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Introdução	  
	  
Ao	  longo	  dos	  últimos	  anos,	  o	  aumento	  da	  frequência	  e	  do	  poder	  
destrutivo	  dos	  desastres	  levou	  a	  uma	  maior	  concentração	  na	  
implementação	  das	  medidas	  de	  preparação	  para	  os	  desastres.	  De	  acordo	  
com	  o	  Banco	  Mundial	  1,	  um	  dos	  três	  setores	  chave	  nos	  quais	  o	  
investimento	  poderá	  ser	  focado	  para	  ajudar	  a	  minimizar	  os	  efeitos	  de,	  ou	  
até	  prevenir,	  os	  desastres	  está	  nos	  sistemas	  de	  alerta.	  Apesar	  de	  o	  valor	  
exato	  dos	  sistemas	  de	  alerta	  ser	  difícil	  de	  calcular,	  não	  há	  dúvida	  de	  que	  
um	  Sistema	  Público	  de	  Alerta	  efetivo	  (SPA)	  é	  uma	  parte	  essencial	  de	  um	  
sistema	  de	  alerta	  efetivo	  e	  pode	  reduzir	  substancialmente	  as	  mortes	  e	  os	  
danos	  de	  certos	  desastres,	  dando	  tempo	  à	  população	  para	  fugir	  de	  um	  
tsunami,	  cheia	  ou	  tempestade	  severa,	  permitindo-‐lhes	  proteger	  as	  suas	  
propriedades	  sempre	  que	  possível.	  Os	  alertas	  efetivamente	  dados,	  
também	  oferece	  aos	  governos	  e	  prestadores	  de	  infraestruturas	  mais	  
tempo	  de	  preparação	  e	  assim	  uma	  melhor	  chance	  de	  proteger	  as	  
infraestruturas	  críticas	  2.	  Este	  relatório	  pretende	  disponibilizar	  uma	  
Introdução	  aos	  Sistemas	  de	  Alerta	  e	  bases	  à	  tecnologia	  mais	  usada	  para	  
entregá-‐los,	  O	  serviço	  de	  Transmissão	  Celular.	  	  
	  
Considerações	  para	  um	  Sistema	  Público	  de	  Alerta	  (SPA)	  
	  
Em	  2006,	  inspirado	  pelo	  interesse	  crescente	  nos	  sistemas	  de	  alerta	  após	  
o	  Tsunami	  do	  Oceano	  Índico	  em	  2004	  e	  o	  Furacão	  Katrina	  em	  2005,	  O	  
Instituto	  Europeu	  das	  Normas	  de	  Telecomunicações	  (ETSI)	  produziu	  um	  
relatório	  sobre	  tecnologias	  móveis	  que	  se	  tornou	  na	  base	  do	  serviço	  de	  
mensagens	  de	  emergência	  a.	  Entre	  os	  requisitos	  base	  identificados	  
encontram-‐se	  os	  seguintes:	  
§ Capacidade	  e	  velocidade	  -‐	  A	  emissão	  de	  alertas	  que	  demoram	  um	  

máximo	  de	  três	  minutos	  para	  chegarem	  e	  que	  podem	  chegar	  a	  97%	  
dos	  cidadãos	  na	  área	  alvo	  dentro	  de	  cinco	  minutos.	  

§ Congestão	  da	  Rede	  de	  Trabalho	  -‐	  O	  Sistema	  terá	  de	  ser	  capaz	  de	  
entregar	  altos	  volumes	  de	  mensagens	  ao	  longo	  das	  áreas	  de	  trabalho	  
congestionadas.	  

§ Segurança	  e	  autenticação	  -‐	  As	  mensagens	  Públicas	  de	  Alerta	  apenas	  
deverão	  ser	  enviadas	  de	  usuários	  autorizados.	  A	  política	  de	  Signatário	  
deverá	  ser	  mantida.	  

§ Desempenho	  -‐	  O	  sistema	  terá	  de	  ser	  configurado	  para	  
disponibilidade	  elevada	  e	  redundância	  geográfica	  sempre	  que	  
possível.	  

§ Requisitos	  dos	  telefones	  celulares	  ou	  dispositivos	  -‐	  As	  mensagens	  de	  
emergência	  deverão	  ser	  reconhecíveis	  instantaneamente	  como	  um	  
alerta	  e	  manterem-‐se	  no	  telefone	  celular	  até	  que	  seja	  cancelado	  
manualmente	  pelo	  usuário.	  O	  sistema	  deverá	  permitir	  a	  configuração	  
de	  vários	  níveis	  de	  alerta	  3.	  

