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RESUMO 

 
O objetivo deste projeto é a implementação de um novo sistema para a SOP (Sala 

de Operações) do 40 BPM (Batalhão de Policia Militar) da Brigada Militar, oferecendo 

uma atenção maior para a parte de controle de viaturas, auxiliando o radio operador a ter 

um melhor controle das viaturas. O sistema permitirá que o radio operador tenha um 

melhor controle das viaturas, sabendo sua situação atual, podendo assim escolher a 

melhor viatura para o atendimento da ocorrência. O sistema será desenvolvido 

utilizando a linguagem de programação PHP, Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados MySQL e o servidor de web Apache. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is to implement a new system for SOP (Operating 

Room) of the 4th BPM (Military Police Battalion) of Military Brigade, offering a bigger 

attention to the vehicle’s control, helping the radio operator to have a better control of 

the car. The system will allow the radio operator has better control of the vehicles, 

knowing your current situation, allowing you to choose the best car for the occurrence. 

The system will be developed by using the PHP programming language, Managemente 

System MySQL database and Apache web server. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A SOP (Sala de Operações) do 40 BPM (Batalhão de Policia Militar) da Brigada 

Militar é o coração do batalhão no que diz respeito a o atendimento de ocorrências, nela 

trabalha o chefe de turma (que é o responsável por tudo que acontece na SOP durante o 

turno de serviço), os telefonistas (que são as pessoas responsáveis por atender todas as 

ligações de emergências que são feitas ao 190) e o radio operador (que é responsável 

por controlar as viaturas e despachá-las para atender as ocorrências recebidas pelos 

telefonistas). 

Hoje o radio operador controla as viaturas através de uma planilha impressa em 

uma folha, ali ele anota a lápis tudo o que acontece com as viaturas na rua, apagando 

com borracha para atualizar as informações, ficando uma verdadeira bagunça, o que 

dificulta um controle preciso. 

 

1.1 Motivação 

A maior motivação foi informatizar esse controle que hoje é feito manualmente, 

ajudando o radio operador a obter informações mais precisas e corretas, podendo assim 

agilizar o atendimento das ocorrências. 

 

1.2 Estrutura do texto 

No capítulo 2 serão abordados tópicos relacionados aos objetivos e metodologia 

utilizada no trabalho, no capítulo 3 será visto em detalhes a modelagem do sistema, no 

capítulo 4 serão abordadas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema, 

no capítulo 5 será visto as descrições do sistema como telas e testes feitos, no capítulo 6 

serão realizadas as considerações finais e perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema que possa controlar o 

dia a dia das viaturas. Tudo o que acontece com as viaturas durante o(s) turno(s) de 

serviço. Onde estão, qual a situação atual, registrar as ocorrências já atendidas no dia, 

etc... 

Proporcionara um controle mais preciso, sendo possível obter informações 

detalhadas do andamento do serviço, ajudando a detectar possíveis falhas, desta forma 

sendo possível corrigi-las e melhorando o bom andamento do serviço, agilizando o 

atendimento das ocorrências, proporcionando um melhor serviço a comunidade. 

As informações coletadas pelo sistema ajudarão nas tomadas de decisões, o que 

implica em melhor posicionamento das viaturas nas áreas mais criticas, por exemplo, 

coibindo a criminalidade e diminuindo o número de ocorrências. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

Proporcionar ao radio operador um controle mais preciso e agil das viaturas, 

ajudando o mesmo a agilizar o despacho das viaturas para o atendimento das 

ocorrências.  

 

2.3 Metodologia 

A idéia do projeto é ajudar o radio operador da sala de operações do 40 BPM a ter 

um melhor controle das viaturas que estão de serviço, com isso foi feito levantamento 

de alguns dados e observado o modo operante do radio operador, visto eu já conhecer 

praticamente toda a rotina de funcionamento do serviço. 

A modelagem foi feita baseando-se em todas as informações coletas e já 

conhecidas devido a experiência de trabalho. 

Após estudo e orientações foi optado pela linguagem de programação PHP, 

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) MySQL e servidor de web 

Apache, por serem gratuitos não acarretaria em custos para a sua implantação, são 

seguros e funcionam muito bem juntos. 

