necessidade de instrug6es. 

Elas passaram a acontecer mais amiude dadas aos investimentos do 

governo estadua/ nos ultimos cinco anos, no que tange aos insumos destinados a 
recarga de munig6es. 

Apesar de os instrutores, com curso de especializagao em armas de fogo ou 

nao, terem boa vontade e dedicagao para ministrarem aulas com seguranga e 

proficiencia, muitos nao tern conhecimento se existe ou nao urn sistema padronizado 

que possibilite planejar a instrugao e fazer registros de informag6es sabre os 

instruendos ou a vida instrucional durante a carreira, num banco de dados, com o 

arquivamento dos resultados oriundos do estande de tiro e que possibilita ainda, 

emitir relat6rio que otimize uma analise imediata por ordem classificat6ria e 

aproveitamento individual e coletivo, o que facilitaria sobremaneira ao instrutor, ap6s 

outras sess6es de instrugao pratica destinadas ao mesmo grupo ou a parte deste, 
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verificar se houve evoluc;ao no aprendizado, permitindo avanc;ar em tecnicas mais 

apuradas e que exijam aplicayao de novas habilidades para sua sobrevivencia em 

confrontos armadas. 

Os instrutores de tiro policial desconhecem se existe, na Policia Militar do 

Parana, algum projeto em estudo, elaborac;ao ou em desenvolvimento, no que tange 

a aplicac;ao de urn software para avaliac;ao de desempenho, correc;ao de 

treinamento e analise de resultados. Apesar desse desconhecimento, alguns 

instrutores de tiro que tambem praticam o "tiro esportivo" conhecem ou ja ouviram 

falar no software "WinMSS"1
. 

No desenvolvimento do presente trabalho, iremos demonstrar que ha uma 

proposta viavel e exequfvel, tanto abarcando a questao tecnico-operacional quanta 

ao suporte financeiro, para estabelecer, no seio da Corporac;ao Policiai-Militar entre 

seus oficiais instrutores2
, uma forma de registro informatizado do resultado das 

instruc;oes, para possibilitar uma avaliac;ao, a qualquer tempo, do nfvel de preparo 

tecnico-profissional de seus integrantes. Tal proposta e fundada, em linhas gerais, 

na utilizac;ao das ferramentas de urn software livre. Tais ferramentas sao conhecidas 

mundialmente por atiradores esportivos e clubes de tiro, na modalidade I.P.S.C.3
, 

sendo que no Brasil tal modalidade e denominada "tiro pratico". 

Para se lograr exito na demonstrac;ao, far-se-a uma apresentac;ao 

sistematica e detalhada de certas carencias operacionais das instruc;oes de tiro hoje 

praticadas na PMPR, alem de exibir situac;oes faticas em que urn melhor preparo do 

profissional, em tiro policial e sobrevivencia a confrontos armadas, teria sido decisivo 

na consecuc;ao de urn melhor resultado operacional. Em pari passu, serao 

apresentadas as inumeras possibilidades de aplicayao do software 

supramencionado e de que forma este poderia ser integrado a sistematica de 

treinamento do pessoal de seguranya publica e, em especial, ao sistema de 

treinamento da PMPR. 

Acredita-se que o presente trabalho possa ser uma contribuic;ao a outros que 

poderao vir complementar e aperfeic;oar este primeiro. Com certeza, espera-se, 

1 WinMSS: Windows Match Scoring System. Software desenvolvido pelo IPSC - International 
Practical Shooting Confederation. 
2 E seus auxiliares. 
3 I.P.S.C.- Institute Pratical Shooting Confederation: e a sigla do organismo internacional que 
congrega as confederac;oes de tiro pratico de diversos paises. 
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porem, desde logo, que o presente trabalho venha a ser um marco de insergao do 

criteria tecnico-cientffico na diffcil tarefa, mas nobre missao, de preparagao de 

homens de seguranga publica, que sao a primeira linha de defesa da sociedade civil 

brasileira. 

Cre-se ainda que, atualmente, a Polfcia Militar do Parana passa por um 

perlodo fmpar na sua hist6ria de 153 anos de existencia. Os investimentos do atual 

governo do Estado, nos ultimos cinco anos, tern sido expressivos em todos os 

setores da seguranga publicae, em especffico, sobre o assunto ja mencionado, que 

sao as aquisigoes de novos armamentos e de material destinado a confecc;ao4 de 

munigao para treinamento. Esperamos que este interesse estatal se preserve, 

independentemente de partidarismos e de mudanc;as de governos, entre outras 

dificuldades geradas pelo exercfcio do sistema democratico de poder. 0 interesse 

em manter a ordem publica, a seguranga publica e a tranquilidade da populagao e 
uma "meta de Estado" e nao deve ser apenas uma "meta de governo", devendo 

transcender aos governos e ser entronizado como dever fundamental de um Estado 

legftimo, democratico e de direito. 

4 A PMPR dispoe de equipamentos e de profissionais especializados em recarregar muni9oes para 
treinamento. De acordo com a Portaria Ministerial n°. 1.024, de 4 de dezembro de 1997, a muniyao 
recarregada somente podera ser utilizada em treinamento e instruyao. 
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CAPiTULO 2 

2 UMA REALIDADE NACIONAL 

Em 1970 a populac;ao do Brasil ja passava dos 90 milhoes de habitantes. 

Vinte anos depois, atingia os 150 milhoes, contando que nesse intervalo ocorreram 

varias mudanc;as por fatores tecnol6gicos, mudanc;as que contribufram de forma 

plena para a expansao geografica das grandes cidades, entre elas o exodo rural, 

pela moderna mecanizac;ao aplicada as lavouras. 

A migrac;ao das pessoas, de regioes prejudicadas pela seca e pobreza, para 

os grandes centros urbanos, em busca de trabalho brac;al ou nao qualificado, 

proliferou e expandiu as favelas. 

Pianos economicos fracassados ajudaram a culminar no empobrecimento 

geral da populac;ao. Concomitants a isso e a outros fatores, surgem aproveitadores e 

pessoas inescrupulosas, marginais e meliantes de toda especie, partindo para a 

escalada do crime com estrutura organizada, e outros crimes praticados com armas 

sofisticadas contrabandeadas de outros pafses. 

A seguranc;a publica e urn grande problema, mas a sonegac;ao generalizada 

de impastos, os desvios de recursos publicos e as facilitac;oes polfticas e rna 

administragao nas instancias governamentais sao bern piores. 

Dessa forma, campeando a impunidade desde o Congresso Nacional, 

acreditam os marginais que, de posse de armas, estao sempre prontos e aptos a 

revidarem a ac;ao policial, corroborados pela inercia da lei, pela inoperancia de 

autoridades e pela impunidade e pela ineficacia na aplicagao das penas pelo 

Judiciario. 

Analisando a dura realidade dos policiais brasileiros, especialmente aqueles 

da chamada linha de frente, urge dota-los de melhores condic;oes tecnicas e taticas, 

As armas de fogo e equipamentos modernos irao se contrapor ao imprevisfvel do 

dia-a-dia. 0 acompanhamento par intermedio do registro de resultados das 

instruc;oes praticas de tiro policial possibilitara estabelecer parametres analfticos de 

operacionalidade individuais e coletivos. 
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Policiais militares convivem, durante anos, com o armamento organico da 

PoHcia Militar do Parana, sem as vezes nunca sequer te-lo sacado de seu coldre 

para defender a sociedade. Outros, sequer participaram de urn confronto armada 

que tivesse resultado em ferimento para si, para o companheiro, para uma terceira 

pessoa inocente no teatro de operag6es ou com o resultado esperado que seja 

neutralizar a agao agressiva e eminente do marginal oponente. Trata-se de policiais 

militares que, tampouco, receberam treinamento complementar periodico e 

adequado. Outros se deparam com situag6es adversas e inopinadas no dia-a-dia, 

situa<;Oes em que necessitam estar protegidos pelo prepare tecnico-profissional para 

enfrentar os infortunios que podem resultar numa ocorrencia malsucedida, tal como 

a fuga do marginal ou, pior, com o defensor da sociedade ferido ou morto, ou, quem 

sabe, com urn inocente ferido ou morto que se encontrava proximo do evento 

fatfdico. 

Nao se pode medir a capacidade de uma instituigao pela potencia e pela 

qualidade de suas armas, equipamentos e viaturas, mas pelo treinamento de 

capacitagao periodica e pelo usa correto desses. 

A evolugao tecnologica e constante. As armas sao aperfeigoadas e 

melhoradas, tornando-se capazes de maior capacidade de disparos, mais potentes e 

resistentes, com munig6es mais fortes e eficazes. 

Os marginais proliferam-se a cada dia, adquirindo armas de origem ilegal e 

duvidosa, muitas vezes contrabandeadas atraves dos pafses limftrofes ao Brasil. 

Existe hoje, arraigada no seio da populagao, a sfndrome do medo de ser 

assaltado, furtado ou seqOestrado a qualquer hora. Virou uma constante a busca de 

uma sensagao de seguranga, precavendo-se contra as situag6es inusitadas, pais ja 

nao mais se confia nos organismos policiais. 0 panico e o medo tern levado as 

pessoas de classe media alta a se enclausurarem em suas fortalezas, guarnecidas 

par vigilancia particular, par cercas eletricas, par carros blindados e par seguranga 

pessoal propria, uma vez que a lei do desarmamento entrou em vigor recentemente. 

Em levantamento estatfstico realizado pela polfcia norte-americana, 

conclufram que a cada 57 horas urn policial morre na linha de fogo. Duzentos 

policiais sao surpreendidos ou assaltados, a cada ana, enquanto tentam servir e 

proteger a populagao de a<;Oes orquestradas par marginais. 
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A sociedade americana conclui que, para prover seguranga, os policiais sao 

pagos, sentindo-se desprotegida quando um policial honesto e cumprindo seu dever 

e atacado. Mais vulneravel se sentem as pessoas quando um policial e ferido ou 

vern a perecer em confronto armada. 

A isso os policiais americanos respondem que a boa consciencia e 

treinamentos recebidos na academia de polfcia, a dedicac;ao nos horarios de folga, o 

treinamento ffsico, tiro policial, legislagao e recreac;ao, assistencia psicol6gicaf 

dificilmente os transformaram em "Batmans", como quer e aspira a populac;ao. Ha 

uma grande diferenc;a entre os policiais reais e aqueles preconizados por Hollywood, 

que criam na populac;ao a sfndrome do super-policial que patrulha a vizinhanc;a, 

noite ap6s noite, e s6 deve parar quando for desligado ou para substituir a bateria. 

No Brasil, a situac;ao nao e muito diferente quanta ao entendimento de que o 

policial e superior a todos os fatores adversos. Ultimamente, no entanto, as 

autoridades governamentais em nfvel federal e estadual tern dado mais atenc;ao a 
seguranga publica, investindo em equipamentos, viaturas e novas armamentos ef 

com a criac;ao da Secretaria Nacional de Seguranga Publica (SENASP) em 2003, 

essa carreou recursos e novas doutrinas de policiamento para todos os Estados da 

Federac;ao em parceria com os governos estaduais. Tais recursos sao destinados a 
aquisigao de viaturas, de armamento e de equipamentos voltados a melhorar a 

seguranga nos grandes centres urbanos. Ainda, recebe projetos dos Estados para 

investimentos em seguranc;a publica, projetos que sao analisados e, na maioria das 

vezes, aprovados. Entre as novas doutrinas preconizadas pela Secretaria Nacional 

de Seguranc;a Publica (SENASP), destacam-se, entre outras, o policiamento 

comunitario e a criac;ao das areas integradas de seguranc;a publica (AISP5
), 

iniciativas nas quais o Estado do Parana e precursor na execuc;ao, criando outros 

programas com a mesma ideologia, que e a patrulha comunitaria escolar e a 

patrulha comunitaria ambiental e rural. Ainda, criou e desenvolve programas de 

instruc;ao e treinamento convocando policiais civis e militares de varies Estados, 

policiais federais e rodoviarios federais, buscando padronizagao e integrac;ao entre 

as polfcias. 

5 AISP: Area lntegrada de Seguranc;a Publica, que sempre correspondera a mesma area de 
abrangencia de urn batalhao de policia militar, quanta de uma subdivisao da policia civil, de acordo 
com doutrina preconizada pel a SENASP. 
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No passado, fatos reais e inusitados legaram a PMPR e ao povo paranaense 

amarga experiencia e dolorosas perdas para ambos os lados do sentimento 

humano, frutos da ignorancia e da falta de investimentos na formac;ao do homem de 

seguranc;a publica e na sua manutenc;ao ao Iongo da carreira. 

Nesses fatos, os policiais militares alegaram que as armas que portavam 

dispararam acidentalmente, outros, por orientac;ao de seus advogados, alegaram 

impericia, dizendo-se despreparados para o uso de tais armas, porque a instituic;ao 

nao lhes proporcionou 0 devido treinamento. 

0 policial militar, quando formado, e direcionado a atividade fim, sendo visto, 

tal qual os demais companheiros, como um profissional devidamente habilitado, sob 

o aspecto tecnico e psicol6gico, apto a solucionar as adversidades que se lhe 

apresentarao. 

A consciencia profissional, sob a egide da etica, nao ignora, sobremaneira, o 

correto emprego de tecnicas policiais militares, bern como o uso correto do 

armamento organico da instituic;ao, que deve cada vez mais ser aperfeic;oado 

atraves do treinamento criterioso, assim como a aquisic;ao de reflexes 

condicionados, que somente serao consolidados pela continua repetic;8o. 

Acredita-se que, ao final do curso de formac;ao de soldados, cabos, 

sargentos e outros, ap6s uma bateria de testes te6ricos, tecnicos e praticos, o 

policial militar e considerado pronto para o servic;o e apto a conclusao, estando 

habilitado, a partir de entao, para seu mister, nao havendo razao plausfvel para 

alegar, posteriormente, despreparo para prover seguranc;a publica. 

Embasado nestes argumentos e visualizando os investimentos que foram 

aplicados na Polfcia Militar, no caso especffico investimentos relatives as instruc;oes 

praticas de tiro policial e seu registro para analise das condic;Qes tecnicas, verifica-se 

que a corporac;ao tern adquirido os insumos necessaries a recarga de cartuchos 

para atender as demandas dos cursos de formac;ao e da manutenc;ao do padrao. 

Em 2003, na Academia Policial Militar do Guatupe, realizou-se o curso 

destinado a formar oficiais instrutores de armas de fogo, com durac;ao de 600 horas, 

formando 29 especialistas na area. Nao se criou, porem, uma doutrina-padrao de 

instruc;ao e respective registro, mas o nfvel tecnico do policial militar vern 

melhorando a cada dia, estimulando nele a real necessidade de estar bem 

preparado para preservar sua vida e a de outros. 
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Entre as varias ocorrencias de alto risco envolvendo policial militar, 

selecionaram-se algumas que tiveram, na epoca em que ocorreram, grande 

repercussao nos meios de comunicac;ao social. 

Na decada de 1980, urn cabo pertencente a uma das Unidades da Capital, 

portando uma espingarda 12 Ga6
., dais canes, modele Bonnanza, marca Rossi, 

durante uma abordagem de retina a urn condutor de vefculo, veio a dispara-la 

fatalmente contra a cabec;a do mesmo condutor. 

Ainda, neste mesmo perfodo, na regiao oeste do Estado, durante 

perseguic;ao a veiculo suspeito em rodovia, urn soldado engatilhou a carabina .38 

Especial, marca Rossi, modele Puma, e, ap6s a abordagem, estando os perseguidos 

ja desembarcados e em posic;ao de revista e busca pessoal, com as maos sabre o 

velculo, ja submissos as ordens da equipe, inadvertidamente aquele policial militar 

que portava a carabina e fazia a seguranc;a disparou, tendo o projetil ricocheteado 

no solo, atingindo o saco escrotal de urn dos abordados. 0 atingido processou o 

Estado e exige a reparac;ao do dana ffsico e moral, pela perda de urn dos testfculos, 

ap6s cirurgia. 

Num dia de Natal da mencionada decada, na cidade de Cascavel, par volta 

das 16:00 horas, urn cabo, ao efetuar a abordagem de uma pessoa embriagada que 

causava tumultos numa confraternizac;ao de familia, fez usa indevido de uma 

espingarda 12 Ga., marca Rossi, modele Bonnanza, presenteando tragicamente os 

familiares daquele, como fruto de seu despreparo. Tao chocante foi a experiencia e 

o trauma psiquico, que o companheiro do cabo, recem-formado no curse de 

soldados, pediu baixa das fileiras da Polfcia Militar no dia posterior ao fato. 