	  

O	  sistema	  sugere	  diversas	  tecnologias	  móveis	  (paging,	  CBS,	  SMS,	  TV,	  MBMS,	  MMS,	  
USSD,	  Email,	  Serviço	  IM)	  e	  concluiu	  que	  o	  Serviço	  de	  Transmissão	  Celular	  (CBS)	  e	  o	  
Serviço	  de	  mensagem	  Curta	  (SMS)	  encontram-‐se	  entre	  as	  tecnologias	  mais	  
apropriadas	  para	  entrega	  do	  impulso	  móvel	  SPA.	  
	  
Estabelecimento	  dos	  Dois	  Principais	  Candidatos	  -‐	  SMS	  v.	  Serviço	  de	  
Radiotransmissão	  Celular	  (CBS)	  	  
Um	  relatório	  adicional	  do	  ETSI	  4	  sobre	  a	  adequação	  do	  CBS	  e	  SMS	  na	  prestação	  do	  
Sistema	  Público	  de	  Alarme	  (SPA)	  enuncia	  as	  caraterísticas	  básicas	  de	  cada	  
tecnologia,	  ambos	  existiram	  na	  especificação	  GSM	  por	  um	  tempo	  considerável	  5.	  
	  
Características	  do	  SMS:	  O	  SMS	  é	  familiar	  à	  maioria	  do	  usuários	  móveis	  em	  todo	  o	  
mundo.	  É	  ideal	  como	  uma	  solução	  de	  mensagem	  pessoal	  um-‐a-‐um,	  no	  entanto,	  
para	  as	  aplicações	  massivas	  de	  mensagens	  como	  o	  SPA	  é	  necessário	  o	  
estabelecimento	  e	  manutenção	  de	  uma	  base	  de	  dados	  de	  números	  alvo.	  Qualquer	  
solução	  massiva	  de	  mensagens	  necessita	  que	  as	  mensagens	  sejam	  enviadas	  
individualmente	  a	  cada	  número	  da	  base	  de	  dados.	  Numa	  situação	  de	  emergência,	  
em	  que	  as	  redes	  encontram-‐se	  frequente	  e	  severamente	  congestionadas,	  os	  
volumes	  criados	  poderão	  ainda	  aumentar	  a	  congestão	  e	  levar	  a	  atrasos	  na	  entrega	  
das	  mensagens.	  A	  mensagem	  SMS	  é	  enviada	  diretamente	  para	  o	  número	  celular	  e	  
as	  mensagens	  recebidas	  no	  celular	  são	  independentes	  da	  sua	  localização	  6.	  
Consequentemente,	  quando	  a	  mensagem	  de	  alarme	  é	  enviada	  não	  existe	  garantia	  
de	  que	  o	  destinatário	  encontra-‐se	  presente	  na	  área	  à	  qual	  se	  aplica	  o	  alerta,	  
levando	  a	  potencial	  confusão.	  
	  
Caraterísticas	  CBS:	  Apesar	  de	  o	  Sistema	  de	  Radiotransmissão	  Celular	  (CBS)	  não	  ser	  
tão	  familiar	  como	  o	  SMS	  para	  a	  maioria	  dos	  usuários	  móveis,	  o	  mesmo	  possui	  
diversas	  distinções	  chave	  que	  fazem	  com	  que	  o	  mesmo	  se	  aplique	  mais	  como	  
serviço	  SPA.	  O	  mesmo	  inclui:	  
	  
Apresentação	  de	  Mensagens	  -‐	  A	  mensagem	  pode	  ser	  apresentada	  no	  celular	  sem	  
interação	  do	  usuário	  e	  um	  som	  distinto	  de	  alerta	  soar.	  o	  CBS	  também	  possui	  a	  
capacidade	  de	  entregar	  mensagens	  em	  várias	  línguas.	  
	  
Entrega	  de	  Mensagens	  -‐	  o	  CBS	  funciona	  num	  transmissor,	  ou	  seja,	  numa	  base	  um-‐
para-‐muitos;	  Uma	  mensagem	  poderá	  ser	  enviada	  rapidamente	  a	  milhões	  de	  
dispositivos	  e	  a	  mensagem	  é	  transmitida	  a	  todos	  os	  celulares	  ligados	  dentro	  de	  uma	  
área	  alvo	  designada.	  A	  área	  poderá	  ser	  extensa	  como	  uma	  rede	  integral	  ou	  restrita	  
como	  um	  só	  celular.	  	  
	  