A implementação foi feita junto com o estudo da linguagem de programação PHP. 
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3 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

3.1 Análise de requisitos  

3.1.1 Requisitos Funcionais 

• 3.1.1.1 – Acessar o Sistema 

O sistema deve possuir uma tela de login para o acesso. 

• 3.1.1.2 – Cadastrar Policial 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, cadastrar um único policial por vez. 

• 3.1.1.3 – Atualizar Policial 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, atualizar os dados de policiais já cadastrados. 

• 3.1.1.4 – Cadastrar Viatura 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, cadastrar uma única viatura por vez. 

• 3.1.1.5 – Atualizar Viatura 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, atualizar os dados das viaturas já cadastradas. 

• 3.1.1.6 – Inserir Guarnição 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, inserir a guarnição que esta entrando de serviço no 

inicio do turno. 

• 3.1.1.7 – Atualizar Guarnição 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, atualizarem os dados das guarnições que já foram 

inseridas no inicio do turno. 

• 3.1.1.8 – Inserir Ocorrência 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 

tiver permissão para isso, iniciarem uma ocorrência, inserindo os dados principais 

da ocorrência no despacho da viatura para o atendimento da mesma. 

• 3.1.1.9 – Atualizar Ocorrência 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador e ao usuário, que 
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tiver permissão para isso, atualizarem os dados das ocorrências já inseridos no 

despacho da viatura para o atendimento da mesma, permitindo também encerrar 

as mesmas após a conclusão do atendimento. 

• 3.1.1.10 – Definir Permissão de Acesso 

O sistema deve possuir uma tela que permiti ao administrador dar acesso aos 

usuários somente aos módulos que ele desejar, conforme necessidade de cada 

usuário.  

 

3.1.2 Requisitos Não Funcionais 

• 3.1.2.1 – Acesso a Base de Dados 

O acesso a base de dados deve ser feito protegido, sendo possível apenas através 

de autenticação. 

• 3.1.2.2 – O Sistema será desenvolvido em PHP. 

O sistema deve ser desenvolvido em linguagem PHP. 

• 3.1.2.3 – Manual de instruções 

O sistema disponibilizara ao administrador e usuários um acesso virtual ao 

manual de instruções, contendo instruções sobre as principais telas e 

funcionalidades do sistema. 

 

3.2 Diagrama de casos de uso 

O objetivo do Diagrama de Casos de Uso é descrever as funcionalidades do 

sistema desempenhadas pelos atores do sistema (usuário).  
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Fig. 3.2: Diagramas de Casos de Uso para o sistema de controle de viaturas da 
Sala de Operações do 40 BPM da Brigada Militar. 

 



 13 

3.3 Casos de uso expandido 

As imagens abaixo ilustram como é fluxo de dados através do sistema. 

 

3.3.1 – Diagrama de atividades da funcionalidade Acessar Sistema. 

Ao abrir a tela de login o usuário digita sua identidade funcional e senha, o 

sistema verifica se as informações digitadas estão corretas, caso estejam incorretas 

mostra uma mensagem informando que os dados digitados são inválidos ou que os 

campos devem ser preenchidos caso algum deles estejam em branco, caso estejam 

corretos abre a tela principal do sistema com acesso somente as permissão já 

cadastradas. 

 
Fig. 3.3.1: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Acessar Sistema. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 
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3.3.2 – Diagrama de atividades da funcionalidade Cadastrar Policial. 

Ao abrir a tela de cadastro de policial o administrador digita os dados cadastrais do 

policial, o sistema verifica se a identidade funcional já existe, caso já tenha sido 

cadastrada para outro policial o sistema solicita nova senha, caso não exista, salva os 

dados cadastrais na base de dados. O sistema automaticamente cria um registro na 

base de dados desabilitando o acesso do policial a todos os módulos. 

 

Fig. 3.3.2: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Cadastrar Policial. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.3 – Diagrama de atividades da funcionalidade Atualizar/Excluir Policial. 

Ao abrir a tela de atualização de policial o administrador digita a identidade 

funcional do policial ou seleciona o nome do policial ao qual ele deseja atualizar os 

dados. O sistema abre uma tela com os dados do policial pesquisado. O usuário atualiza 

os dados que necessitam ser alterados e o sistema salva os dados na base de dados. Caso 

deseje excluir o policial selecionado o sistema apaga todos os dados do policial da base 

de dados. 
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Fig. 3.3.3: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Atualizar/Excluir 
Policial. Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.4 – Diagrama de atividades da funcionalidade Cadastrar Viatura. 