Na tranquila e calma cidade de Catanduvas, no oeste paranaense, na 

decada de 1990, policiais militares do destacamento local, ap6s denuncia, iniciam 

uma busca a urn suposto marginal, o qual, segundo informac;oes do proprietario de 

urn bar, tentara vender uma pistola calibre 9 mm P7
. Na continuidade da missao, 

coletando informes de transeuntes que indicavam o destine do suspeito, informaram 

que esse entrara em urn local erma, coberto de vegetac;ao espessa. Naquela noite e 

naquele local indicado, urn dos policiais militares que participara como voluntario foi 

6 Ga.: especifica9ao tecnica que significa "Gauge". 
7 Nos calibre 9 mm, no culote dos cartuchos vern a especifica9i:lo "P" que significa "Parabellum" ou "L" que 
significa "Luger". 
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fatalmente abatido pelos disparos de uma arma bandida, quando se distanciou um 

pouco do grupo. No dia seguinte, reforgado o contingents, persistiram nas buscas ao 

assassino, porem, infrutfferas. No terceiro dia, ja apoiando as buscas, estavam 

guarnigoes da Companhia de Polfcia de Choque e um helic6ptero cedido pelo 

IBAMA. A comunidade rural, solidaria a agao da Polfcia Militar, fornecia a diregao 

que o marginal seguia. Uma das patrulhas que estava no encalgo dele, com seus 

integrantes ja exaustos, realizou abordagem a uma casa abandonada e nada 

encontraram. Fazendo um breve descanso, o sargento comandante do grupo viu 

quando o famigerado assassino saiu de um paiol, tambem abandonado, com um 

pano na mao e limpando a arma que portava. 0 sargento, portando uma 

submetralhadora calibre 9 mm P, marca Taurus, modelo Beretta, passou a referida 

arma para a mao esquerda8 e sacou o revolver, dando voz de prisao, tendo o 

perseguido se evadido. Foram atras, seguindo, por dentro de um pequeno c6rrego, 

as pegadas do marginal, o qual, ocupando uma posigao coberta, disparou um tiro 

que acertou a maga de mira da Mtr M9729
, ricocheteando e acertando as algemas 

do sargento que estavam no seu cinto de guarnigao. Buscando se proteger do fogo 

inimigo, cada um procurou uma encoberta10
, separando-se dos demais e a alguns 

passos de distancia, um dos policiais militares daquele grupo se afastou. A 
aproximadamente 20 metros e com a perspicacia que deve nortear todos os 

profissionais de seguranga, localizou o fugitive, deu voz de prisao e o rendeu, 

determinando que largasse a arma, no que foi obedecido, mas, no afa do exito 

momentaneo, olhou para a retaguarda chamando os companheiros, momenta em 

que recebeu varios disparos e pereceu no local, por choque hipovolemico 11
. 

Suspensas as buscas, somente no dia seguinte foi reiniciada com exito a busca e a 

localizagao do marginal, o qual, ao ser abordado, reagiu novamente e, no confronto, 

um dos integrantes da Companhia de Polfcia de Choque, mais preparado 

tecnicamente, revidou os disparos, incapacitando o oponente, que veio a 6bito. 

No verao de 1993, durante realizagao de servigo de inteligencia na regiao 

oeste do Estado, no municipio de Campo Bonito, tres bravos policiais militares sao 

8 Durante o lnquerito Policial Militar declarou que nao sabia usar a referida arma. 
9 Nomenclatura da submetralhadora modelo 1972, marca Taurus, conhecida tambem por Mt 12. 
10 Meio de fortuna que protege o policial das vistas do inimigo, porem nao o protege dos disparos. 
11 Perda abundante de sangue. 
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chacinados covardemente por integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Terra), nao tendo a mfnima oportunidade de esboyar qualquer rea<;ao. 

Ainda no mesmo ano, num sabado festive, quando transcorria normalmente 

uma testa junina, na localidade de Sao Joao do Oeste, distrito de Cascavel, o policial 

militar, realizando policiamento preventive, percebeu que tres irmaos, ja conhecidos 

por envolvimento em outras ocorrencias de natureza policial, realizavam baderna, 

provocando outras pessoas. Diante de sua impotencia, foi a residencia do 

comandante do destacamento e solicitou apoio, sendo atendido de pronto. Foram 

ate o local da testa, onde o Cabo comandante, temendo alguma reagao inesperada 

de seu companheiro de farda, pediu-lhe a arma e, estando com as duas 

acomodadas na cintura, foi falar com os irmaos. Ao se aproximar, num repente, teve 

as armas arrebatadas da cintura e foi alvejado. Cafdo, implorou para nao ser morto, 

porem, em vao, foi alvejado fatalmente na cabega, tendo seu companheiro se 

retirado estrategicamente porque estava desarmado. Poucos dias depois, 

integrantes do grupo de operag6es especiais da Unidade policial da area~ 

diligenciando, localizaram os irmaos assassinos. Ao serem abordados, reagiram a 
voz de prisao, disparando as armas anteriormente arrebatadas do Cabo, contra os 

representantes legais da seguranga publica. Nao restando outra alternativa, os 

policiais militares na defesa da sociedade e de suas pr6prias vidas, revidaram aos 

disparos e, pelo treinamento diferenciado a que foram submetidos durante a 

preparagao do grupo, lograram exito naquela operagao, executando a prisao dos 

outros dois, que foram socorridos a tempo. Urn deles nao resistiu ao ferimento e 

faleceu, a caminho do hospital. 

lnfcio de dezembro de 1990, policiais militares prestadores de servigo no 

terminal rodoviario na cidade de Cascavel, aplicando a tecnica apropriada e 

dominando pessoa embriagada, que havia causado certo tumulto, foi essa pessoa 

alvejada na cabeya por urn disparo desnecessario, quando urn dos contentores 

golpeou a vftima com a arma engatilhada, vindo a mesma a disparar 

invol untariamente. 

Caso semelhante ocorreu na cidade de Londrina em 1991, quando urn 

policial militar, ao abordar urn condutor e seu companheiro que ocupavam uma 

motocicleta, disparou inadvertidamente uma pistola calibre 7,65 mm Auto, modele 

57S, marca Taurus, contra a cabega de urn deles. 
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Noutra ocasiao, tambem na decada de 1990, novamente no dia 25 de 

dezembro, um Sargento, na fun9ao de fiscal de equipe, ao atender a uma 

ocorrencia, onde tres adolescentes haviam entrada num mato, surpreendendo-os de 

arma em punho, mandou que eles levantassem as maos para uma revista e que nao 

esbo9assem nenhuma rea9ao. Um dos abordados nao atendeu a ordem do 

sargento, demonstrando inten9ao de fugir, recebeu um tiro na cabeya, sendo em 

seguida colocado no banco traseiro da viatura marca Ford, modele Selina e 

liberados os outros dois, amea9ando-os caso viessem a delatar o ocorrido. Trafegou 

ate a madrugada, com o corpo sem vida no camburao, dispensando-o as margens 

de uma rodovia. Tal fato so foi descoberto porque um vigilante de uma empresa 

proxima do local presenciou os fates e, bastante assustado, somente 20 dias apos, 

levou o fato ao conhecimento de seu chefe imediato, que informou o serviyo de 

inteligencia. 

No anode 1993, mais precisamente no mes de junho, na cidade de Toledo, 

a equipe de serviyo recebeu, via radio, da central de operayoes, a informayao de 

que uma casa havia sido arrombada e alguns pertences foram furtados de seu 

interior. A equipe, ao realizar rondas nas imedia96es, abordou uma pessoa suspeita 

e, revistando a balsa que portava, encontrou produtos que o proprio confessou ser 

origem de furta. Colocado no interior da viatura policial, seguiram em direyaO a 

delegacia de polfcia. No trajeto, o elemento, apesar de estar algemado, sacou uma 

arma e deu um tiro no motorista e outre em seu companheiro. A viatura, 

desgovernada, se chocou contra um paste. Transeuntes informaram a central de 

opera96es do ocorrido e, logo em seguida, uma viatura chegou e socorreu as tres 

pessoas. No hospital, supondo-se que se tratava de um acidente automobiHstico, 

receberam a confirmayao do medico de que os policiais militares foram alvejados por 

arma de fogo. 0 terceiro elemento, que desferira os tiros, estava sendo medicado e 

recebeu voz de prisao, relatando no Auto de Prisao em Flagrante Delito, que nao 

fora revistado. 

Na mesma localidade, um dia apos, outra fatalidade ocorreu. Um Sargento, 

ao dar cumprimento a mandado de prisao, perseguiu o elemento agarrando-o pela 

camisa, o qual se virou com uma pistola que portava e desferiu tres tires fatais na 

altura do corayao do policial militar. 0 Soldado que o acompanhava o Sargento 

desferiu um tiro em direyao ao marginal e errou, saindo em persegui9ao, trocou tires, 
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porem sem exito, pois sua arma ja bastante usada e munigao pouca e velha, negara 

todos os disparos. Persistente, nao desistiu, alcangando o meliante, momento em 

que foi beneficiado pela sorte, pois disparou urn unico tiro, ja percutido anteriormente 

e nao deflagrado, tirando para sempre o perigoso marginal assassino de circulagao. 

lnfelizmente o comentario pessoal e o divulgado pelos meios de 

comunicagao social sao o mal sempre a expandir-se, denegrindo a imagem da 

secular instituigao policial militar. 

E o que mais se faz atualmente, sob a regencia dos 6rgaos de imprensa, 

particularmente a televisao, atraves de seus apresentadores, fazem daquele vefculo 

de comunicagao em massa uma verdadeira "fofoqueira eletr6nica", que revel a a 

insuperavel vocagao para se deter nos angulos mais escusos do comportamento 

humano. 

Seu objetivo, conquistar audiencia. 

Atendendo a preferencia dos telespectadores, dos varios tipos e modelos de 

aparelhos receptores, consagra-se o que ha de mais chocante, m6rbido e deploravel 

no comportamento humano e, em especial, quando se trata de policiais militares. 

lsso esta bern caracterizado no jornalismo, particularmente no noticiario 

policia/, que enfatiza os crimes hediondos, cometidos com requintes de crueldade, 

as vezes dando a receita de como executa-los. Existem ainda aqueles praticados 

por policial militar em servigo, caracterizado ou nao de estrito cumprimento do dever 

legal, recebem a macula pejorativa de policiais despreparados, onde se aproveitam 

politicos e governantes para ocupar espago na mfdia. 

Alguns casos acabam no esquecimento, porem, raras sao as excegoes. 

Podem, no entanto, ser minimizados, evitando-se os dissabores das crfticas 

maledicentes, mas nao sem motivos, atraves de programas instrucionais e registros 

para analise do preparo tecnico-profissional do material humano. 
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CAPiTULO 3 

3 ASPECTOS HISTORICOS SOBRE TREINAMENTO DE TIRO POLICIAL E 

LOGiSTICA 

Desde a criac;ao da Polfcia Militar do Parana em 10 de agosto de 1854, bern 

como de outras corporac;oes policiais, essas adotaram como instrumento principal 

para seu trabalho de rotina uma excelente arma, de calibre mundialmente 

reconhecida- o revolver .38 Especial, alem de outras longas e curtas, para ac;oes e 

operac;oes. 

Na decada de oitenta uma empresa brasileira lanc;ou no mercado 

consumidor uma pistola no calibre 7,65 mm Auto, que aos olhos dos leigos era o que 

tinha chegado para revolucionar o mundo das armas e munic;oes no Brasil. 

A PMPR, deixando de lado o conservadorismo ousou adquirir o novo 

modelo, acreditando numa nova era para a seguranc;a publica, pais a mesma 

possufa uma capacidade maior de fogo e por sua vez seria eficaz no combate a 
criminalidade. 

lnicialmente o novo armamento foi destinado aos oficiais, no entanto, o baixo 

poder de parada do referido calibre e o pouco investimento em instruc;ao e 

treinamento, alem das situac;oes fatfdicas e inusitadas de confronto com marginais, 

colocaram o calibre 7,65 mm Auto, em descredito e como consequencia caiu no 

desuso. 

Ainda na decada de oitenta a PMPR substitui a metralhadora INA .45 ACP12
, 

da epoca da Segunda Grande Guerra, pela metralhadora modelo Beretta, fabricada 

no Brasil e em calibre 9 mm. Ja na decada de noventa, a mesma empresa comec;a a 

fabricar a pistola similar a marca italiana Beretta e a corporac;ao consegue a dotac;ao 

para aquisi<;ao de novas arm as no calibre 9 mm P, para atender a necessidade 

premente dos grupos de operac;oes especiais, pais a respectiva munic;ao possui alta 

velocidade e relative poder de impacto e parada. 

12 ACP: Automatic Colt Pistol. 
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Sua utilizac;ao persistiu ate proximo a virada do milenio, quando se comec;ou 

a adquirir, e em uso atualmente, o novo armamento no calibre .40 S&W13 e 

respectivas munic;oes para uso em servic;o e material de recarga para treinamento. 

Ainda na decada de noventa, aliada as tentativas de se estabelecer e 

sedimentar o uso de novos armamentos e respectivas munic;oes, no ano de 1994, 

quando no Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais, optou-se por escolher um tema 

relativo ao valor e necessidade de melhor instruir o profissional que utiliza uma arma 

de fogo para defender a sociedade e que constantemente coloca sua vida em risco, 

estabelecendo e propondo aplicac;ao de novas metodologias de ensino e instruc;ao, 

apresentando valores a ser investido em insumos destinados a recarga de 

munic;oes, que significam manutenc;ao e preservac;ao em varios aspectos, entre eles 

a imagem da corporac;ao perante a imprensa e opiniao publica quando do 

cometimento de um erro fatal, seja a vida de um inocente ou do profissional de 

seguranc;a publica, que sob estresse absoluto num momento de confronto armado 

com marginais, nao sabe como agir porque nao foi treinado para situac;oes dessa 

natureza. 

A partir de 1996, a Policia Militar passou a investir um pouco mais em 

materiais destinados a recarga de munic;oes para treinamento, mas a doutrina de 

ensino era dispersa e cada instrutor fazia do jeito que lhe aprouvesse, porem ja ha 

muitos anos havia latente um projeto de curso para instrutores de tiro policial, com a 

finalidade de se criar padroes de treinamento e adestramento, uma vez que os 

horizontes dos novos tempos e possibilidade de investimentos no setor acenavam 

favoraveis. 

Quando acontecem confrontos armados que resultam em fatalidades, busca

se, sempre, fazer estudos de caso para descobrir onde o protagonista e a institui<;ao 

policial falharam ou deixaram de atuar na previsibilidade para evitar ou minimizar a 

perda de vidas. Na maioria das vezes se concluiu que um dos principais fatores que 

contribufram para a fatalidade foi a falta de instruc;ao peri6dica. Verifica-se tambem 

nos relat6rios em arquivo que o policial militar teve pouco aproveitamento na 

instruc;ao e nao se investiu em novos treinamentos, as vezes em separado, 

buscando o nivelamento aos demais. 

13 Smith & Wesson 
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3.1 HISTORICO SOBRE A RECARGA DE MUNICAO NA PMPR 

0 sistema de recarga de cartuchos para instru9ao na Polfcia Militar do 

Parana teve seus precursores: Capitao QOPM Moacir Lobo, hoje Coronel da reserva 

remunerada; 1° Tenente QOPM Irani I dos Santos, hoje Coronel da reserva 

remunerada e Chefe do Departamento de Ensino de Sobrevivencia Policial da 

Academia Policial Militar do Guatupe; 1 o Tenente QOPM Rogerio Baggio, hoje 

Promotor de Justi9a aposentado; 2° Tenente QOPM ltamar dos Santos, hoje 

Coronel da reserva remunerada e Secretario Municipal de Defesa Social de Curitiba, 

que, por volta de 1972, com muitas dificuldades e usando meios pr6prios, 

conseguiam recarregar uma media de 50 cartuchos por dia, alcan9ando 6timos 

resultados em seus treinamentos, adaptando os insumos existentes a epoca14
. 

Dez anos se passaram ate que a Corpora98o adotasse urn sistema com 

algumas melhorias, ja sendo regulamentado pelo Servi9o de Fiscaliza98o de 

Produtos Controlados do Ministerio do Exercito, o que possibilitou o incremento das 

instru96es praticas de tiro, com uma maquina de recarga no 3° BPM em Pato 

Branco; 5° BPM em Londrina; 6° BPM em Cascavel e uma no CSM/MB - SAM, na 

capital do Estado, porem nao havia material e os comandantes e que tinham que 

prover com recursos da Unidade. 

A tecnologia evoluiu, surgindo novas equipamentos, insumos e materiais 

para a pratica de tiro, tais como: maquinas de recarga de melhor qualidade; p61voras 

especiais, com base de nitrocelulose, para cartuchos de projetil; capsulas do tipo 

original e projeteis de diversos calibres, formas e tipos. 

Alguns fatores ajudam e facilitam a pratica de exercfcios de tiro na Polfcia 

Militar, pois existe em seus quadros oficiais e pra98s interessadas no assunto, 

alguns com curso de especializa9ao no exterior, o que possibilita uma grande troca 

de ideias e experiencias. 

A recarga de muni9ao gera uma economia, em rela9ao a muni9ao original 

de fabrica, na faixa de 90 por cento. 