Segurança	  das	  Mensagens	  -‐	  Outra	  vantagem	  chave	  do	  CBS	  é	  que	  o	  mesmo	  se	  
destina	  a	  certas	  preocupações	  de	  segurança.	  O	  destinatário	  permanece	  anónimo	  
uma	  vez	  que	  a	  CBS	  não	  requer	  o	  registro	  de	  números	  ou	  a	  manutenção	  de	  uma	  
base	  de	  dados	  com	  números,	  e	  as	  mensagens	  são	  enviadas	  a	  todos	  os	  usuários	  
dentro	  de	  uma	  área	  geográfica.	  Ao	  contrário	  do	  SMS,	  em	  que	  as	  mensagens	  podem	  

1	  Natural	  Hazards,	  Unnatural	  Disasters,	  The	  Economics	  of	  
Effective	  Prevention,	  Banco	  Mundial	  2010	  -‐	  Disponível	  para	  
descarga	  em	  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2512	  

2	  Para	  informação	  adicional,	  veja	  Cost	  and	  Benefits	  of	  Early	  
warning	  systems	  GAR	  2011,	  por	  Rogers	  &	  Tsirkunov	  ISDR/Banco	  
Mundial	  em	  
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bg
docs/Rogers_&_Tsirkunov_2011.pdf	  

3	  ETSI	  TS	  102	  182:	  "Requirements	  for	  Communication	  from	  
Authorities	  to	  Citizens	  during	  an	  Emergency"	  

4	  ETSI	  TR	  102	  444	  V1.1.1	  (2006-‐02)	  Technical	  Report	  Analysis	  of	  
the	  Short	  Message	  Service	  (SMS)	  and	  Cell	  Broadcast	  Service	  
(CBS)	  for	  Emergency	  Messaging	  Applications,	  disponível	  em	  
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102400_102499/102444/0
1.01.01_60/tr_102444v010101p.pdf	  

5	  O	  trabalho	  na	  estandardização	  começou	  em	  1985	  e	  tornou	  na	  
realização	  técnica	  do	  Serviço	  de	  Mensagem	  Curta	  GSM	  TS	  03:40	  
(SMS).	  	  

6	  É	  possível	  recuperar,	  de	  forma	  dinâmica,	  a	  rede	  que	  os	  celulares	  
apresentam	  na	  área	  alvo	  e	  depois	  enviar	  os	  SMS	  alerta	  
apropriados,	  no	  entanto,	  isso	  é	  complicado	  e	  o	  sistema	  ainda	  
iria	  ainda	  possuir	  todas	  as	  desvantagens	  do	  SPA	  baseado	  em	  
SMS.	  
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Número	  de	  Octeto	  
(1	  Octeto	  =	  8	  bits)	  	  

Campo	  

ser	  enviadas	  de	  qualquer	  fonte	  e	  a	  identidade	  do	  remetente	  é	  difícil	  de	  
verificar,	  as	  mensagens	  CBS	  poderão	  apenas	  ser	  enviadas	  por	  pessoal	  
autorizado	  a	  quem	  foi	  permitido	  o	  acesso	  ao	  sistema.	  
	  
Assim,	  o	  CBS	  possui	  várias	  vantagens	  práticas	  em	  termos	  de	  
implementação	  para	  um	  alerta	  de	  desastre	  e	  sistema	  de	  alerta:	  
§ Pode	  ser	  apresentado	  automaticamente	  sem	  interação	  do	  usuário,	  
§ Pode	  ser	  entregue	  rapidamente	  a	  milhões	  em	  segundos	  
§ Pode	  enviar	  mensagens	  diferenciais	  a	  áreas	  designadas,	  
§ Não	  é	  afetado	  por	  não	  levará	  a	  congestão	  de	  redes,	  
§ Não	  viola	  a	  privacidade	  dos	  cidadãos	  
§ O	  CBS	  poderá	  apenas	  ser	  enviado	  a	  partir	  de	  fontes	  autorizadas	  e	  
verificadas.	  
	  
Existem	  duas	  áreas	  primárias	  em	  que	  o	  CBS	  é	  percebido	  como	  tendo	  uma	  
desvantagem	  quando	  comparado	  ao	  SMS	  para	  uso	  como	  SPA.	  A	  primeira	  
é	  a	  de	  que	  o	  mesmo	  apenas	  pode	  ser	  usado	  para	  1-‐forma	  de	  
comunicação	  7.	  Segundo,	  o	  mesmo	  não	  foi	  estandardizado	  como	  método	  
de	  apresentação	  em	  celulares	  8,	  o	  que	  levou	  a	  níveis	  diversos	  de	  apoio	  ao	  
longo	  dos	  modelos	  celulares	  e	  poderá	  requerer	  configuração	  manual	  
pelos	  usuários.	  Apesar	  dessas	  desvantagens,	  o	  CBS	  é	  a	  tecnologia	  mais	  
implementada	  na	  entrega	  de	  SPA.	  	  
	  