Ao abrir a tela de cadastro de viatura o administrador digita os dados cadastrais da 

viatura, o sistema verifica se o prefixo da viatura já existe, caso já exista o sistema 

solicita um novo prefixo, se não existir verifica a placa digitada, caso já exista o sistema 

solicita uma nova placa, e não existir, salva os dados cadastrais na base de dados. O 

sistema automaticamente cria um registro na base de dados cadastrando a situação da 

viatura. 
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Fig. 3.3.4: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Cadastrar Viatura. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.5 – Diagrama de atividades da funcionalidade Atualizar/Excluir Viatura. 

Ao abrir a tela de atualização de viatura o administrador seleciona a viatura a qual 

ele deseja atualizar os dados. O sistema abre uma tela com os dados da viatura. O 

usuário atualiza os dados que necessitam ser alterados e o sistema salva os dados na 

base de dados. Caso deseje excluir a viatura selecionada o sistema apaga todos os dados 

da viatura da base de dados. 
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Fig. 3.3.5: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Atualizar/Excluir 
Viatura. Mostra a estrutura da funcionalidade. 

 

3.3.6 – Diagrama de atividades da funcionalidade Inserir Guarnição. 

Ao abrir a tela de inserção de guarnição o administrador digita os dados da 

guarnição, o sistema verifica se todos os dados foram selecionados, o sistema exige 

somente que seja selecionado o motorista e o patrulheiro, os dois reforços são 

“opcionais”, pois não são exigidos em todas as guarnição, o sistema salva os dados 

cadastrais na base de dados. O sistema automaticamente altera na base de dados a 

situação da viatura. 
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Fig. 3.3.6: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Inserir Guarnição. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 

 

3.3.7 – Diagrama de atividades da funcionalidade Atualizar/Excluir 

Guarnição. 

Ao abrir a tela de atualização da guarnição o administrador seleciona a guarnição 

a qual ele deseja atualizar os dados. O sistema abre uma tela com os dados da guarnição. 

O usuário atualiza os dados que necessitam ser alterados e o sistema salva os dados na 

base de dados. Caso deseje excluir a guarnição selecionada o sistema apaga todos os 

dados da guarnição da base de dados. 
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Fig. 3.3.7: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Atualizar/Excluir 
Guarnição. Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.8 – Diagrama de atividades da funcionalidade Inserir Ocorrência. 

Ao abrir a tela de inserção de ocorrência o administrador digita os dados iniciais 

da ocorrência, o sistema salva os dados da ocorrência na base de dados e 

automaticamente altera na base de dados a situação da viatura. 
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Fig. 3.3.8: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Inserir Ocorrência. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.9 – Diagrama de atividades da funcionalidade Atualizar/Encerrar 

Ocorrência. 

Ao abrir a tela de atualização da ocorrência o administrador seleciona a ocorrência 

a qual ele deseja atualizar os dados. O sistema abre uma tela com os dados da 

ocorrência. O usuário atualiza os dados que necessitam ser alterados e o sistema salva 

os dados na base de dados. Caso deseje encerrar a ocorrência selecionada, deve ser 

alterado mais algum dado, se necessário, digita o Km Final, o sistema atualiza os dados 

na base de dados, encerra a ocorrência e atualiza a situação da viatura na base de dados. 
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Fig. 3.3.9: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Atualizar/Encerrar 
Ocorrência. Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

3.3.10 – Diagrama de atividades da funcionalidade Permissão de Acesso. 

Ao abrir a tela o administrador digita a identidade funcional ou seleciona o nome 

policial ao qual ele deseja alterar as definições de acesso. O sistema abre uma tela com 

as definições já cadastradas. O administrador libera ou restringe o acesso aos módulos 

do sistema e o sistema atualiza os dados na base de dados. 
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Fig. 3.3.10: Diagrama de Atividades para a funcionalidade Permissão de Acesso. 
Mostra a estrutura da funcionalidade. 
 