Em 1998 a Polfcia Militar adquiriu novas maquinas de recarga do tipo 

progressivas, e as respectivas pe9as para a recarga dos calibres em uso, dotando 

todas as Unidades do interior do Estado com o novo equipamento de recarga. 

14 0 estojo necessitava ser aberto na base para receber a capsula (espoleta) que era de cartucho de ca~a. 
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Nao tem faltado os materiais necessaries a recarga de munic;oes e para as 

Unidades que nao dispoe de pessoal especializado em recarga, o Centro de 

Suprimento de Manutenc;ao e Material Belico - Sec;ao de Armas e Munic;oes tem 

enviado os cartuchos recarregados. Os ultimos Curses de Formac;ao de Soldados, 

realizados nos Batalhoes da capital e interior do Estado, bem como os realizados na 

Academia Policial Militar do Guatupe, tiveram munic;ao suficiente para bem formar os 

iniciantes e outros policiais militares nos curses de graduac;ao ou especializac;ao. 

Como no ana de 2005 e 2006 houve um perfodo de grande demanda de 

munic;ao para treinamento, a Corpora gao optou par adquirir o model a "treina", 

diretamente da Companhia Brasileira de Cartuchos- CBC. 

Dispondo desses meios e utilizando as instalac;oes dos estandes de tiro de 

clubes e das Forc;as Armadas, algumas Unidades do interior aventuraram-se em 

construir seus pr6prios locais para instruc;ao. 

3.2 ESTANDES DE TIRO CONSTRUiDOS NA PMPR 

A primeira Unidade do interior a se aventurar foi o 6° Batalhao de Polfcia 

Militar, e o que parecia impossfvel, a 5 de dezembro de 1985, foi solenemente 

inaugurado, grac;as ao empenho e dedicac;ao do entao 2° Tenente QOPM Oscar 

Francisco Monteiro da Silva, hoje Tenente Coronel, com o apoio do Major QOPM 

lbere indio do Brasil Pereira de Moraes, hoje Coronel da Reserva Remunerada e a 
epoca SubComandante e, do Tenente Coronel QOPM Waldomiro Antunes Pereira, a 
epoca Comandante, atualmente na Reserva Remunerada da PMPR. 

Outros comandantes que estiveram na inaugurac;ao se motivaram e o 

comandante do 7° BPM, em Cruzeiro do Oeste, aproveitando a geografia do terrene, 

deixou mais um construfdo. Depois foi a vez do 5° BPM, em Londrina, e, na 

sequencia, o 3° BPM de Pato Branco; 1 o BPM em Ponta Grossa, 14° BPM em Foz 

do lguac;u e par ultimo o 18° BPM em Cornelio Procopio. 

A evoluc;ao nao para. Reaproveitando antigas instalac;oes, um pequeno 

estande de tiro e adaptado onde funcionava o canil, no centro da cidade de Curitiba, 

no quartel do Comando Geral. Segura e eficiente e utilizado com frequencia pelos 

integrantes da Companhia de Pollcia de Cheque - Cia-PChoque. 

Um dos estandes de tiro da Academia Policial Militar do Guatupe precisou 
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ser desativado, pois, na direc;ao em que eram realizados os disparados, apesar da 

seguranc;a existents no local, passou a ser zona urbana e varias casas foram 

edificadas. Numa parceria com a prefeitura municipal de Sao Jose dos Pinhais, que 

necessitava de terra para aterros, iniciou-se a constru<;ao de urn barranca para tiro. 

Em pouco tempo, foi conclufdo o maior estande de tiro do Parana. Concomitants a 

esse empreendedorismo iniciou-se a construc;ao da "casa de pneus"15
, em uso ha 

mais de cinco anos, bern como outros estandes de tiro, reaproveitando a geografia 

do terreno proximo. 

0 resultou do dinamismo e da perseveranc;a dos comandantes daquela casa 

de ensino, entre eles os irmaos Coronel QOPM Irani! dos Santos, Comandante 

daquela Unidade de ensino e Coronel QOPM ltamar dos Santos, ambos renomados 

instrutores de tiro policial, culminando na cria<;ao do "Complexo Tatico Policiat 

Coronel Arivonil Fernandes dos Santos", homenagem justa e merecida ao genitor 

desses dois baluartes da pedagogia instrucional de tiro policial da PMPR 

Paradoxalmente, constata-se que a PMPR dispoe de locais apropriados, 

equipamentos condizentes para recarga de munic;ao, oficiais instrutores e material 

disponfvel, necessitando otimizar o sistema com urn programa informatizado de 

banco de dados que possibilite uma analise das condic;oes tecnicas de 

sobreviv€mcia policial individual e no geral por Unidades, companhias, pelotoes e 

grupos. 

15 Estrutura fisica e segura destinada a treinamento de entradas titicas, varreduras de ambientes, tiro em ambiente 
confinado e com baixa luminosidade. 
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CAPiTULO 4 

4 0 VALOR DA INSTRUCAO 

Os 6rgaos de imprensa nao especializados no assunto, quando apresentam 

a face moderna das armas desenvolvidas em pafses de Primeiro Mundo e de ultima 

gerac;ao, em principia sao destinadas e integrarem forc;as armadas e organismos 

policiais, com a finalidade institucional e legal de defender pessoas. 

Constata-se que atraves de pessoas inescrupulosas essas armas acabam 

chegando as maos de marginais e traficantes de drogas. Por paradoxa! que parec;a, 

tais armamentos de ultima gerac;ao deveriam ser foco de atenc;ao, de estudos e 

pesquisa para dotar as policias que tem por missao defender e proteger a 

sociedade. Mas, isso nao ocorre com facilidade no Brasil. Existe muito entrave e 

burocracia para se adquirir armas e equipamentos no exterior. Entao, enquanto isso 

nao acontece, tal situac;ao e motivo mais que suficiente para se passar a valorizar e 

a incrementar instruc;oes sabre armas, tecnicas e taticas em todos os nfveis, 

graduac;oes e postos hierarquicos das polfcias brasileiras. 

Nesse contexte, o elemento foco de principal investimento instrucional deve 

ser o policial, fardado ou nao, merecedor de especial atenc;ao e senhor de todo 

equipamento e armamento, adquirindo competencia em manejo de armas, o que lhe 

possibilitara sobrepor-se ao inimigo em potencial (o marginal), em qualidade tatica e 

estrategica. 

Semelhante ao texto frio da lei, que regula a conduta dos homens em 

sociedade, sao as tecnicas, taticas e estrategias para utilizac;ao das armas de fogo 

em confrontos armadas. As teorias contidas em apostilas, livros, revistas e videos, 

por si s6, nao podem realizar nada, se nao safrem dos conteudos impresses e serem 

gravados no conteudo bibliografico de nossas cabec;as, principalmente daqueles que 

tem a missao e o dever de ministrar a disciplina de proteger e salvar vidas. Esses 

conteudos devem sair da inanic;ao te6rica para o treinamento e adestramento 

pratico, voltado a atividade realfstica de preparac;ao profissional do novo homem de 

linha de frente para o combate ao crime e em especial sobreviver aos confrontos 

armadas. 
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Os mecanismos didaticos de instruc;ao e de aprendizagem sao mais 

eficientes e seguros se os instrutores se apoiarem na dialetica do conhecimento. 

A formac;ao e o aperfeic;oamento profissionais bern sucedidos sao tarefas 

complexas e de vital importancia para a sobrevivencia policial e para o exito nas 

missoes empreendidas em defesa da sociedade. Defesa esta, proporcionada pelo 

Estado aos cidadaos de bern, nao podendo ser mesclada com discursos doces de 

paradigmas ou do estudo ja ultrapassado de velhos e amarelados manuais. 

Para atingir a excelencia, e precise ligar cada passe da aprendizagem e da 

instruc;ao a atividade pratica, confirmando, par meio do trabalho policial, os efetivos 

resultados. 

A missao recfproca da teoria e da pratica, da palavra dada e de seu 

cumprimento, constitui o fundamento do ensino e da aprendizagem, porem, se 

divergir dos fates, cria-se urn ambiente propfcio ao reaparecimento dos sistemas 

retrogrades e ja ineficientes, culminando numa diversidade de atitudes e 

procedimentos. 

Em seu trabalho abnegado, o servic;o policial-militar inclui exercfcios de tiro, 

marchas, abordagens a pessoas e vefculos, policiamento ostensive, preventive e 

repressive, alem de outros. Estas nao sao apenas atividades orientadas para 

criarem valores materiais, mas, sim, visam a fortalecer os valores marais e 

intelectuais para defender a sociedade e para proteger suas conquistas. Esse 

servigo policial deve ser urn processo constante de elevagao, pais nao e a 

consciencia dos homens que determina seu ser, mas, inversamente, seu ser social e 
que determina sua consciencia moral, cultural e profissional. 

A base da instruc;ao e a motivac;ao dos instruendos na busca incessante do 

conhecimento e do aprimoramento, constituindo a espinha dorsal de sua atividade 

laboriosa. 

Os estfmulos emulativos, a valorac;ao da morale o reconhecimento pessoal, 

sao especialmente importantes na formac;ao das qualidades positivas do 

combatente, tornando o trabalho agradavel e ate voluntario em beneffcio da 

sociedade, prevalecendo elementos que se sobrepoem a retribuic;ao material, ou 

seja, prevalecendo o juramenta de dar a vida se precise for para defender a 

sociedade e o prepare proprio impasto pelo sentimento do dever. 

Essas afirmativas confirmaram-se com a criac;ao dos Grupos de Operac;oes 
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Especiais (GOE), nos batalhoes do interior e do Comando de Operagoes Especiais 

(COE), da Companhia de Polfcia de Choque, que tornou os integrantes dessas 

forgas diferentes dos demais, pelo uniforme, sfmbolos, viaturas, armamento e 

instrugao especial, envolvendo arduo treinamento ffsico. Talvez por isso gozem de 

maior estima que os outros, recebendo sinais de reconhecimento social, respeito e 

admiragao da comunidade e comandantes, fortes estfmulos marais e motivacionais. 

Atualmente as ROTAMs substitufram os antigos GOEs, nas Unidades interiorizadas 

e da Capital. 

Os policiais em geral e na sua grande maioria sao oriundos das camadas 

menos favorecidas da sociedade. Alguns Diretores e Comandantes acreditam que 

esses instruendos por serem inclufdos muito jovens nas corporagoes, sao impulsivos 

e trazem resqufcios de adolescente em seu comportamento, que por outro lado 

acham que podem mudar o mundo a sua maneira e que, ao encerrarem seu perfodo 

de formagao, libertando-se dos olhos dos instrutores, poderao extravasar tais 

instintos antag6nicos e que se encontravam em latencia. 

Ledo engano esse pensamento, porque o verdadeiro ensino profissional 

forjara, da mais pura tempera do ago, moldando-lhes o carater e mostrando os 

antfpodas da moral, marcados por multiplos vfcios sociais, escoimados e combatidos 

com veemencia no seio da instituigao policial-militar, que prima por principios de 

valores, cavando-se masmorras aos vfcios e erigindo-se templos as virtudes. 

A experiencia anterior e a vontade perseverante de enfrentar as 

adversidades do infcio do terceiro milenio atestam que s6 atraves de urn sistema 

rigoroso de instrugao eficaz e de urn trabalho sistematico e conseqOente sera 

possfvel conseguir resultados positivos. 

Ao contrario, as atividades de simplesmente continuar fazendo o 

atendimento de radio-ocorrencia necessitam de novas incrementos e esses s6 sao 

adquiridos atraves de programas instrucionais. Somente programas instrucionais 

resolvem porque as campanhas epis6dicas ou esporadicas, nao tern os efeitos 

desejados. A educagao e uma obra longa, diffcil, porque a mudanga de consciencia 

e a sua orientagao correta exigem perseveranga, arte, criatividade, argumentagao e 

motivagao. 

As campanhas sao efemeras. Nao passam de agitagao ou fraseologia com 

belos conteudos, que se perdem no esquecimento em curta espago de tempo. 
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Paradoxa/mente, os programas de mudan<;as possibilitam, pela flexibilidade, a 

obten<;ao de resultados eficazes, aliados ao envolvimento maci<;o de elementos 

humanos com vontade de produzir. 
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CAPiTULO 5 

5 HISTORICO SOBRE REGISTROS DE INFORMACOES 

Em meio aos picos do Himalaia, uma imagem se destaca. lmponentemente 

enraizadas nas montanhas, as paredes brancas e vermelhas dominam a paisagem. 

De qualquer ponto da Lhasa e possfvel avistar a gigantesca construc;ao. 0 palacio 

de Potala16 retorna a milenar hist6ria nao s6 de um povo, mas de toda uma religiao. 

Guarda riquezas de valor incomensuravel, como tapetes, aproximadamente 200.000 

esculturas de todos os tipos e materiais, objetos de ouro, prata, jade e porcelana e, o 

mais impressionante, uma colegao de rna is de 10.000 tangka, pinturas tfpicas do 

Tibete sobre seda, algodao ou papel. Alem, e claro, dos objetos pessoais dos 

pr6prios dalai-lamas. Um item de importante valor hist6rico, por exemplo, e a marca 

da mao do quinto dalai-lama, estampada por ele no texto em que indicava seu 

sucessor. 0 intuito era o de criar um sfmbolo que nao deixasse duvidas sobre a 

autenticidade do documento e, portanto, de sua vontade. 

Outro tesouro do palacio sobre a Colina Vermelha sao as pinturas murais. 

Seja no setor branco ou no vermelho, nao existe nem um centfmetro sequer de suas 

gigantescas paredes que nao seja decorado com esse tipo de trabalho artfstico. As 

pinturas, com cinco a seis metros de extensao, contam a hist6ria do Tibete e do 

budismo e pregam a doutrina religiosa. Ha, por exemplo, uma explicac;ao de uma 

lenda tibetana para o surgimento do homem, que seria oriundo do casamento de 

uma entidade sobrenatural feminina com um macaco. 0 encontro do quinto dalai

lama com o imperador chines, fundamental para a conquista do poder politico do 

Tibete, tambem e narrado nos murais. A propria construc;ao do Potala e retratada 

nas paredes, com a multidao de trabalhadores empurrando as pedras colina acima. 

Desde a AntigOidade, o homem tern procurado transmitir e documentar seu 

conhecimento, objetos e fatos da vida real. Nas cavernas pre-hist6ricas, foram 

16 A construc;ao do Palacio de Potala comec;ou no perfodo de formac;ao da nac;ao tibetana. 0 pafs era 
dividido em diversos reinos, oriundos de tribos primitivas que datam de mais de 5000 anos atras. 
Mas, a partir do seculo II a.C., a dinastia Yarlung conquistou os rivais. No seculo VII, o 33° rei desse 
cia, Songtsen Gampo, anexou Shangsbung, o ultimo reino que faltava e unificou todo o imperio. Em 
641, no centro da nova capital, Songtsen Gampo ergueu um gigantesco palacio, que deveria 
expressar a gloria de seu imperio e seu amor pela princesa Wencheng. A construc;ao foi dada por 
finalizada em 1694. 
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encontrados desenhos de animais, cagadas e cenas do cotidiano ou de um dia ou 

momenta memoravel. Par meio de sfmbolos que representavam objetos e animais, 

os habitantes daquelas cavernas eternizavam sua realidade. 0 Homem evoluiu. Sua 

tecnica de representar a realidade por intermedio de modelos tambem mudou. 

0 final do segundo mil€mio nos surpreendeu com mudanyas radicais em 

todos os nfveis da atividade humana. Trata-se de mudangas numa quantidade e 

velocidade nunca antes experimentadas. A era da informagao nao so ja bateu a 

nossa porta, como ocupa nosso local de trabalho, nossa sa/a de aula e, muitas 

vezes, reparte conosco nossa propria sa/a de estar. Nem todos perceberam o 

impacto dessa era da informagao, mas, assim como a revolugao industrial mudou o 

perfil da industria mundial, a revolugao da informagao esta mudando o perfil 

comportamental das pessoas e das organizagoes. Nunca, como nos ultimos anos, a 

visao do negocio esteve tao proxima da visao do projeto dos sistemas de 

informagao. 

Com tudo isto, as tecnicas, os metodos e as ferramentas de 

desenvolvimento de sistemas aplicativos mudaram e evolufram de forma incrfvel. A 

Metodologia da Engenharia da lnformagao, por exemplo, trouxe-nos uma serie 

enorme de ferramentas para o desenvolvimento eficaz de sistemas de informagao, 

entre elas as tecnicas formais da modelagem de dados. 

No passado, o processo era o centro de tudo nos projetos de 

desenvolvimento de aplicativos. Estes eram os proprietaries dos dados. A 

modelagem de dados era entao simplesmente uma atividade paralela, quase 

desconhecida e, muitas vezes, desprezada. Quando utilizada, seu objetivo era 

meramente documental. 

Com o reconhecimento de serem os dados um dos recursos mais 

importantes das corporay6es, ultrapassando as proprias fronteiras dos sistemas 

aplicativos, a modelagem de dados se tornou, com justa razao, a mais importante 

tecnica utilizada na produgao de resultados das fases de planejamento e de analise 

dos projetos de sistemas de informagao. 