Desenvolvimento	  e	  Normas	  SPA	  e	  CBS	  
O	  Projeto	  de	  Parceria	  de	  3ª	  Geração	  (3GPP)	  9	  começou	  um	  projeto	  em	  
2006	  para	  definir	  os	  requisitos	  dos	  SPA	  para	  reforçar	  a	  sua	  fiabilidade,	  
segurança	  e	  resiliência.	  O	  documento	  de	  especificação	  técnica	  resultante	  
10	  oferece	  um	  critério	  geral	  para	  a	  entrega	  de	  alertas,	  o	  conteúdo	  das	  
mensagens	  e	  características	  dos	  celulares	  SPA.	  As	  especificações	  também	  
incluem	  os	  requisitos	  adicionais	  de	  implementações	  SPA	  específicos	  tais	  
como	  o	  Sistema	  de	  Alerta	  de	  Tsunami	  e	  Terramotos	  (ETWS)	  no	  Japão	  e	  o	  
Sistema	  Comercial	  de	  Alerta	  Móvel	  (CMAS)	  no	  Norte	  de	  África.	  
	  
Os	  padrões	  importantes	  3GPP	  para	  a	  definição	  de	  SPA	  são	  os	  seguintes:	  
3GPP	  TR	  22.968	  para	  Requisitos	  para	  um	  Serviço	  de	  Sistema	  Público	  de	  
Alarme	  (SPA).	  	  

	  3GPP	  TS	  22.268	  Especificação	  Técnica:	  Requisitos	  do	  Sistema	  Público	  de	  
Alerta	  (SPA)	  
	  
A	  implementação	  do	  SPA	  não	  especifica	  que	  tecnologia	  de	  alerta	  tem	  de	  
ser	  usada.	  No	  entanto,	  a	  partir	  dos	  requisitos	  3GPP	  e	  documentos	  de	  
especificação,	  o	  trabalho	  feito	  pelo	  ETSI	  e	  a	  experiência	  ganha	  das	  
implementações	  SPA	  existentes,	  tais	  como	  o	  sistema	  de	  correio	  da	  Área	  
NTT	  DoCoMo	  implementado	  em	  2007,	  o	  Serviço	  de	  Transmissão	  Celular	  
emerge	  como	  a	  tecnologia	  dominante	  para	  SPA.	  O	  CBS	  existiu	  desde	  
1988	  e	  já	  se	  encontra	  estandardizado	  em	  3GPP,	  algumas	  das	  normas	  
importantes	  para	  Transmissão	  Celular	  são	  os	  seguintes:	  
	  
3GPP	  TS	  23.041	  -‐	  Realização	  Técnica	  do	  Sistema	  de	  Transmissão	  Celular	  
(CBS)	  
3GPP	  TS	  44.012	  -‐	  Serviço	  de	  Mensagem	  Curta	  de	  Transmissão	  Celular	  
(SMSCB)	  
	  
Para	  além	  das	  normas	  3GPP,	  outras	  normas	  foram	  criados	  para	  SPA	  e	  
Transmissão	  Celular	  (veja	  Apêndice	  1).	  Um	  ponto	  importante	  a	  notar	  é	  
que	  o	  Alerta	  CMAS	  e	  UE	  são	  compatíveis	  e,	  portanto,	  existe	  uma	  norma	  
universal	  para	  os	  cidadãos	  dos	  E.U.A	  e	  U.E.	  
	  
Arquitetura	  CBS:	  Tecnologia	  e	  Implementação	  
	  
O	  que	  é	  que	  parece	  uma	  mensagem	  CBS?	  
	  