 

3.4 Banco de dados 

A modelagem do banco de dados apresentada abaixo mostra a estrutura do banco 

de dados, mostrando a ligação entre as tabelas. 
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Fig. 3.4: Modelagem do Banco de Dados. Mostra a estrutura do Banco de Dados. 
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4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

4.1 Linguagem de Programação PHP. 

A linguagem de programação PHP é uma ótima ferramenta orientada a objetos, o 

que facilita muito na criação de paginas web dinâmicas. Trabalha com facilidade com 

diversas base de dados. Uma das suas principais funções é a de desenvolvimento de 

paginas web dinâmicas, que são geradas diretamente pelo servidor (PHP,2013).  

 

4.2 SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) MySQL 

O bando de dados MySQL é um sistema de gerenciamento que usa a linguagem 

de consulta estruturada (SQL – Structured Query Language) como interface. É um dos 

bancos de dados preferidos pelos programadores devido a sua versatilidade, 

flexibilidade, facilidade encontrada em seu uso e também por ser um banco de dados 

gratuito. Ele se integra facilmente com a linguagem de programação PHP 

(ARTIGONAL,2013). 

 

4.3 SERVIDOR DE WEB APACHE 

O servidor Apache é um software livre. É um dos servidores web mais utilizados 

no mundo. Ele é capaz de executar diversos tipos de códigos de programação, mas a sua 

utilização mais conhecida e a que combina o Apache com a linguagem de programação 

PHP e o banco de dados MySQL. É um software que não exige muito hardware para 

rodar, mas é claro, dependendo e sua aplicação vai ser necessário ter maquinas potentes 

(INFOWESTER, 2013). 
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5 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

5.1 Telas do Sistema. 

5.1.1 – Tela de Login. 

Ao abrir a tela de login o usuário digita sua identidade funcional e senha. Deve ser 

inseridos somente números, o sistema verifica se todas as informações digitadas estão 

corretas. Estando tudo correto libera o acesso abrindo a pagina principal com acesso 

somente as módulos que o usuário tem permissão para cessar. 

 

Fig. 5.1.1: Tela de login do sistema. 

 

5.1.2 – Tela Principal. 

Ao abrir a tela principal o sistema automaticamente habilita e desabilita os botões 

do sistema conforme o que já esta cadastrado na base de dados. Na imagem abaixo estão 

alguns botões habilitados e outros desabilitados, demonstrando o que foi descrito. 
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Fig. 5.1.2: Tela principal do sistema.  
 

5.1.3 – Tela de Cadastro de Policial. 

Ao abrir a tela de cadastro de policial, o usuário digita todas as informações 

necessárias do policial que o sistema solicitada. Caso clique no botão limpar o sistema 

limpa todos os campos, ao clicar no botão cancelar o sistema retorna para a tela 

principal, ao clicar no botão cadastrar o sistema verifica se os dados digitados estão 

corretos, caso a identidade funcional digitada já esteja cadastrada o sistema informa o 

usuário sobre o fato e solicita nova identidade funcional. Os campos Id. Funcional, RG, 

CPF, Telefone e Telefone Contato aceitarão somente números. Após cadastrar o policial 

o sistema cadastra sua identidade funcional na tabela de permissão com todos os 

campos desabilitados. 
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Fig. 5.1.3: Tela de cadastro de policial. 

 

5.1.4 – Tela de Atualização de Dados do Policial. 

Ao abrir a tela de atualização de dados do policial, o usuário insere a funcional do 

policial ao qual ele deseja atualizar os dados ou seleciona o nome do policial, clica no 

botão “Pesquisar” e o sistema abre uma tela com os dados já cadastrados do policial 

permitindo que o usuário edite o que for necessário. 

 

Fig. 5.1.4: Tela de atualização de dados do policial. 
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5.1.5 – Tela de Edição de Dados do Policial. 

Ao abrir a tela de edição de dados do policial, o sistema mostra todos os dados já 

cadastrados referente ao policial desejado, o usuário edita os campos necessários e clica 

no botão “Editar” e o sistema salva na base de dados todas as informações. Caso deseje 

excluir o policial o usuário clica no botão “Excluir” e o sistema exclui da base de dados 

o cadastro do policial. 

 

Fig. 5.1.5: Tela de edição de dados do policial. 