Procura-se, atualmente, um balanceamento perfeito entre a analise dos 

processes e a analise dos dados envolvidos, ambos centrados, porem, na visao do 

negocio em que a informagao e o objetivo final. Nesse contexte, a modelagem de 

dados passa a ter uma importancia maier ainda. 
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Quem nao e da area de programagao ou de desenvolvimento de software 

encontra alguma dificuldade em entender a diferenga entre "informagao" e "dado". 

A "informagao" acrescenta algo ao conhecimento da realidade a ser 

analisada. Por exemplo, a dosagem que urn paciente precisa receber de urn 

determinado remedio e uma "informagao". Este conhecimento pode ser (ou nao) 

modelado (registrado). 

0 "dado" e uma representagao, um registro de uma informagao. Este "dado" 

pode ser registrado fisicamente atraves de urn papel (receita medica), atraves de um 

disco de computador ou atraves de urn impulso eletrico, etc. Este registro pode sera 

origem de uma serie de processos que influenciam na realidade observada ( salvar a 

vida de urn paciente, tocar urn alarme, etc.). 

0 tratamento das "informagoes" da origem a varios tipos de "dados", porem 

o "dado" deve registrar apenas os aspectos real mente relevantes da "informagao", 

ou seja, o enderego do fabricante do remedio nao tern nenhum interesse para urn 

sistema de controle que mantem a vida dos pacientes em um CTl17
. 

Assim, conclui-se que, em urn sistema de informagoes, estao contidas todas 

as "informagoes" necessarias ao objetivo do sistema (manter a vida do paciente). Os 

"dados" originados dessas informagoes serao processados pelo sistema criado. Por 

definigao, urn computador nao processa "informagoes", mas, sim, "dados". 

Para se chegar a automagao de uma realidade e necessaria entender esta 

mesma realidade. Fica evidente a impossibilidade de urn analista ou de um 

programador conhecer todas as possfveis realidades que, ao Iongo de sua vida 

profissional, aparecem para serem modeladas e automatizadas. Na verdade, o 

desenvolvimento do conhecimento humano, alem de exigir uma continua 

especializagao, acaba por provocar tambem uma crescenta necessidade de gente 

capacitada para relacionar as partes com urn todo. 

Desde 1950, varias metodologias estao sendo colocadas em pratica. Estas 

metodologias definem o "ciclo de vida" do desenvolvimento, no qual estao mostradas 

as fases que compoem o caminho a ser seguido pelos analistas e programadores, 

ate a produgao do sistema de informagoes em sua versao operacional. Cada fase 

pode ser vista como o refinamento da etapa anterior. Muitas metodologias que foram 

17 Centro de Terapia lntensiva. 
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bastante utilizadas no processo de desenvolvimento de sistemas de informagao ja 

nao apresentam mais o mesmo vigor de utilizagao de quando desenvolvidas. 

Colaboram, no entanto, na formagao de um processo evolutivo de captar as reais 

necessidades que um usuario possui em termos de automagao de sua realidade. 

5.1 0 CICLO DE VIDA DA ENGENHARIA DA INFORMACAO 

No decorrer de 20 anos de uso de tecnicas para o desenvolvimento de 

sistemas, a ideia central era facilitar a vida do usuario, no entanto, comegou-se a 

notar que os processos dentro de uma empresa, corporagao, repartigao, etc., eram 

fortemente influenciados pelo meio ambiente externo aos locais de utilizagao desses 

processos. 

Com essas observag6es concluiu-se que os dados envolvidos em cada 

processo eram extremamente estaveis, se comparados com os processos. Esta 

estabilidade era devido ao fato de que os dados s6 sofrem algum tipo de mudanga 

no momenta em que o neg6cio tambem muda ou evolui. 

Atraves destas conclus6es, em 1981, Matt Flavin18
, James Martin e Clive 

Finkelstein19 introduziram o conceito de engenharia da informagao. 0 principia 

fundamental baseava-se no fato de que 0 dado existe e e descrito, 

independentemente dos processos que podem utiliza-lo. 

Como o centro desta metodologia e o "dado", a ideia principal e levantar as 

estruturas de dados que vao dar origem aos bancos de dados, provendo um facil 

acesso a eles. 

A engenharia da informagao e um conjunto integrado de tecnicas que 

organiza os dados de um determinado neg6cio e determina um acesso facil, par 

parte do usuario final, a estes dados. Esta metodologia pode ser detalhada nas 

seguintes fases: planejamento estrategico das informag6es, analise da informagao, 

modelagem de dados, formagao dos procedimentos, analise do usa dos dados, 

analise da distribuigao dos dados, projeto flsico da base de dados e especificagao 

dos programas. 

18 FLAVIN, M. Fundamental Concepts Of Information Modeling. New York: Yourdon Press, 1981. 
19 KIPPER. E. F. et al. Engenharia de lnformac;:oes: Conceitos, Tecnicas e Metodos. Porto Alegre: 
SAGRA-DC LUZZATO, 1993. 
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0 suporte desta metodologia esta baseado na tecnica de modelagem de 

dados e seus relacionamentos, desenvolvida inicialmente por Peter Chen20 em 1976, 

chegando a modelagem da informac;ao atraves de Flavin em 1981, e, finalmente, a 
modelagem semantica dos dados atraves de Shlaer e Mellor1 em 1988. 

Devido ao crescimento natural dos neg6cios das necessidades de 

informac;ao e do aprimoramento dos sistemas de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD), que passaram a ser cada vez mais utilizadas pelas empresas, a 

modelagem de dados passou a ser um fator fundamental no desenvolvimento de 

sistemas de informac;ao. 

5.2 INFORMACAO- UM RECURSO EMPRESARIAL 

Deve-se encarar as informac;oes como um bern patrimonial de uma 

empresa, como o sao as cadeiras, as mesas, os predios, as maquinas, etc. 

A informac;ao deve ser usada de uma maneira estrategica, para que possa 

tender e atingir muito mais rapidamente os objetivos, metas e desafios trac;ados pela 

alta gerencia de um neg6cio. Esta velocidade de mudanc;a faz com que qualquer 

neg6cio possa aproveitar uma oportunidade de competic;Bo de mercado, sabendo 

que as informac;oes estrategicas, taticas e operacionais estao disponlveis a 

qualquer momenta para tomada de decisoes. 

Fica evidente que a utilizac;Bo deste enfoque passa necessariamente por 

uma nova realidade tecnol6gica em termos de hardware e software. Felizmente, esta 

nova realidade ja esta disponfvel, com equipamentos mais compactos e mais 

velozes em SGBDs mais poderosos, tais como o Oracle®, Zim®, Sybase®, que 

podem incorporar esta forma de enfocar o desenvolvimento de sistemas de 

informac;ao. 

Devido ao aumento da complexidade e da mutabilidade dos sistemas, e 

bastante necessaria a utilizac;ao de ferramentas CASE (Computer Aided Software 

Engineering) integrada e eficiente (exemplo: Key for Enterprise®, Answer:Arquitect®, 

Oracle Case®), que nos auxilie a gerenciar toda a gama de informac;ao que e 

2° CHEN, P. P. The Entity-Relantionship Model: Toward a Unified View of Data. EUA: ACM 
Transactions on DataBase Systems, V. 1, N. 1, p. 9-36, 1976. 
21 SHLAER, S.; MELLOR, J. S. Analise de Sistemas Orientados para Objetos. Sao Paulo: McGraw-Hiii/Newstec, 1990. 
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passada pelos usuaries e que ainda fornec;a uma ligac;ao com o SGBD que for 

utilizado pe/a empresa. 

Com urn ambiente de desenvolvimento utilizando estes enfoques pode-se 

garantir que as improvisac;oes e incertezas vao se tornar coisas do passado e que os 

sistemas vao se tornar mais eficientes e abrangentes. 

Deve-se direcionar OS trabalhos de analise para o objetivo maior da 

organizac;ao, que e a qualidade da informac;ao. 

A orientagao a procedimentos leva a urn oceano de metodos e estruturac;oes 

que em nada, ou em muito pouco, contribuem para se obter a compreensao do 

neg6cio da organizac;ao, para a qual se deseja desenvo/ver ou sugerir urn sistema 

de informac;oes. 

A questao entao torna-se simples: Como fazer sistemas de qualidade se nao 

se tern o domfnio do problema (o neg6cio da organizac;ao), e, principalmente, se nao 

se tern o domfnio de seus dados e significados e respectiva importancia destes 

ultimos. 

Quando se fala em desenvolver urn sistema de informac;oes, e necessaria 

que se defina qual o primeiro passo nas atividades de analise. Torna-se cada dia 

mais 6bvio que e de extrema necessidade que se obtenha o conhecimento sobre o 

que sao e como sao as informac;oes, os dados do neg6cio, pois eles refletem o 

proprio neg6cio da organizac;ao. Com base neste enfoque, pode-se definir qual seja 

o primeiro passo nas atividades de analise a modelagem de dados. 

5.3 UMA NOVA ORDEM- COME<;AR POR DADOS 

A finalidade de urn sistema de aplicac;ao em primeira ordem e que esse 

sistema possua qualidade e confiabilidade de informac;oes. 

Os dados nao possuem caracterlsticas tao volateis que sua existemcia 

assuma caracterizac;ao temporal acentuada, pois refletem nao urn momenta a ser 

modificado, mas, sim, uma realidade a ser automatizada. 

A modelagem de dados (ou de informac;oes) esta baseada no principia de 

que, comprovadamente, os dados sao estaveis no decorrer da vida de uma empresa 

ou de uma organizac;ao, nao tendo volatilidade dependente de fatores pessoais, 

governamentais e temporais. Ja os procedimentos possuem esta caracterlstica de 
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volatilidade, pais sofrem constantes alterag6es, seja por fatores pessoais, quando 

existe troca de pessoas e metodos, por decis6es governamentais e legislativas, por 

fatores de calamidade, e outros, externos as atividades normais da empresa. 

Os dados sao imutaveis durante o ciclo de vida de uma empresa, mudando 

somente os valores presentes nos dados, mas nao o conceito do dado em si. 

Quando se passa a adotar uma metodologia baseada em modele de dados, 

com trabalhos iniciais do neg6cio de empresa, tem-se uma fotografia global da 

mesma empresa. 

Pergunta-se, porem: lsto da algum ganho no processo de desenvolvimento? 

Se considerado que os ganhos do processo de desenvolvimento sao uma relagao 

direta entre tempo, qualidade e custo torna-se 6bvio que a analise22 de urn sistema 

permitira desenvolver e obter qualidade na aplicagao, principalmente sabre a 

informagao, e, consequentemente, urn retorno positive na relagao custo/beneffcio 

para o projeto de desenvolvimento do sistema de informagao. 

5.4 MODELAGEM CONCEITUAL DE DADOS 

Toda a realidade e sempre, em princfpio, bastante nebulosa e informal. 

Atraves da observagao pode-se extrair dela (realidade) fates que /evam a conhece-la 

de uma forma mais organizada. 

Observando-se urn determinado neg6cio, verifica-se que nele existem fates 

que, analizados e modelados, dizem alga a respeito do funcionamento desse 

neg6cio. Esses fates estao ligados diretamente ao funcionamento da realidade, 

funcionamento que o neg6cio tern grande interesse em compreender e manter. 

Para que se possa retratar esses fates e que eles possam levar a futuras 

decis6es e ag6es, faz-se necessaria, entao, registra-los. Este registro e feito atraves 

da criagao de urn mode/a. 

E evidente que os fates ocorrem a todo instante dentro de uma realidade, e 

geralmente ficam registrados em documentos formais, tais como: fichas, 

memorandos, requerimentos, leis, protocolos, decretos e, na maioria dos casas, 

estao registrados na cabega das pessoas que, de forma direta ou indireta, 

22 desde que esta analise seja feita com tecnicas que permitam conhecimento perfeito e compreensao 
ampla do neg6cio em urn espac;o de tempo reduzido. 
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influenciam na realidade a ser modelada. Normalmente, na criac;Bo e utilizagao 

desses documentos, nao ha nenhuma preocupagao em se utilizar, no futuro, um 

ambiente automatizado. 

Durante a modelagem conceitual de dados deve-se concentrar na 

observagao dos fatos relevantes que ocorrem na realidade, com a finalidade de 

construir urn sistema que possa automatizar as necessidades de informagao da 

mesma realidade. Neste momenta, os documentos que registram estes fatos s6 

devem ser utilizados como apoio ao entendimento, e nao como base para o 

desenvolvimento do sistema de informag6es, ou seja, nao se deve ter a 

preocupagao em simular o ambiente atual, seja ele manual ou automatizado. 

A preocupagao que se deve ter e retratar os tipos de informagao que as 

pessoas necessitam para alcangar os objetivos desta mesma realidade. 

Ao coletar e selecionar os fatos relevantes, o analista deve identificar os 

elementos geradores de informagao, as leis que regem esta realidade, bern como as 

operag6es que incidem sabre os elementos basicos (dados). 

0 que se quer criar e uma abstragao da realidade, que seja capaz de 

registrar os acontecimentos nela ocorridos, de tal forma que se possa implementar 

urn sistema automatizado que atenda as reais necessidades de informagao. 

Para registrarmos as necessidades de informagao de uma realidade, 

precisamos fazer usa de urn modelo, ou seja, alga que nos mostre como as 

informag6es estao relacionadas (fatos). E, com base no modelo criado, os analistas 

podem interagir com os usuaries validando seus objetivos e metas, permitindo a 

construgao de urn sistema de informagao cada vez mais proximo da realidade do 

usuario. 

5.4.1 MINIMUNDO 

0 conceito de minimundo remete a uma porgao da realidade a qual, ap6s 

captada pelo analista, a fungao gerencial tern forte interesse em observar. A 

complexidade de se analisar ate mesmo urn minimundo pode levar o analista a 

subdividi-lo em partes menores, as quais se da o nome de visao. 
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5.4.2 BANCO DE DADOS 

Um banco de dados e uma colegao de fatos registrados que refletem o 

estado de certos aspectos do interesse do mundo real. A todo o momenta o 

conteudo do banco de dados representa uma visao instantanea do estado do mundo 

real. Gada mudanga em algum item do banco de dados reflete uma mudanga 

ocorrida na realidade. 

A tecnologia de banco de dados tern como fundamento basico permitir que 

os dados possam ser definidos e mantidos, independentemente dos sistemas de 

aplicagao que venham a utiliza-los. 

5.4.3 MODELO CONCEITUAL 

0 mode/a conceitual representa e ou descreve a realidade do ambiente do 

problema, constituindo-se em uma visao global dos principais dados e 

relacionamentos (estruturas de informagao), independente das restrigoes de 

implementagao. 

Quando se fala em modelo conceitual, estamos nos referindo a primeira 

etapa do projeto de um sistema de aplicagao de banco de dados. 

0 objetivo do modelo conceitual e descrever as informagoes contidas em 

uma realidade, as quais irao estar armazenadas em um banco de dados. E uma 

descrigao em alto nfvel (macrodefinigao), mas que tern a preocupagao de captar e 

retratar toda a realidade de uma organizagao, setor, repartigao, departamento, etc. 

Um modelo conceitual nao retrata os aspectos ligados a abordagem do 

banco de dados que sera utilizado e tampouco se preocupa com as formas de 

acesso ou com as estruturas ffsicas implementadas porum SGBD especffico. 

0 resultado de um modele conceitual e um esquema que representa a 

realidade das informagoes existentes, assim como representa as estruturas de 

dados que representam essas informagoes. 

0 modelo conceitual nao e construfdo com consideragoes procedurais, nao 

existindo preocupagao com as operagoes de manipulagao e ou com a manutengao 

de dados. E na fase de modelagem conceitual que se ira executar os trabalhos de 

construgao de um modelo de dados. 
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5.4.4 MODELO LOGICO 

0 mode/a 16gico tern seu inlcio a partir do modelo conceitual, levando em 

consideragao uma das tres abordagens atualmente possiveis: relacional, hierarquica 

e de rede. 

0 modelo 16gico descreve as estruturas que estarao contidas no banco de 

dados, de acordo com as possibilidades permitidas pela abordagem, mas sem 

considerar, ainda, nenhuma caracterfstica especffica de urn Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD), resultando em urn esquema 16gico de dados sob a 6tica 

de uma das abordagens citadas. 

5.4.5 MODELO FiSICO 

0 modelo ffsico ira partir do modelo 16gico e descreve as estruturas ffsicas 

de armazenamento de dados, tais como: tamanho de campos, indices, tipo de 

preenchimento destes campos, nomenclaturas, etc., projetadas de acordo com os 

requisites de processamento e uso mais economico dos recursos computacionais. 

Este modelo detalha o estudo dos metodos de acesso do SGBD, para elaboragao 

dos Indices de cada informagao colocada nos modelos conceitual e 16gico. 