 

5.1.6 – Tela de Cadastro de Viatura. 

Ao abrir a tela de cadastro de viatura, o usuário digita todas as informações 

necessárias da viatura que o sistema solicita. Caso clique no botão limpar o sistema 

limpa todos os campos, ao clicar no botão cancelar o sistema retorna para a tela 

principal, ao clicar no botão cadastrar o sistema verifica se os dados digitados estão 

corretos, caso o prefixo e/ou a placa digitados já estejam cadastrados o sistema informa 

o usuário sobre o fato e solicita novo prefixo e/ou nova placa. O campo prefixo aceitara 

somente números. Após cadastrar a viatura o sistema cadastra o prefixo na tabela de 

situação atribuindo ao prefixo o “Sinal da Ocorrência” J3-Rendição. 
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Fig. 5.1.6: Tela de cadastro de viatura. 

 

5.1.7 – Tela de Atualização de Viatura. 

Ao abrir a tela de atualização de viatura, o usuário seleciona o prefixo da viatura 

ao qual ele deseja atualizar os dados. Ao clicar no botão “Pesquisar” o sistema abre uma 

com os dados já cadastrados da viatura e permite ao usuário editar os mesmo. 

 

Fig. 5.1.7: Tela de atualização de viatura. 
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5.1.8 – Tela de Edição de Dados de Viatura. 

Ao abrir a tela de edição de dados de viatura, o sistema abre a tela com os dados já 

cadastrados da viatura ao qual o usuário deseja editar. O usuário altera os dados e clica 

no botão “Editar”, o sistema salva na base de dados todas as informações. Caso deseje 

excluir a viatura o usuário clica no botão “Excluir” e o sistema exclui o registro da base 

de dados. 

 

Fig. 5.1.8: Tela de edição de dados de viatura. 

 

5.1.9 – Tela de Inserção de Guarnição. 

Ao abrir a tela de inserção de guarnição, o usuário digita todas as informações 

necessárias sobre a guarnição que o sistema solicita. Caso clique no botão limpar o 

sistema limpa todos os campos, ao clicar no botão cancelar o sistema retorna para a tela 

principal, ao clicar no botão cadastrar o sistema verifica se os dados digitados estão 

corretos, para inserir uma guarnição o usuário não é obrigado a selecionar o “Reforço 

01” e nem o “Reforço 02”, estes dois campos são opcionais. Após inserir a guarnição o 

sistema altera na tabela “Sinal da Ocorrência” do prefixo da viatura selecionado para 

esta guarnição para o código “40-Patrulhamento”. 
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Fig. 5.1.9: Tela de inserção de guarnição. 

 

5.1.10 – Tela de Atualização de Guarnição. 

Ao abrir a tela de atualização de guarnição, o usuário digita a data, seleciona o 

turno e o prefixo da viatura referente a guarnição a qual deseja atualizar os dados. Ao 

clicar no botão “Pesquisar” o sistema abre uma tela com os dados já cadastrado 

referente a guarnição informada. 

 

Fig. 5.1.10: Tela de atualização de guarnição. 
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5.1.11 – Tela de Edição de Guarnição. 

Ao abrir a tela de edição de guarnição o sistema mostra todos os dados já 

cadastrados da guarnição informada pelo usuário, o usuário altera todos os dados 

necessários, também pode selecionar o “Reforço 01” e/ou “Reforço 02” caso algum 

policial tenha se integrado a guarnição após a inserção dos dados. Ao clicar no botão 

“Editar” o sistema salva as informações alteradas na base de dados. Caso clique no 

botão “Excluir” o sistema exclui o cadastro da guarnição da base de dados. 

 

Fig. 5.1.11: Tela de edição de guarnição. 

 

5.1.12 – Tela de Inserção de Ocorrência. 

Ao abrir a tela de inserção de ocorrência, o usuário digita todas as informações 

necessárias da ocorrência que o sistema solicita. Caso clique no botão limpar o sistema 

limpa todos os campos, ao clicar no botão cancelar o sistema retorna para a tela 

principal, ao clicar no botão cadastrar o sistema verifica se os dados digitados estão 

corretos. O campo “KM Inicial” aceitara somente números. Ao clicar no botão “Inserir” 

o sistema insere na base de dados as informações referente a ocorrência. Após inserir a 

guarnição na base de dados o sistema atualiza na tabela “situação” o sinal da ocorrência 

da viatura a qual vai atender a ocorrência. 
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Fig. 5.1.12: Tela de inserção de ocorrência. 

 

5.1.13 – Tela de Atualização de Ocorrência. 

Ao abrir a tela de atualização de ocorrência, o usuário digita a data, seleciona o 

prefixo e o sinal da ocorrência referente à ocorrência que deseja atualizar. Ao clicar no 

botão “Pesquisar” o sistema abre uma tela com os dados já inseridos sobre a ocorrência. 

 

Fig. 5.1.13: Tela de atualização de ocorrência. 
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5.1.14 – Tela de Edição de Ocorrência. 

Ao abrir a tela de edição de ocorrência, o sistema mostra todos os dados já 

inseridos sobre a ocorrência solicitada, o usuário altera os dados necessários e clica no 

botão “Editar”, o sistema salva na base de dados as informações atualizadas. Caso 

deseje encerrar a ocorrência o usuário deve informar os campos “Hora Final” e “KM 

Final”, clicar no botão “Encerrar”. Após encerrar a ocorrência o sistema atualiza na 

tabela “situação” o sinal da ocorrência da viatura. 

 

Fig. 5.1.14: Tela de edição de ocorrência. 

 

5.1.15 – Tela de Permissão de Acesso. 

Ao abrir a tela de permissão de acesso, o usuário digita a identidade funcional o 

do policial ao qual deseja alterar as permissões ou seleciona o nome o mesmo. Clica no 

botão “Pesquisar” e o sistema abre uma tela com todas as permissões já cadastradas. 
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Fig. 5.1.15: Tela de permissão de acesso. 

 

5.1.16 – Tela de Edição de Permissão de Acesso. 

Ao abrir a tela de edição de permissão de acesso, o sistema mostra todas as 

permissões já cadastradas para o policial selecionado. O usuário altera conforme a 

necessidade e ao clicar no botão “Atualizar Permissão” o sistema atualiza as 

informações na base de dados. 

 

Fig. 5.1.16: Tela de edição de permissão de acesso. 

 

 



 36 

5.2 Testes 

O sistema foi testado diversas vezes pelo desenvolvedor à procura de erros, sendo 

sempre forçado erros comuns cometidos pelo usuários, procurando corrigi-los e saná-

los. 

Também foi testado por outros colegas. No momento do teste foi solicitados aos 

mesmos que tentassem cometer erros para que fosse corretamente testado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como atualmente o controle das viaturas é feito manualmente em uma planilha 

impressa onde os dados são anotados a lápis e quando necessário correção é apagado 

com borracha e escrito novamente a lápis, um controle preciso das mesmas prejudicado, 

tendo uma grande margem de erro, que não pode ocorrer neste tipo de serviço. 

O sistema proposto trará grandes vantagens para o melhor andamento do serviço, 

como um controle preciso das viaturas no atendimento das ocorrências, informações 

mais precisas e corretas, reduzindo a probabilidade de erro e auxiliando na tomada de 

decisões. 

O desenvolvimento do projeto se tornou um grande desafio, devido ao pouco 

tempo para ser elaborado e implementado. A linguagem de programação PHP, apesar de 

não ser uma linguagem de programação nova eu não tinha nenhum conhecimento neste 

tipo de programação, foi necessário aprender a programar em PHP também. 

 

6.1 Trabalhos futuros. 

O sistema pode ser aperfeiçoado futuramente dando uma atenção no layout, 

alterando botões por ícones personalizados tornando o sistema com um layout mais 

interativo.  

Poderá ser feita uma apresentação para o comando do 40 BPM da Brigada Militar, 

mostrando as vantagens que o sistema traria para o melhor andamento do serviço e 

todas as vantagens que ele traria se estivesse sendo utilizado.  

Fazer uma proposta formal para o comando do 40 BPM da Brigada Militar para 

colocar o sistema em funcionamento no batalhão. 

Após alguns meses de testes de funcionamento na pratica e aperfeiçoamento, 

lançar a proposta para que o sistema fosse implementado em outras unidades da Brigada 

Militar. 
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