5.5 MICROSOFT ACCESS 

0 Access 2002 e a sexta versao completa que a Microsoft criou, desde o 

langamento desse software em 1992. De Ia para ca ja foram comercializadas 

milhares de c6pias do produto e, como o Access tambem faz parte da familia 

Microsoft Office (atualmente Office XP), isso certamente confere ao Access o titulo 

do banco de dados mais popular do mundo. 

0 Access e somente uma parte de toda a estrategia de produtos de 

administragao de dados da Microsoft. Como em todos os bons bancos de dados 

relacionais, ele permite que se vinculem informagoes relacionadas facilmente. 

0 Access complementa tambem outros produtos de banco de dados, porque 

ele tern varios recursos de conectividade muito poderosos. Como seu nome diz, o 

Access pode acessar e trabalhar com dados de outras fontes, incluindo muitos 

programas populares de bancos de dados. 
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0 Access tambem pode operar como fonte direta de informagoes publicadas 

em uma intranet ou na internet. A versao 2002 inclui o recurso pagina de acesso a 

dados, que permite rapidamente criar e desenvolver trabalhos para esses meios 

diretamente no Access de maneira muito parecida com que se criam formularies e 

relat6rios. As paginas de acesso a dados podem receber e atualizar dados 

armazenados ou em urn banco de dados do Access ou em servidor SOL da 

Microsoft. 

5.5.1 CONCEITO DE BANCO DE DADOS SEGUNDO 0 ACCESS 

Urn banco de dados nada mais e que urn conjunto de tabelas de 

informagoes relacionadas e organizadas em campos e registros, em processo similar 

a uma agenda. 

No Access 2002, os campos estao dispostos em colunas e os registros em 

lin has. 

Os bancos de dados modernos armazenam e processam as informagoes 

usando um modelo de gerenciamento de banco de dados relacional. A expressao 

relacional deriva do fato de que cada registro do banco de dados contem 

informagoes relacionadas a um unico assunto e somente a esse assunto. 

Em um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, algumas 

vezes chamado de SGBDR23
• o sistema administra todos os dados em tabelas. As 

tabelas armazenam informagoes sabre um assunto e tern colunas que contem os 

tipos diferentes de informagoes a respeito daquele assunto e linhas que descrevem 

todos os atributos de uma unica instancia do assunto. Mesmo quando se consu/ta o 

banco de dados, o resultado sempre se parece com outra tabela. 

Pode-se tambem combinar informagoes sabre valores relacionados a partir 

de varias tabelas ou consultas. Por exemplo, podem-se combinar informagoes sabre 

autores com informay6es sabre livros que eles escreveram. E possivel tambem 

combinar informay6es sabre empregados e seus contratos firmados, qual vendedor 

deve receber uma comissao e muito mais. 

23 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional. 
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No presente estudo e trabalho em desenvolvimento o software WinMSS, 

proporcionara relacionar as informa96es do policial militar, com os seus resultados 

instrucionais individuais, devidamente registrados e em rela9ao aos demais, par 

perfodo e no geral. 

5.5.2 TIPOS DE DADOS DE UM BANCO 

0 Access 2002 apresenta varios tipos de dados para os campos da tabela. 

Texto- tipo de campo mais utilizado, pais armazena ate 255 caracteres, tais 

como, tetras, numeros, espa9os. Ha apenas uma restri9ao: no caso de numeros 

inseridos, eles posteriormente nao poderao ser utilizados para calculo. 

Memoranda- parecido com o tipo texto, pais tambem aceita digita9flo de 

qualquer letra, numero ou sinal, com a diferen9a de que pode armazenar ate 64 mil 

caracteres, sendo recomendado para urn campo que necessite de informa96es que 

ultrapassem os 255 caracteres, como urn campo de observa9flo, par exemplo. 

Numero - armazena todos os tipos de numeros que sejam utilizados em 

calculos, com exce9ao do tipo moeda (calculos financeiros). 

Data/hora - como o proprio nome diz, armazena informa96es relativas a 

datas e horas. 

Maeda- armazena dados numericos que possuem casas decimais, como, 

par exemplo, valores monetarios. Este tipo de dado inclui o sfmbolo monetario e o 

separador decimal. 

Autonumera9flo - tipo de campo que define uma especie de codigo para 

cada registro. E o proprio Access 2002 que define esse numero. A medida que um 

registro e adicionado, ele recebe o numero subsequente ao do registro anterior. A 

unica desvantagem na utiliza9ao de urn campo de autonumera9ao e que nao havera 

remanejamento dos "codigos" quando da exclusao de urn registro. 

Sim/Nao - este campo armazena testes logicos;, par isso o resultado tera 

sempre duas op96es, como: Verdadeiro/Falso, Sim/Nao, Ativado/Desativado. Este 

campo armazenara urn pequeno quadrado no qual o usuario devera dar urn clique 

para ativa-lo ou desativa-lo. 
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Objeto OLE24 
- tipo de campo responsavel pela vinculayao de objetos ou 

figuras externas com as tabelas do Access 2002. Por exemplo, pode-se incluir uma 

figura do Corel Draw, planilhas do Excel, figuras do Paint, Clipes do PowerPoint, 

sequencia MIDI25
· etc. 

Hiperlink - tipo de campo criado no Access 97 por causa da grande 

necessidade de utilizayao da internet26
. Ele permite que se estabele<;a um link27 com 

outro arquivo, com um tipo de navegayao muito parecida com a dos navegadores da 

Web28
. 

Assistente de pesquisa - tipo de campo que, assim que comega a ser 

utilizado, inicia um assistente que permite vincular duas ou mais tabelas. Pode-se 

procurar um dado em uma tabela por meio de outra, utilizando uma caixa de 

combinagao. 

5.5.3 PROPRIEDADES DOS CAMPOS DO ACCESS 

Cada tipo de campo apresentado anteriormente possui varias propriedades. 

Tamanho- define o numero de caracteres que serao aceitos no campo. 

Formato- estabelece como os dados serao apresentados no campo. Por 

exemplo, sempre que se quiser que todos os caracteres escritos no campo sejam 

apresentados em letras maiusculas, coloca-se na propriedade Formato um sinal de 

(>). Pode-se tambem estabelecer uma cor para os caracteres ali digitados. 

Legenda - texto que ficara no cabegalho do campo Modo folha de dados. 

Mascara de entrada - aqui se definem alguns caracteres que podem ficar no 

campo para facilitar a digitagao do usuario. Par exemplo, em um campo denominado 

Telefone, sabemos que sera digitado o 00029 entre parenteses e, logo ap6s o 

prefixo, havera urn trac;o para separa-lo do restante do numero. Por isso, pode-se 

definir uma mascara de entrada como a que se segue: (9999)9999-9999, em que 

sinais sublinhados aparecerao no campo e os numeros "9" serao espagos em branco 

nos quais somente numeros poderao ser digitados. 

24 Object Linking and Embedding. 
25 Musical Instrument Digital Interface. 
26 Rede mundial de computadores atraves da qual temos acesso a milhOes de informa9oes. 
27 Vinculo. 
28 World Wide Web: e a rede mundial de computadores - internet. 
29 Discagem Direta a Distancia. 
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Valor-padrao- nesta propriedade, pode-se definir as sequencias que serao 

mais utilizadas no campo. Por exemplo, ha urn campo chamado Estado e conclui-se 

que a maioria dos registros contera o valor "SP". Entao utiliza-se o seguinte valor

padrao = "SP''. 0 que resultara neste campo e a sigla SP em todos os registros da 

tabela, facilitando a digitac;ao, pais o usuario somente digitara quando o Estado nao 

for SP. 

Regra de validac;ao - nesta propriedade defini-se quais sequencias serao 

aceitas no campo. Tomando o mesmo exemplo do campo Estado, pode-se definir 

que s6 serao aceitos os cadastros de SP e RJ, entao em Regrade Validar;ao sera 

digitado = "SP" ou "RJ" e a partir daf qualquer outro Estado que se tentar digitar no 

campo nao sera aceito. 

Texto de validac;ao- mensagem que o Access 2002 exibe na tela quando o 

usuario tenta digitar urn valor diferente dos estipulados em Regra de validar;ao. 

Ainda utilizando o exemplo do campo Estado, se o usuario tentar digitar MG, par 

exemplo, ou qualquer outra sigla de Estado diferente de SP ou RJ, sera exibida uma 

janela de aviso contendo o texto de validac;ao informado. 

Requerido - define a obrigatoriedade ou nao do preenchimento do campo. 

Se as informac;oes ali contidas forem de grande utilidade, e interessante defini-lo 

como Sim. 

Permitir comprimento Zero - o mesmo que perguntar se pode preencher o 

campo so mente com espac;os vazios (pressionando a barra de espac;o ). Como na 

propriedade Requerido, se a informac;ao for importante, deixar como Nao. 

lndexado - define se a tabela sera indexada ( organizada) par meio desse 

campo. 

Observe-sa as opc;oes: Sim/Duplicac;ao autorizada - define que a tabela 

sera indexada par meio daquele campo e permite a repetic;§o do mesmo dado em 

do is ou mais registros. Exemplos: nome, profissao, salario ... 

Sim/Duplicac;ao nao autorizada - indexa a tabela par meio daquele campo e 

veda a repetic;ao de urn mesmo dado em dais ou mais registros. Define uma 

informac;ao exclusiva. Exemplos: RG, senha de banco, conta corrente ... 

Nao - estabelece que a tabela nao sera organizada par aquele campo. 

Compactac;ao Unicode - comprime os dados em capos do tipo Texto, 

Memoranda ou Hiperlink. No tipo de propriedade de campo Unicode, cada caractere 
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e representado par dais bytes em vez de urn unico byte. Par causa disso, ele pode 

suportar urn maximo de 65.536 caracteres. Em consequencia, os dados em urn 

campo Texto, Memoranda ou Hiperlink requerem mais espa9o de armazenamento 

do que acontecia em versoes anteriores do Access. 
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CAPiTULO 6 

6 0 WINMSS NO TIRO ESPORTIVO E A EXPERIENCIA DE APLICACAO NO 

SETIMO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

0 Setimo Batalhao de Polfcia Militar foi criado pela lei n° 5797, do dia 25 de 

junho de 1.968, e, oficialmente instalado no dia 27 de junho de 1.970. Encontra-se 

localizado na regiao noroeste, no municipio de Cruzeiro do Oeste, distante 560 km 

da capital do Estado, com uma area de responsabilidade formada por 25 munidpios 

e urn efetivo policial militar de 263 integrantes. 

Sua estrutura ffsica e uma das melhores do Estado, dispondo de instala96es 

confortaveis em alvenaria. Destacando-se entre elas as instala96es destinadas ao 

ensino e instru98o, com duas salas de aula, sala de coordenac;ao, sec;ao tecnica de 

ensino e aos fundos do Batalhao o estande de tiro policial, com uma parte coberta 

destinada a prele9ao te6rica antes dos exerdcios praticos de tiro policial. E o unico 

estande de tiro na PMPR que possui equipamento pneumatico temporizado para o 

treinamento de saque e disparo. Recentemente o Comandante mandou fazer mais 

dois estandes de tiro, possibilitando realizar instruc;oes simultaneas e diferenciadas a 

mais de urn grupo de instruendos. 

0 yo BPM dispoe de equipamentos, estrutura fisica e tecnica para a recarga 

de munic;oes para uso em instru9ao. Tais disponibilidades facilitam sobremaneira o 

aprimoramento do efetivo, nao s6 da Unidade, mas de outras que se encontram na 

area, entre elas o efetivo do Pelotao de Polfcia Rodoviaria, sediado em Cruzeiro do 

Oeste e do Pelotao de Polfcia Ambiental, sediado em Umuarama, alem de urn corpo 

docente de born nivel. 

Todas as instruc;Qes de tiro policial seguem o tramite normal da 

documentac;ao inicial, sendo: parte do comandante de companhia ou pelotao 

solicitando a instru98o de tiro policial dirigida ao comandante, o qual despacha a 

mesma para a sec;ao de planejamento, operac;oes e instruc;ao para que seja 

elaborada a nota de instruqao30
. 

30Documento oficial que estabelece como deve ocorrer a instruyao, determinando providencias a 
serem cumpridas. 
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A utilizagao do software WinMSS, ocorre par deliberagao do comandante da 

Unidade que tambem e instrutor de tiro policial, o qual registra as informag6es com 

as indices obtidos pelos instruendos e analisa as resultados do aproveitamento 

individual e do grupo. Tal rotina vern sendo adotada desde a epoca que era 1 o 

Tenente e o software era na versao DOS31
, quando em atividade no 6° BPM em 

Cascavel, 4o BPM/28 Companhia em Colorado. 

Ao Iongo desses anos analisando resultados pode perceber a efetividade de 

se ter urn arquivo de banco de dados, que mostra que policiais militares que se 

envolveram em confrontos armadas sobreviveram sem ferimentos porque possufam 

aproveitamento acima de 70%, conseguindo incapacitar o oponente. Par outro lado, 

observa-se que as que possuem aproveitamento abaixo de 60%, correm mais riscos 

em geral que as demais policiais militares. 

Para ilustrar esse trabalho buscou-se subsfdios sabre banco de dados e 

sabre o Microsoft Access, programa que fomeceu aos programadores do 

International Practical Shooting Confederation- I.P.S.C.32
, com sede33 em Oakville, 

Ontario, Canada, as ferramentas necessaries para o desenvolvimento do programa

padrao denominado "WinMss". E sabre o WinMSS que se passa a discorrer quanta a 
aplicagao dele como sistema principal para registrar informag6es, para arquivar e 

para gerenciar OS dados necessaries a analise das condig6es de aprimoramento 

tecnico-profissional de policiais militares ao termino de perfodos de instrugao pratica 

de tiro policial. 

Especificamente, o sistema de gerenciamento de banco de dados WinMSS e 

uma aplicagao projetada para fazer, de maneira facil, a administragao de 

campeonatos, de competig6es e de torneios oficiais de tiro pratico, nas modalidades 

de IPSC, permitindo a insergao de registros pessoais dos participantes e de 

informag6es quanta ao desempenho individual, de acordo com a sumula em que sao 

anotados as resultados com as acertos e as erros. 

0 sistema de banco de dados WinMSS, que relaciona as dados com 

precisao e conforms as regras de IPSC, e atualmente o programa de contagem 

31 Disk Operating System. 
32 JPSC- International Practical Shooting Confederation (Confederac;;ao lntemacional de Tiro Pratico). 
Tambem a sigla IPSC e usada para definir a modalidade principal do tiro pratico no Brasil. 
33 PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J 9Z9. 
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oficial aprovado para as provas diversas de IPSC, vindo a substituir o programa 

antigo, tambem eficiente, que era na versao DOS e que fora, a epoca, denominado 

simplesmente "MSS". 

A nova versao em ambiente Windows, o WinMSS, propicia toda a estatistica 

de IPSC a todas as fases e a todas as opera~oes de uma instru~ao , desde a 

inser~ao dos dados pessoais do participante quando de sua inscri~o , ate a entrada 

das informa~oes como resultado do aproveitamento individual , que sera processado 

e emparelhado aos resultados dos demais participantes. 

Figura 1: Tela de abertura WinMSS 
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Cada fun~o foi aperfei~oada individualmente, possibilitando uma 

visualiza~ao consistente em tela e tato na saida de documentos impresses, o que 

caracteriza urn sistema completo. 

Para 0 processamento das informa~oes e necessaria que todos OS 

instruendos policiais-militares sejam cadastrados no sistema. 



Figura 2: Cadastramento no WinMSS 
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0 WinMSS, pela sua configurac;ao leve e eficaz, requer os seguintes 

sistemas para instalagao: 

a. A partir de urn processador Intel Pentium 166 MHz, ou mais (Processador 

acima de 400 MHz, e recomendado). 

b. Microsoft Windows 98/98 SE; Windows NT 4.0; o Windows ME; Windows 

2000; Windows XP; ou Windows 2003. 

c. 64Mb RAM (128Mb recomendado) . 

d. 32 Mb de espac;o em disco rfgido (aproximadamente 7 Mb para o 

WinMSS, sem arquivo de dados). 

e. Microsoft Data Access Components (MDAC versao 2.5 ou mais 

atualizado). 



f. Microsoft Windows Messaging System (opcional). 

0 WinMSS devera funcionar normalmente, sem problemas, em Windows 

ME; Windows 2000; Windows XP; e Windows 2003. Se o usuario possui o Windows 

98/98 SE; ou o Windows NT 4.0, sera necessaria Microsoft Data Access 

Components (MDAC). lnstalar o MDAC e semelhante a uma atualizagao de sistema 

e nao podera ser removido depois de instalado. 

lmportante: 0 usuario do WinMSS podera submeter eletronicamente os 

registros de contagens de pontos de competigoes ao quartel general da IPSC, em 

Oakville, Ontario, no Canada. Essa submissao, no entanto, nao e limitada ao Sistema 

de Classificagao lnternacional (ICS) de contagens. 

0 WinMSS usa os componentes do Microsoft Data Access Components 

(MDAC) para manter atualizadas suas informagoes. A Microsoft distribui o MDAC 

com Windows 98 SE (Segunda Edigao); o Windows ME; Windows 2000; Windows 

XP; e Windows 2003. Caso o usuario do WinMSS esteja utilizando o Windows 98 au 

o Windows NT 4.0, necessitara atualizar seu sistema operacional e instalar o MDAC. 

6.2 0 SISTEMA DO WINDOWS MESSAGING 

0 sistema WinMSS permite ao usuario escolher entre dais modos diferentes 

de enviar e-mail: 

1. Par intermedio do Internet Mail Server (SMTP - Simple Mail Transfer 

Protocol). 0 SMTP e urn protocolo (acr6nimo34
), para transferencias de dados de 

correio eletr6nico simples. 

2. Ou, atraves do Microsoft Mail Service (MAPI - Microsoft's Mail Application 

Interface). 0 MAPI tambem e urn protocolo (acr6nimo), para a Interface de 

Aplicagao de Correia da Microsoft. 0 MAPI requer o sistema do Windows 

Messaging. 

Havendo falta de qualquer urn deles, o WinMSS usara o SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) para enviar qualquer e-mail gerado. Esta colocagao pode, porem; 

34Palavra forrnada pela primeira letra (ou mais de uma) de cada uma das partes sucessivas de uma 
Jocu98o ou pela maioria dessas partes (Novo Dicionario Aun§Jio®). 
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nao ser apropriada para sua instalagao, vindo a requerer nova configura9ao ou 

instalagao do programa apropriado. 

Nota: Ao enviar os registros estatfsticos de contagens de pontos de 

competi96es para o International Practical Shooting Confederation (IPSC), em 

Ontario no Canada, o usuario tera a oportunidade de nao precisar arquivar os 

registros em urn disco flexlvel , para remessa, bastando enviar para ics@ipsc.org, 

que disponibiliza todos os softwares de e-mail que permite recebimento de anexos 

de arquivo. 

No caso da Polfcia Militar do Parana, os dados apurados do resultado da 

instruc;ao de tiro policial por Batalh6es podem ser enviados a um arquivo central no 

CSM-MB/SAM35
, ou outra sec;ao. 

Figura 3: Janela Send- enviar 

file !ool~ M~rnbersh~ ~ompetltion 

· .. ' 
Exit 

D~a: 

'where do you wart l e tep•Jtt to be~? 

~mal ComptU!X"s ... 

Send Qosslicotion Scof"es to IPSC. . . 

Send Match Results to IPSC. .. 

To Emler 

• Io Prev~ew 

To [tle 

ReOonal ~siticatlon 

'w'hat classi!ication cy em do you wC!rl. to repJrl by? • ytc.ld anificalion 

!..! ser D£111ed Cla3sfnltioo 

Per ann Internet activty reqardhg l'1'\al:ch 

35 Centro de Suprimento de Manutenc;ao- Material Belico- Sec;ao de Armas e Munic;ao. 
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6.3 APOIO PARA WINMSS 

0 WinMSS, pelo tempo de desenvolvimento, recomenda com veemencia 

que o usuario lei a o ReadMe. txt, que, na sua aplicagao, arquiva inumeras pastas 

imprimlveis de papeis importantes para analise. Estes arquivos sao atualizados para 

cada liberagao do software, e podem incluir informagoes, mudangas e melhoras 

importantes. 

Se o usuario necessitar que o WinMSS o ajude na facilitagao dos registros 

ou se o usuario vier a descobrir alguma falha ou algo que possa ser melhorado, 

devera entrar em contato e prover a informagao em urn e-mail para 

WinMSS@ipsc.org, quanta ao: 

a. WinMSS aplicagao, versao numero; 

b. WinMSS banco de dados, versao numero; 

c. o sistema operacional no qual o WinMSS esta instalado ou pode ser; 

d. o MDAC, versao numero. 

Todas as informagoes necessarias sobre o WinMSS poderao ser obtidas na 

janela de ajuda, na tela principal de abertura do programa. Tambem se pode obter 

informagoes na janela WinMSS.bat, arquivos de grupo. 

Todas as tabelas e planilhas foram desenvolvidas para registrar informagoes 

no respective banco de dados do WinMSS. Esta documentagao virtual e consoante 

ao programa, e a finalidade e evitar desconfiangas e discussoes futuras entre os 

competidores participantes, considerando os principios dos regulamentos das 

modalidades de tiro esportivo e suas regras especificas. 

Quando em utilizagao em instrugoes de tiro policial, o instrutor podera 

divulgar os resultados, imprimindo os arquivos respectivos por aproveitamento do 

instruendo e afixando para conhecimento. De posse da segunda via de sua sumula, 

podera conferir os acertos versus os registros. Se houver alguma divergencia quanta 

aos registros, devera ter seus dados alterados para a forma correta. 

Edigoes atuais dos regulamentos, principios e regras das modalidades 

abrangidas pelo IPSC, estao disponlveis para mais detalhes e download na 

Confederagao lnternacional de Tiro Pratico, no site da Web. 

(http://www.ipsc.org/rules.htm). 
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Figura 4: Exemplo de registro no Banco de dados 

Score Verification By ~ompetitor 

~ PROGRAMA DE INSTRU<;AO DE TIRO POLICIAL 7 BPM 
Printed outubro 2, 2007 at 16:52 .. 

47 HELlO ROBERTO, FURMAN C DIV: s ClASS: FACTOR: Min CATEGORY: s 

STG FACTOR PTS A B c D -2QO.fo Ml PT PE OT Time 

1 78 ,0000 78 13 4 0 1 0 0 0 1,00 
2 80,0000 80 13 5 0 0 0 0 0 1,00 

48 lUIZ MENDES DE, ALMEIDA C DIV: s ClASS: FACTOR: Min CATEGORY: s 

STG FACTOR PTS A B c D -20% Ml PT PE OT Time 

86,0000 86 16 2 0 0 0 0 0 1,00 
2 78,0000 78 12 5 0 0 0 0 1,00 

6.4 USANDO 0 WINMSS 

0 programa WinMSS, que possibilita a insergao de informagoes de uma 

competigao de tiro esportivo, foi desenvolvido no sistema operacional Windows e 

planejado para organizar eventos, produzir estatfsticas locais e banco de dados, 

sendo aprovado pelo IPSC e aceito par todas as organizagoes internacionais e, 

conforme as exigencias e recomendagoes, dentro dos princlpios e regras do esporte 

do tiro pratico. Possibilita tambem os registros de urn grupo de atiradores esportivos 

em treinamento, para, no tempo oportuno, estabelecer, ap6s analise dos dados 

estatfsticos, a evolugao tecnica de cada urn, para definic;§o final de uma equipe 

representativa a nlvellocal, regional, institucional, estadual, federal e internacional. 

No 7o BPM o usa do software tern permitido elevar o nlvel acima de 70%> de 

aproveitamento daqueles que anteriormente estavam bern abaixo do desejavel. 

0 sistema desenvolvido e adotado pelo IPSC possibilita ainda a remessa 

dos dados entre outras instituigoes esportivas, clubes, federagoes e com a 

organizagao central no Canada. 

A janela principal de aplicagao interage com as demais e, na sequencia, 

com seu portal de abertura, com todas as caracterlsticas e peculiaridades do 

WinMSS. Estas janelas principais disponlveis na tela principal quase sempre serao 

cobertas par outra subsequente que estiver aberta, no entanto, quando o usuario a 
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fecha, o programa salva automaticamente os registros ou informa~6es inseridas e 

retorna a janela principal anterior. 

A tela de abertura do WinMSS eo menu principal , do qual derivam todas as 

outras telas e planilhas, que, por sua vez, tambem podem se subdividir em cascata 

ou nao, com as respectivas barras de ferramentas que lhe permitem o acesso a 

outras caracterlsticas. 

Figura 5: Janela administra~ao do WinMSS 

EM look ~ship '-anpoet tion fjetworllng ~ 

. , A' l!tf 

Given Name lnibal reQI6ed] IPSC Ai~ 

Di sq.Jalh: <tion 

RlJe: 

N~. 

!Given Name 

3 -

IC S H«tdgun O&sificai{Kl 

Aegia'l: BAA 

Tag: AVS .., 

Slbmt to !CS 

Regimd Class: 

6.5 MEMBERSHIP (SOCIEDADE- PARTICIPANTES) 

Date: : 

Tine: 

Nlmbe~ 

150 

fower f octa 
htaja 

• Mna 

Hew 

Qelete 

fnl 

A funcionalidade do banco de dados do WinMSS e sua complexidade eficaz 

inicia com a inser~ao das informa<;6es dos inscritos para uma determinada 

competi<;ao ou etapa do campeonato estadual , por regi6es do Brasil e em nlvel 

nacional. A inscri<;ao, por norma prevista nos regulamentos, deve ser feita com 
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antecedencia, pais, como sempre, as competic;oes sao provas oficiais e inscric;oes 

no local e de ultima hora nao sao aceitas. As inscric;oes devem ser antecipadas 

porque, mesmo antes do dia da realizac;ao, um grande grupo de pessoas ja estara 

trabalhando na elaborac;ao dos estagios, na constru<;ao dos estagios e, dais dias 

antes, um grupo de tecnicos estara realizando a inserc;ao das informac;oes contidas 

nas inscric;oes. 

Caso seja um campeonato com varias etapas, a partir da segunda, as 

informac;oes dos participantes ja estarao no banco de dados com os resultados 

obtidos na primeira etapa. Na realizac;ao da segunda etapa, com a confirmac;ao da 

inscri<;ao e realizac;ao da prova, os dados de cada participante se relacionarao e 

uma nova classificac;ao sera fornecida pelo banco de dados. Caso um participants 

da primeira etapa nao participe da segunda, o sistema WinMSS entendera como 

"zero" o resultado obtido. 

No caso em analise acontece fato semelhante, pais insere-se apenas uma 

vez cada participante policial militar e o sistema cria uma planilha destinada ao 

mesmo, estabelecendo um numero. 0 nome ou o numero facilitarao o acesso rapido 

aos dados necessaries ou em pesquisa. 

Figura 6: Controle participante 

:;-MwnbershipGrou~ ----~----~-----------------------------------.---.·~; 

~oup Members 

Available Wember~ Selected 6roup totenabers 

tfew ... 
I PSCAiia~ Region Bith Dete 

Merrber: 1 TEN a.AUDIO ROBERTO L.. SILVA ..,.. ~elect ·> BRA 

BRA 

C8 JOSE VANDERLEI. MArn BRA 
C8 ROMILDO GALIOTTI DE, BRA 

M T BRA 
SO ADEMIR 0Uioo4f)j0 , RODR BRA 

ADAIR, P£0RINI CB R BRA 

ADALBEATO DE SOUZA. TE BRA 

BRA 
BRA 

ADA.NI TON. DE GODOIS C CAB BRA 
SO ALEXANDRE AENAT • w 

ADAD LOUAI\IAL DOS. SANl BRA 
SO ANDRE VOLNEI. KUHLEf 

ADAU TO VICENTE DE, MEDI H BRA 
SO ANGELO RICARDO. IMMI 

ADEM lA. DEVERGENES 8 BRA 
SO ANTENOR COSTA. PERE 

A BRA 
SO ANTONIO CARLOS. M A 

BAA 

BRA 

BAA 
BRA 
BRA 

ADEMIA RODRIGUES. NOVt BRA 
SO ANTONIO MARCOS OA. ~ 

BBG BRA 
SO BEIJAMIM. CARU 

BRA 

BRA 

uu BRA 
SO CARLOS HENRIOUE. S C BRA 

) ) 
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6.5.1 ADMINISTRATION ... (Administra~ao de ... ) 

a. Administra uma lista de participantes. 

Figura 7: Controle de lista 

Competit01 CompetitOf List 

Num Family Name 

174 OLACJR Minor Senior 

175 MAURIDO PEREIRA Mila Senior 
176 a.AlJDIO ROMERO DE SOUZA Moo Standard Senior BRA RVS 

FILHO Minor Standard Senior BAA 3 RVS 

SATIN Mila Standard Senior BRA 3 RVS 
179 LUIS FIOROTO NETO Miro Standard Senior BRA 3 RVS 
180 ADAo LOURIVAL DOS SAt·.JTOS Minor Standard Senior BAA 3 RVS 

PINHEIRO Moo St.andard Senior BRA 3 RVS 

SILVA Mro Stmard Senior BRA 2 RVS 20A 

183 ARNALDO CASIMIRO MACHADO Minor Standard Sen1or BAA 2 2 0A 

18. CLAUDINE! JOS E: DA SILVA Mila Standard Senior BRA 2 RVS 20A 
185 EDSON MARQUES DE FREITAS Mila Standard Senior BRA 2 RVS 20A 

RAIMUNDO Minor Standc!rd Senior BAA 2 RVS 2 CJA 

SOUZA Moo Standard Senior BRA 2 RVS 20A 

SILVA Milot Standard Senior BRA 2 RVS 20A 
189 NATANAELMOURA RVS 2 0A 

190 S£RGIO ROBERTO RVS 20A 

~ 

' 192 EMERSON DA rnuz 2 RVS 2 0A 

193 LUIZ PAULA DO Moo Senior 2 RVS 20A 

BARBOSA Minot Standard Senior BRA 2 RVS 20A 

b. Groups ... (Grupos ... ) 

Mantem grupos da sociedade de participantes para prop6sitos 

administrativos. 

Esta tela possibilita separar os participantes de acordo com a classificac;ao 

funcional na Unidade, ou seja, os integrantes da primeira companhia, poderao ainda 

ser subdivididos par pelotoes e ate destacamentos policiais militares. Separar par 

grupos como ROT AM, Oficiais, Sargentos, nao importando se eles ja estao inseridos 

no contexto da primeira companhia. 



Figura 8: Agrupamentos 

Senior 

BPAMB Open 

BPAMBIENTAL Standard Senior 

Open 

CS P-U FPr-APM G -07 Standard Senior 

OFICIAIS Standard Senior 

P/2 SEDE 7 BPM Standard Senior 

ROT AM SEDE 7 BPM Standard Senior 

c. Reporting ... (lnformando ... ) - Produz relat6rios administrativos. 

Figura 9: Relat6rios 

R~orting ~etup ~erification B.esults !nternet 

What match do you v.. 

Match Name: 

Date: r-= 

Scores By ~ompetitor ... 

Scores By Squag .. . 

Scores By Stag~. , , 

Disqualified :2_hooters ... 

E~ceptions ... 

Where do you want the report to be sent? 

What classification s,Ystem do _you want to report by? 

• To Erinter 

Io Preview 

ToEile 

A egional ,Classification 

• World Classification 

User Defined Classfication 
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d. Update Classifications (Atualiza~ao de Classifica~oes) - Atuallza 

classificac;oes dos participantes. 
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Figura 10: Atualizando competidores 

Eile Iools M~mbership ~ompetition ~etworf<ing tielp 

i~ 'iJ Match 1. Administration .. 

~·Rapid Sco ing .•. 
SeUilQs Members M~tc rournament ... 

MatchN me: PAOGRAMA DE INSTAUCAO DE TIRO POLICIAL7 8PM 

aw: 

u~ ~e\ib Clcmif~e«<on 

U i'lg the Inter~ ClaulicaitM Sy em [I CS) lo'i M lntemet Ultv'oe ion 

• ~Ii~.Y"l~~fM~-e.!__~~~~~~ 

OK Canrel 

e. Export (Exporta~ao)- lnforma~o dos participantes para outre arquivo 

ou enderec;o do Windows. 

f. Export (Exporta~ao) -Para outre banco de dados WinMSS. 

g. Import (lmporta~ao) - De outros arquivos do MSS que era na versao 

em DOS e em usa antes de aprovado o WinMSS. 

h. Import (lmporta~ao) - De outros arquivos do banco de dados de 

participantes do WinMSS. 

Figura 11 : lmportando competidores 

·~ Settings 

[ Match 

Members 
~ 

Mate Iournarnent . . . 

1· Admiristr atim ... 

f.. Rapid Scoring ... 

J,. LtJdate Ccrnpetitor dassifications ... 

i. Reportilg .. . 

c~xportfBcrll.p ... 
!mport/Restore ... 

i. Rapid Scoring (Pianilha de Contagem - Sumula) - E o formulario 

para efetuar o registro do resultado de cada membra participants da instruc;ao. 



Figura 12: Planilha de contagem 
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i. Reporting (lnformando)- lnforma os registros da instrugao, podendo 

ser consultado a qualquer momenta durante o desenvolvimento da instrugao. 

Geralmente quando a instru9ao acontece em dais au tres dias, sempre ao final do 

dia o banco de dados do WinMSS emite urn relat6rio parcial com as resultados. 

Figura 13: Relat6rio parcial 

R~orting 2etup Y:,erification &esults Internet 

What match do you v.. 

, .. . ... 
Match Name: ; • 

Date: ~ 

Scores By ~ompetitor ... 

Scores By Squag . .. 

Scores By Stag~ . . . 

Disqualified 2hooters ... 

E~cept ions ... 

Where do you want the report to be sent? 

r T 0 Erinter 

r. I o Preview 

r ToEile 

Durante a instrugao no 7° BPM, urn auxiliar vai inserindo as informa96es 

constantes das sumulas e tao logo termina a perfodo, ja pode ser impressa e 
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colocado a disposic;ao dos alunos. 0 instrutor em conjunto com os alunos, verificarao 

quem esta apto a continuar avanc;ando nas instruc;6es e quem devera se preparar 

melhor para refazer o exercicio, a fim de igualar percentuais de aproveitamento. 

Figura 14: Relat6rio final 

STANDARD •• Overall ~tage Results 
PROGRAMA DE INSTRUCAO DE TIRO POLICIAL 7 BPM 
Printed setembro 23. 2007 at 16:41 

Stage 1 •• CLM..02 PRIMEIRA INSTRUCAO 

HIT STAGE STAGE 
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT 

1 90 1100 9010000 3510000 100100 
2 90 1100 90,0000 35 10000 100,00 
3 90 1,00 90,0000 3510000 100,00 
4 90 1,00 90,0000 35,0000 100,00 
5 90 1,00 90,0000 35,0000 100,00 
6 90 1,00 90,0000 3510000 100,00 
7 90 1,00 90,0000 35,0000 100,00 
8 88 1100 88,0000 3412222 97,78 
9 88 1100 88,0000 34,2222 97,78 

10 88 1,00 88,0000 34,2222 97.78 
11 86 1,00 86,0000 33,4444 95,56 
"12 86 1,00 86,0000 33,4444 95,56 

STANDARD - Overall Stage Results 
PROGRAMA DE INSTRUCAO DE TIRO POLICIAL 7 BPM 
Printed setembro 23. 2007 at 16:43 

Stage 1 -· CLM..02 PRIMEIRA INSTRUCAO 

HIT STAGE STAGE 
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT 

277 62 1,00 62,0000 24,1111 68,89 
278 60 1,00 60,0000 23,3333 66,67 
279 50 1,00 50,0000 19,4444 55,56 
280 50 1,00 50,0000 19,4444 55,56 
281 48 1,00 48,0000 18 ,6667 53,33 
282 46 1,00 46,0000 17,8889 51,11 
283 42 1,00 42,0000 16,3333 46,67 
284 42 1,00 42,0000 16,3333 46,67 
285 42 1,00 42,0000 16,3333 46,67 
286 40 1,00 40,0000 15,5556 44,44 
287 38 1,00 38,0000 14,7778 42,22 
288 38 1,00 38,0000 14,7778 42,22 
289 32 1,00 32,0000 12,4444 35,56 

COMPETITOR 
## Name 

196 AD EMIR I DEVERGENES B 
53 ALMIR BAS SAN I, MARTINEZ A 

187 JOSE CANDIDO DE, SOUZA B 
291 ODAIR ROGERIO, DOS SANTOS A 
107 WALDIR AMILTON, NUNES 
111 CARLOS ALBERTO, PEREIRA 
219 ALEX BONFIM, CORREIA A 
183 ARNALDO CASIMIRO, MACHADO 8 
12 MANOEL CARLOS I MESS lAS A 
72 MARCOS AURELIO, ASSOUNI 
48 LUIZ MENDES DE, ALMEIDA C 

1 EDILSON JOSE, GARCIA C 

COMPETITOR 
tl Name 

278 JOSE ANTONIO , TOTH 8 
297 PAULO ALVES, DE SOUZA. B 
294 ISRAEL DOS, ANJOS SOUZA B 
293 ALEXANDRE GASPAR, SARDI 8 
189 NATANAEL MOURA, RODRIGUES 8 
62 EDILSON RODRIGUES I DE OUVEIRA 

286 UELDO PEREIRA DE, ARAUJO 8 
186 JAIR. RAIMUNDO B 
38 ELIAS FERREIRA DE, LIMA B 
70 AMARILDO, RIBAS 
4 ANTONIO APARECIDO, BORGES B 

30 JOSE CARLOS, VIEIRA B 
271 AMARILDO, RAMALHO 8 

Numa rapida analise do quadro acima com dados extraidos do comec;o e do 

final do arquivo de banco de dados do 7° BPM, com um total de sete folhas e 289 

participantes, verifica-se que os policiais militares daquela Unidade possuem urn 

born nlvel de aproveitamento nas instruc;6es, pais uma pequena parcela esta abaixo 

de 60°/o. 
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Exemplo real do nfvel desses policiais foi o ultimo confronto com marginais 

ocorrido em data de 21 de setembro de 2007, na cidade de Umuarama, por volta 

das 22:00 horas, quando tres marginais surpreenderam urn casal e os conduziram 

para uma construc;ao. Urn cidadao do povo, consciente de seus deveres para com a 

sociedade e seu semelhante ligou para o setor de emergencia da 2a Companhia do 

r BPM. Aquela central de opera<;Oes de imediato direcionou policiais militares para 

o local. Estes aplicando as tecnicas adequadas realizaram o adentramento ao local 

e surpreenderam os marginais com as armas bandidas apontadas para as vftimas e 

retirando seus pertences. Ao receberem voz de prisao reagiram disparando contra 

os policiais militares, os quais, defendendo aquelas vftimas e a sociedade 

paranaense, revidaram os disparos. Dais dos marginais foram incapacitados e o 

terceiro se evadiu do local. Prestado socorro imediato as vitimas e marginais feridos, 

estes entraram em 6bito antes de chegar ao hospital. Os marginais estavam 

armadas com uma pistola calibre 9 mm e urn revolver calibre .38. 

Verificando os registros no banco de dados do r BPM, constatou-se que os 

policiais militares envolvidos na ocorrencia sobreviveram grac;as ao treinamento de 

tiro policial e o aproveitamento acima dos 70%. 

6.5.2 TOURNAMENT (TORNEIO) 

Permite criar urn torneio entre determinado grupo de participantes para urn 

unico evento, sem interferir no relacionamento com outros dados ja existentes no 

banco de dados do WinMSS. 

Para exemplificar tal possibilidade de aplicac;ao nao s6 no r BPM, como 

vern sendo desenvolvido, mas em toda Polfcia Militar do Parana e ate na Polfcia 

Civil, o software WinMSS permite administrar as instruc;oes por setores, batalh5es, 

companhias, grupos especializados e ao analista e possfvel juntar tudo num s6 

arquivo ever de maneira globalizada como esta o fndice de aproveitamento, alem de 

muitas outras analises para a tomada de decis5es sabre investimentos futures ou 

implementac;ao de novas tecnologias ou metodologias, curses, reciclagens, etc. 

Figura 15: Organizando torneios 
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TourtnMtwl't ld4rfr•lifecwlic.Jrt 

r _ __._.. ,~ 

Tour-narnon1 Rogion , Lovol ,. :lnd O't"r~!: RoVlO'~~~ 

~OieCl<r T •'"""'"' C:U... IoiiO !fe.AII 

1 ournament (;ompetrtor-s 

6.5.3 STAGES (ESTAGIOS) 

Cada estagio, segundo o software, e uma etapa que o instruendo deve 

veneer num dia de instruc;oes. 

Figura 16: lnserindo estagios 
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Urn estagio e urn exerclcio previamente definido no software WinMSS, que 

se relacionara com os resultados digitados atraves do rapid scoring com as 

informac;oes constantes das sumulas individuais que vern do estande de tiro. 

Figura 17: Rapid score - inserindo resultados 

_Match: PROGRAMA DE INSTRUcAD DE TIRO PO LICIAL 7 BP~ Match D~e: 22-a~2007 

2tage: 2 Name: CLM-02 - SEGUNDA INSTRUc;Ao 

Coo¢ it Of 

N~: 123 

Teem: 

S~ing 

AHb: 12 

BHb: 6 

CHb: 0 

DHh 0 

Disengage ,Confimation: 

As sumulas, que conterao informac;6es a respeito do resultado do 

desempenho do instruendo, tambem sao elaboradas pelo software, com as lacunas 

especfficas para as respectivas anotac;oes. 

Figura 18: Sumula Individual 
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6.5.4 HELP (AJUDA) 

Apesar de ser em ingles o sistema de banco de dados do WinMSS, e 

possivel copiar o conteudo das telas de ajuda e transferir para urn arquivo do Word e 

utilizar urn tradutor. A tradU<;ao pode nao ser literal, mas possibilitara ao usuario urn 

entendimento primario. Alem do "Help" virtual, existem outros usuaries que dominam 

a utilizagao do sistema e podem auxiliar em caso de necessidade. Operar o sistema 

WinMSS em dia de competigao e, no entanto, coisa para quem sabe. 

Na PMPR, temos policiais militares experts em informatica, que com certeza 

nao terao dificuldade em operar mais urn software que possibilita inumeras 

oportunidades de assessoramento ao comando de Unidades para tomada de 

decisoes locais e em nfvel de grandes comandos, no caso, o Comando do 

Policiamento do Interior, Comando do Policiamento da Capital, Diretoria de Apoio 

Logfstico e Comando Geral. 

De fundamental importancia sera a utilizagao desse software na Academia 

Policial Militar do Guatupe, bergo da sabedoria, pesquisa e ensino da PMPR. 

a. WinMSS Help (WinMSS Ajuda) - auxilia o usuario na execugao; 

b. About (sabre) - Tira duvidas do usuario. 

6.5.5 BANCO DE DADOS DO WinMSS 

Da mesma forma que outros bancos de dados em uso na PMPR ou em nfvel 

de batalhoes, devem regularmente ser salvos sob a forma de back-up, o WinMSS 

tambem devera ser salvo em drive externo ou em outras pastas ou equipamentos, 

garantindo assim uma recuperagao rapida quando de algum erro no sistema. 

0 banco de dados do WinMSS e urn programa desenvolvido com as 

ferramentas do Microsoft Access 2000, nominado de "WinMSS.mdb", que se acha 

instalado no respective diret6rio de aplicagao. 0 WinMSS para administragao e 

desenvolvimento de competigoes esportivas de tiro pratico e outros torneios sugere 

que o usuario execute regularmente duas fungoes de manutengao: 

a. Regularmente faga back-up complete do banco de dados do 

WinMSS. mdb, para assegurar que seus dados estao seguros; 
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b. Regularmente faga a compactagao do banco de dados para reduzir seu 

tamanho e melhorar o desempenho do equipamento; 

c. lmportante: 0 usuario deve se assegurar que o "WinMSS.mdb", 

arquivo de banco de dados, nao esta em usa quando realizar o back-up, caso 

contrario podera criar um banco de dados incomplete ou inutilizar parte dele. 

Usando a exibigao de "computador conectado", o usuario devera confirmar que 

nenhum outro computador esta acessando o banco de dados do WinMSS antes de 

realizar o back-up. 

6.5.6 BACK-UPs 

Uma boa estrategia de aproveitamento do back-up permitira ao usuario 

recuperar dados de qualquer hardware, software, ou erro humano em um tempo 

razoavelmente curta. 0 back-up do WinMSS pode ser executado em dais nlveis 

diferentes: no nlvel de banco de dados e em nlvel de competigao. 

6.5.6.1 ESTABELECENDO UM PONTO DE RECUPERA<;AO DE BACK-UP 

0 usuario deve estabelecer um momenta em que fara um back-up, para que, 

caso em qualquer eventualidade alga acontecer de errado, os arquivos possam ser 

restabelecidos a partir do momenta que nao foram perdidos e seguir daquele ponto 

em diante. Fazendo back-up regularmente, estar-se-a criando um documento de 

comprovagao que contribuira para manter a credibilidade dos dados e os resultados 

apurados, disponfveis para fiscalizagao e para consulta a qualquer momenta. 

A formula e o bam sensa: 0 back-up de intervalos longos demandara mais 

tempo para recuperar. Reciprocamente, o back-up realizado mais frequentemente 

proporcionara ao usuario menos tempo para a recuperagao. 

6.5.6.2 OLHANDO PARA DUAS ESTRATEGIAS 

a. Sem back-up de nada, antes de ou durante a competicao: 

Com esta estrategia, o usuario tera sempre um unico ponto de recuperagao -

o mesmo comego. No caso de um fracasso de disco rfgido complete, tera que 
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realizar varias etapas novamente quanta a organizagao da competigao em escala 

progressiva, e realimentar o sistema de administragao de contagens e registros 

novamente. Se isso acontecesse no ultimo dia de uma competigao principal, seria 

uma crise. 

b. 0 back-up e realizado varias vezes no transcorrer da instru~ao. 

Esta e uma estrategia mais segura. Com que frequencia o usuario parte 

para o back-up sera determinado pelo criteria de quanta tempo o usuario pode 

dispor para gastar em uma recuperagao. Geralmente ocupa muito menos tempo 

executar uma parte, do que o tempo que tera que gastar para recuperar tudo depois 

de urn fracasso de disco rigido. 

6.5.6.3 ESTRATEGIA INDICADA PARA BACK-UP 

Esta estrategia enderega a recuperagao de dados da instrugao, e assume 

que o usuario tern urn nlvel de sistema de back-up, como estrategia que providencia 

urn ponto de recuperagao no caso de fracasso total. 

Antes de qualquer instrugao, e providente que o usuario faga back-up de seu 

banco de dados anterior no WinMSS (o arquivo do WinMSS.mdb localiza na mesma 

pasta de papeis que o usuario colocou sua aplicagao dentro do WinMSS), e entao 

faz a compactagao. 

Durante uma instrugao, pode ser mais conveniente para back-up s6 aquela 

em andamento, em Iugar de urn banco de dados inteiro. Urn back-up de urn nlvel de 

instrugao pode ser feito usando a fungao de Export/Backup. A maioria das instrugoes 

pode ser exportada eficazmente para urn unico disquete em branco, de alta 

densidade ou disco flexlvel. Hoje sao disponibilizados OS "pendrives", que podem 

acumular grande quantidade de dados e arquivos. 

Normalmente, o usuario esta inserindo informac;oes de documentos ou como 

aplicagao da instrugao, forma de desenvolvimento ou sumulas individuais. 0 usuario 

precisa coordenar os documentos com urn back-up, assim sabera quais os dados 

que devem ser armazenados no sistema, depois que a recuperagao do back-up for 

realizada. 
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6.5.6.4 ANTES DA INSTRU<;AO 

Transports o back-up depois de cada quantia significativa de dados. 

Especificamente, o usuario deve fazer back-up da competigao depois de: 

a. Criar a instrugao e gerar as perfis dos estagios; 

b. Entrar com uma quantia significante de informag6es dos participantes; 

c. Estabelecer au editar informagao de instruendo com "squad's"36
, 

Afiliag6es, Equipes, Etiquetas, Divis6es de lnstrugao, Categorias de Calibre, etc. 

6.5.6.5 DURANTE A INSTRU<;AO 

Fazer urn back-up depois de: 

a. Digitagao da ultima inscrigao e ultimas atualizag6es de minute; 

b. Depois que e feito o registro dos dados das sumulas individuais dos 

participantes, pelo menos duas vezes ao dia; 

c. Ao termino do dia, antes de imprimir as resultados de verificagao da 

instrugao; 

d_ Nao fazer deliberadamente inserg6es no back-up_ Se alga der errado, o 

usuario perdera a ambos_ 

6.5.6.6 RECUPERA<;AO DE DADOS DEPOIS DE UMA FALHA 

No evento e muito improvavel que o usuario tenha que recuperar algum tipo 

de fracasso, enquanto restabelece o arquivo de banco de dados do WinMSS 

(WinMSS.mdb), ele e suficiente na maioria dos casas. Caso contrario, o usuario s6 

precisa restabelecer uma unica competigao, que foi exportada usando o WinMSS 

"Export/match"37
. Para isso, usara previamente a caracterfstica especffica 

"lmportlmatch"38
, para a mesma pasta de papeis (diret6rio de janelas). 

36 Esquadroes_ Se uma instru9ao tern cinco estagios e cern participantes, serao divididos em cinco 
"squad's" de vinte participantes. 0 proprio sistema WinMSS faz essa divisao. 
37 Exportando/Competi9ao. 
38 lmportando/Competi9ao. 



71 

6.5.6.7 COMPACTANDO E CONSERTANDO SEU BANCO DE DADOS 

0 banco de dados pode ser fragmentado pelo uso frequente. 0 usuario 

devera compactar o banco de dados do WinMSS periodicamente para reduzir seu 

tamanho e melhorar o desempenho. A compacta9ao e o conserto do banco de 

dados (database.bat) e urn arquivo de grupo que esta inclufdo com WinMSS para 

fazer esta facil tarefa. E recomendado fechar o banco de dados antes de compactar. 

6.5.6.8 COMPACTAR 0 BANCO DE DADOS DO WinMSS 

Para realizar esta tarefa e necessaria que o usuario realize os seguintes 

procedimentos: 

a. Sair do WinMSS; 

b. Arquivo de banco de dados do WinMSS, back-up; 

c. Executar compactar e consertar banco de dados "Compact and Repair 

Database. bat" arquivo de grupo, situado na pasta de aplica9ao; 

d. Quando for orientado para fazer isso, clicar qualquer tecla para proceder 

como processo de compacta9ao. 

6.5.7 PLANEJANDO UMA INSTRUCAO DE TIRO POLICIAL 

Ha certo esfor9o a ser despendido e que entra no planejamento de uma 

instrugao de tiro policial. 

0 instrutor necessitara conhecer o WinMSS ou ter urn born auxiliar que o 

conhe9a, para organizar a instru9ao virtual e selecionar auxiliares competentes para 

ajuda-lo no desenvolvimento, selecionando e dividindo recursos humanos para o 

desenvolvimento de uma boa instru9ao. 

0 software WinMSS define os termos dos cargos em ingles. Por exemplo, 

Match Director eo Diretor Geral da Competi9ao e a quem cabe presidir o comite de 

julgamento de recursos e peti96es; Range Master e a pessoa encarregada de dirimir 

duvidas dos demais RO (Range Officer), de receber urn recursos ou uma peti9ao 

para dizer se prospera ou nao, encaminhando para o comite em caso positive; Chief 

Range Officer eo coordenador chefe dos RO (Range Officer), que eo auxiliar direto 

do Range Master, cabendo auxilia-lo na resolu9ao de problemas e dirimir duvidas; 
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Range Officer e o responsavel por administrar determinado estagio de uma 

competic;ao- e urn dos juizes; Stats Officer sao os auxiliares das pessoas que tern 

func;ao de direc;ao; People to Construct Stages sao as pessoas que ajudam a 

construir ou montar os estagios de uma competic;ao e manter uma logfstica e 

servic;os gerais eficientes. 

Para a instruc;ao sera definido na nota de instruqao quem vai ser o instrutor e 

seus auxiliares, constando ainda: 

a. 0 horario da instruc;ao, que sera divulgado com antecedencia; 

b. Na formatac;ao da instruc;ao e necessaria estabelecer OS designios de 

desenvolvimento e das regras e princfpios que norteiam o IPSC; 

c. Preparar todos os documentos digitados e impresses para a instruyao, 

entre eles a sumula individual em duas vias carbonadas. E interessante que o 

instruendo receba a segunda via com as anotac;oes de seus resultados com as 

observac;oes quanta a erros cometidos durante o exercfcio, bern como, com os 

elogios pelo born fndice alcanc;ado e mantenha consigo para comparac;ao quando 

receber a proxima; 

d. Registrar antecipadamente as informac;oes de todos os policiais 

militares, que ainda nao estiverem cadastrados e convocados para a instruc;ao. 

e. No dia da instruc;ao, confirmar a presenc;a dos atiradores policiais 

militares. 

A complexidade dessas tarefas depende do tamanho da instruc;ao. Por 

exemplo, urn horario poderia ser tao simples, quanta declarar que tera instruc;ao as 

quartas-feiras, ou tao complexo quanta ter que programar: 

a. Fechamentos do estande e construyao de estagios; 

b. Alojamentos para aqueles que vern de locais distantes; 

c. Locais de e/ou dias de instruc;ao; 

d. Horarios de trabalho; 

e. Horarios atirando; 

f. Suprimentos, logfstica e alimentac;ao; 

g. Prelec;ao de abertura, considerac;oes finais e encerramento. 
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0 Sistema de Classificac;ao lnternacional (ICS) e uma grande fonte de 

definic;Oes para cada estagio a ser percorrido pelo instruendo. Eles apresentam 

definic;oes de estagios que variam em complexidade, disparos de distancias curtas e 

distancias longas. Eles tambem proporcionam a oportunidade de descobrir e 

classificar atiradores ao redor do mundo, enquanto provendo um vefculo para 

verdadeiro reconhecimento de semelhante para semelhante. Mais detalhes sabre 

IPSC poderao ser encontrados no site: http://www.ipsc.org/icsstages.htm. 

6.5.8 OS RECURSOS HUMANOS PARA A CONTAGEM NOS ESTAGIOS 

Para uma instruc;ao, por exemplo, onde existam tres estagios, necessitar-se

a de um efetivo de trabalho de tres pessoas, sendo um instrutor e tres instrutores 

auxiliares, um anotador de sumula e uma pessoa para recobrir os alvos e 

reposicionar aqueles que sao m6veis. Para um exercfcio de tres estagios serao 

necessarias, portanto, nove pessoas inicialmente. Porem, e possfvel racionalizar 

utilizando-se da colaborac;ao dos pr6prios instruendos, que passaram a assimilar a 

dinamica de uma instruc;ao pratica. 

Somando-se a isso, e preciso prever o numero de instruendos, para nao 

haver atropelamentos do tempo instrucional ou supressao de etapas a serem 

cumpridas pelos participantes. Na Academia Policial Militar do Guatupe e possfvel 

montar e desenvolver cinco estagios simultaneos; no r BPM, tres. As demais 

Unidades da PMPR tern somente um estande de tiro possibilitando desenvolver um 

estagio por vez. 

Quanta maior o numero de estagios e de policiais militares instruendos, mais 

pessoas auxiliares serao necessarias para o desenvolvimento dos trabalhos. 
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CAPiTULO 7 

7 0 USO DO WINMSS NA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

lnicialmente foi apresentado no presente trabalho uma panoramica sabre a 

seguranga publica e o contexte em que se acham inseridos os homens que estao na 

linha de frente da seguran<;a publica de nosso Estado, diretamente envolvidos na 

atividade fim das corpora goes Poll cia Militar e Poll cia Civil. F oi demonstrado o valor 

da instrugao dinamica e constante e, em especial, o valor daquela instrugao 

destinada a sobrevivencia policial em confrontos armadas, com a finalidade principal 

de preservar e salvar vidas. Observou-se, no entanto, em urn perfodo nao muito 

distante da atualidade, que a Polfcia Militar legou amargas experiencias no ambito 

interne e externo, pela descontinuada e quase ausente instrugao de tiro policial. 

Num hist6rico sucinto, foi apresentado urn relata sabre a recarga de 

munigoes e sabre seus precursores, inclufdas informagoes sabre os estandes de tiro 

edificados nas Unidades do interior do Estado e o born momenta que a Corporagao 

e a comunidade paranaense estao vivendo, gragas aos investimentos do governo do 

Estado na seguranga publica, com destaque para o assunto do presente trabalho, 

principalmente porque os materiais destinados a recarga de munigoes nao tem 

faltado. 

Para ilustrar, buscou-se pesquisar sabre banco de dados e suas aplicagoes 

eo quanta urn banco de dados pode ajudar o comandante ou diretor na tomada de 

decisoes em geral e avaliar o grau de adestramento dos efetivos. Especificamente 

se inseriram no contexte alguns esclarecimentos sabre o Microsoft Access 2002, que 

e o fornecedor da ferramenta principal, da qual foi desenvolvido o Windows Match 

Scoring System39
, denominado de WinMSS, onde se buscou fazer todos os 

esclarecimentos possfveis quanta a sua efetividade e aplicagao na realidade do 

universe do tiro policial. 

De tudo o que foi exposto, decorre urn convencimento ainda maior de que a 

Corporagao Policiai-Militar necessita de urn sistema de registro de informagoes, par 

estarem seus prepostos diretamente na possibilidade de enfrentamento de 

39 Sistema Windows de Administra9ao de Competi9ao 
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confrontos armadas. Os policiais em geral, abnegados seres humanos, 

impulsionados pelo sentimento impasto pelo espfrito do dever, necessitam 

regularmente de instruc;oes de tiro policial com registros informatizados, na 

conformidade de metodologias ja experimentadas e eficazes de sobrevivencia 

policial e na preservac;ao de vidas40
, em usa na PMPR e outros organismos policiais 

no Brasil e no exterior. 

A Corporac;ao dispoe de material humano altamente qualificado para instruir 

eficazmente seu efetivo, bern como dispoe dos armamentos, dos estandes de tiro e 

dos materiais destinados a recarga de munic;oes, assim as instruc;oes de tiro policial 

tam acontecido regularmente, porem na conformidade do arbitrio de cada instrutor, 

que se tern esmerado, motivo do bam nivel tecnico profissional regionalizado ou 

setorizado. 

Os investimentos de recursos governamentais sao altos e o aproveitamento 

pedag6gico e doutrinario das instruc;oes de tiro policial deve ser motivo de estudo e 

analise de resultados antes e ap6s confrontos armadas, fazendo-se estudo criterioso 

de caso quando de envolvimento de policiais militares em confrontos armadas. 

Para que esta analise mostre uma realidade e que se propoe a utilizac;ao do 

sistema de gerenciamento de banco de dados WinMSS, como suporte para a 

administrac;ao das instruc;oes de tiro policial na PMPR. 

Para fundamentar este projeto de aplicac;ao de um software, ao Iongo de dez 

anos acompanhamos a utilizac;ao do software desenvolvido em ambiente DOS, na 

epoca, denominado simplesmente de MSS, que gerenciava competic;oes de tiro 

esportivo. Nos ultimos cinco anos, com os avanc;os e as facilidades implementadas 

pela tecnologia, foi desenvolvido o novo sistema de gerenciamento das competic;oes 

de tiro esportivo, mais agil e eficiente, com as ferramentas do Microsoft Access, 

atuando em ambiente Windows, sendo uma versao derivada do MSS, que 

sobremaneira foi muito bern aceita par todas as instituic;oes do seguimento. 

Com certeza a experiencia vivenciada no r BPM podera ser estendida a 

todas as Unidades da Polfcia Militar. Argumenta-se e se demonstra que satisfaz 

40 Termo amplamente utilizado e principal doutrina preconizada no metoda Giraldi, patenteado pelo 
seu criador, Coronel Nilson Giraldi, da Reserva Remunerada da Pollcia Militar do Estado de Sao 
Paulo. 
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tecnicamente as necessidades de instrugao de tiro policial com avaliagao de 

desempenho, registro e analise de resultados individuais e comparatives. 

Em sendo urn software livre, sua gratuidade podera ser disseminada no seio 

da Corporagao por urn sistema de instrutores multiplicadores ate se alcangar a 

excelencia. 

Acredita-se que cumprira o princrpro da eficiencia, da preservagao de 

recursos publicos, alem de atender as necessidades de preservagao da vida. Pois 

uma melhor capacitagao no tiro policial reduz riscos desnecessarios a terceiros 

(perigo das balas perdidas) e ainda preserva a vida do policial militar quando este, 

de fato, necessitar fazer uso de seu armamento na atividade de seguranga publica, 

no estrito cumprimento do dever legal. 
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CAPiTULO 8 

8 CONCLUSAO 

Ao iniciar este trabalho, o autor compromissou-se em demonstrar que ha a 

disposi9Bo uma nova metodologia de aplica9Bo de um software que pode facilitar a 

vida do instrutor de tiro policial, bern como, melhorar a qualidade das instruc;oes. 

Procurando formatar uma convicc;ao, ao Iongo do trabalho buscou-se exibir as 

possibilidades que o WinMSS oferece, alem de ser gratuito. 

Acredita-se que, nas ciemcias, novas descobertas acontecem porque surgem 

antagonismos, doenc;as, epidemias, vfrus e molestias, que tern seus avanc;os 

satisfat6rios, grac;as a persistencia de cientistas, pesquisadores e estudiosos. 

Da mesma forma surgem nas ciencias sociais, homens destinados a esse 

mister. Enquanto Soci61ogos, Criminalistas, e Polici61ogos procuram definir as 

causas que levam o ser humano a delinquir, esses ultimos (as polici61ogos), buscam 

encontrar melhores formas e tecnicas de planejar ac;oes e treinar aqueles que 

confrontam o inusitado no dia-a-dia. 

Experimentalmente na decada de 1990, vislumbrou-se a possibilidade de 

utilizar o software MSS na versao DOS para administrar uma simples instruc;ao de 

tiro policial. Partindo-se do princfpio de que se fazem novas descobertas quando 

despertada a curiosidade e o interesse em realizar novas progresses. Perseverou-se 

na utilizac;ao da versao inicial e depois passou-se para a atual, adquirindo 

experiencias par mais de uma decada. 0 software WinMSS, que e livre e nao tem 

custos, permite ao usuario explorar as possibilidades de aplicac;ao, com pouco 

conhecimento de ingles e informatica, alguma ajuda externa, dedicac;ao, disposic;ao 

e boa vontade para cometer erros e acertos41
, enquanto desbrava o novo horizonte 

facilitador de informac;oes que serao utilizadas para otimizar planejamentos 

instrucionais, recuperac;ao de padroes e avanc;os em fases que exijam mais 

desempenho individual. 

41 Na tela de urn cornputador ou durante a instruc;ao nos e perrnitido corneter erros e acertos, no 
entanto, na atividade firn urn erro e irnperdoavel pela sociedade e as vezes pode custar urna vida. 
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Analogamente, o cerebra disp6e de varios compartimentos para arquivos e 

aquila que nunca foi vivido, treinado ou presenciado, nao estara arquivado. Diante 

de urn fato inusitado, perigoso, o cerebra inicia uma busca em seus arquivos 

pracurando encontrar algo identico ou ao menos parecido, para indicar aquele ser 

humano qual a melhor decisao ou pravidencia para o momenta. Todo esse 

pracessamento mental ocorre em frac;6es de segundos e no caso do policial-militar, 

se ele nao treinou eficazmente, nao tera nada registrado em seu arquivo mental e 

nao lhe restara outra alternativa a nao ser recuar. Sob estresse absoluto, com a 

corrente sangufnea encharcada de adrenalina e outros fatores psicoffsicos 

intervenientes e como raciocfnio tatico afetado, podera ser sucumbido e perecer no 

confranto como marginal armada. 

As peculiaridades de urn confranto armada jamais serao identicas aquelas 

desenvolvidas durante a instruc;ao, porque no estande de tiro policial apresentam-se 

para o confranto simples alvos de papelao, alguns inertes, outras m6veis, mas 

jamais dispararao contra o instruendo. E possfvel, porem, visualizar certo nfvel de 

estresse ffsico que interfere no numero de acertos dos disparas. Ap6s varias 

instruc;6es o homem de seguranc;a publica aprendera a administrar o estresse, 

raciocinar sob o efeito de fatores psicoffsicos e a sobreviver ao porfiado combate em 

defesa da sociedade e da ordem institufda pelo Estado. 

Os estudos especializados dessas praticas e das tecnicas policiais militares 

de prevenc;ao e repressao poderao contribuir na reduc;ao da incidencia social da 

criminalidade, preservando a vida e o patrimonio, gerando tranquilidade e paz. 

0 policial-militar, tal como outros membros de uma sociedade, tern famflia, 

parentes e amigos que o admiram e o querem bern. Passa por dificuldades como 

qualquer outro cidadao brasileiro e tern sentimentos ainda mais sensfveis, pois lida 

no dia-a-dia com as mazelas dos injustic;ados sociais, talvez ate se enquadrando 

entre esses, necessitando de valorizac;ao pessoal e prafissional, enquanto lhe e 

proporcionado pelo Estado instruc;ao, treinamento e adestramento. 

0 homem e o elemento basico da seguranc;a publica, desde as mais remotas 

eras e, apesar da evolugao constante dos meios tecnol6gicos, continua ele a ser o 

fator preponderante, em que se baseia e para o qual concorrem todas as 

concepc;6es humanas, tendo em vista a defesa de seu semelhante e a sua 

sobrevivencia. 
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As modernas tecnicas de confrontos o submetem a duras provas, em que, 

cercado de perigos de toda a natureza, tern par dever superar seu prepare fisico, 

tecnico-profissional e psicoffsico sabre o oponente irascfvel. 

A acurada e s61ida instrugao de formagao, manutengao e recuperagao de 

padroes do policial militar e respectivos registros informatizados, somados aos 

valores intelectuais, eticos e marais, o fara capaz de suportar com galhardia a todas 

as vicissitudes e mazelas. 

0 preparo desse homem exige do instrutor: disciplina, sensa de cooperagao, 

espfrito de sacriffcio, abnegagao e iniciativa, alem de esmerado conhecimento. Em 

contrapartida, recebera o reconhecimento de seus alunos e comandantes, 

fortalecimento do espfrito de corpo e admiragao da comunidade a que serve e 

preserva. 

Nao se pode combater o banditismo com ideias, mas sim com a energia legal 

das agoes preventivas e repressivas, pais de outra forma o caos e a impunidade 

campearao tornando insuportavel a vida em sociedade, como vemos 

constantemente nos noticiarios de radio e televisao sabre o Rio de Janeiro. 

Recursos humanos a PMPR os tern, tal qual uma pedreira em quantidade de 

pedras brutas. Os policiais militares desbastados, moldados e polidos que sao nos 

bancos escolares da Academia Policial Militar do Guatupe, pelos habilidosos 

mestres, tornam-se um components dessa grande obra em construgao e evolugao 

ha 153 anos. 

Repartir o que se aprende em fungao do bern comum e tal como o homem 

que recebeu de Deus varies talentos para usa-los para o bern da humanidade. Em 

nao o fazendo, comprometeu a confianga depositada pelo Criador. 
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