A	  Transmissão	  Celular	  foi	  incluída	  nas	  normas	  do	  atual	  3GPP	  2G,	  3G	  e	  LTE	  
e	  é	  planeada	  para	  ser	  incluída	  em	  evoluções	  adicionais.	  Contudo,	  a	  
estrutura	  básica	  de	  uma	  mensagem	  de	  transmissão	  celular	  não	  se	  alterou	  
significativamente	  desde	  que	  a	  mesma	  foi	  definida	  nas	  normas	  originais	  
GSM.	  Uma	  mensagem	  CBS	  consiste	  em	  88	  Octetos	  (1	  Octeto	  =	  8	  Bits	  de	  
Dados)	  de	  informação.	  Os	  primeiros	  6	  Octetos	  são	  usados	  para	  identificar	  
e	  definir	  as	  caraterísticas	  da	  mensagem,	  os	  seguintes	  82	  são	  usados	  para	  
levar	  a	  carga	  útil	  da	  mensagem	  por	  si	  mesma.	  Isso	  permite	  que	  um	  
número	  total	  de	  93	  Carateres	  11	  seja	  usado	  numa	  mensagem	  de	  uma	  só	  
página,	  uma	  mensagem	  total	  poderá	  consistir	  em	  15	  páginas	  
concatenadas.	  A	  estrutura	  básica	  para	  uma	  mensagem	  de	  uma	  só	  
página12	  é,	  conforme	  mostrado	  na	  página	  seguinte:	  

7	  A	  comunicação	  num	  só	  sentido	  pode	  ser	  vista	  como	  uma	  
vantagem,	  uma	  vez	  que	  previne	  os	  retornos	  automáticos	  de	  
chamadas	  que	  poderão	  sobrecarregar	  os	  call	  centers	  de	  
emergência	  	  

8	  No	  entanto,	  o	  comportamento	  Celular	  foi	  estandardizado	  com	  
implementação	  OMAS	  com	  o	  seu	  padrão	  (J-‐STD-‐100,	  Especificação	  
do	  Comportamento	  do	  Dispositivo	  Móvel)	  e	  Alerta-‐EU	  (ETSI	  TR	  
102	  850,	  Análise	  da	  Funcionalidade	  de	  dispositivo	  Móvel	  para	  SPA)	  

9	  O	  Projeto	  de	  Parceria	  de	  3ª	  Geração	  (3GPP)	  é	  uma	  colaboração	  
entre	  as	  seguintes	  associações	  de	  telecomunicações	  
internacionais:	  Associação	  das	  Industrias	  e	  Negócios	  Radio	  (ARIB)	  -‐	  
japão,	  Aliança	  para	  as	  Soluções	  das	  Telecomunicações	  de	  Indústria	  
(ATIS)-‐E.U.A,	  Associação	  dos	  Padrões	  da	  Comunicações	  (CCSA)-‐
China,	  Instituto	  Europeu	  para	  as	  Telecomunicações	  Padrão	  (ETSI)-‐	  
Europa,	  Associação	  da	  Tecnologia	  das	  Telecomunicações	  (TTA)-‐
Coreia,	  e	  o	  Comité	  para	  a	  tecnologia	  da	  Telecomunicação	  (TTC)-‐	  
Japão.	  É	  responsável	  pelos	  padrões	  GSM,	  UMTS	  e	  LTE.	  

10	  3GPPTS-‐	  22	  268	  
11	  93	  carateres	  se	  enviados	  usando	  o	  alfabeto	  GSM	  7-‐bit	  
predefinido;	  para	  algumas	  línguas	  2x8	  bits	  por	  carater	  são	  
necessários	  e	  depois	  apenas	  41	  carateres	  poderão	  ser	  enviados	  
numa	  única	  página	  

12	  Definido	  em	  3GPP	  TS23.041	  e	  anteriormente	  em	  ETSI	  	  GSM	  03.41	  
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1-‐2	   Número	  de	  Série	  
	  
O	  número	  de	  série	  identifica	  a	  mensagem	  CBS.	  A	  mesma	  contém	  
informação	  sobre	  o	  destino	  geográfico	  da	  mensagem,	  isto	  é,	  onde	  a	  
mensagem	  é	  válida.	  Isso	  poderá	  ser	  de	  PLMN	  ampla,	  área	  de	  localização	  
ampla	  (Área	  de	  Serviço	  em	  UMTS)	  ou	  celular	  ampla.	  Além	  disso,	  a	  mesma	  
poderá	  determinar	  se	  a	  mensagem	  é	  para	  ser	  imediatamente	  apresentada	  
no	  dispositivo	  final.	  A	  mesma	  contém	  o	  código	  de	  mensagem,	  que	  
diferencia	  as	  mensagens	  com	  o	  mesmo	  identificador	  de	  chamada	  (os	  
códigos	  de	  mensagem	  poderão	  ser	  alocados	  pelo	  operador).	  Como	  é	  que	  o	  
operador	  deve	  responder	  ao	  alerta	  e	  também	  um	  número	  atualizado	  que	  
diferencia	  as	  versões	  antiga	  e	  nova	  da	  mensagem	  e	  assim	  prevenir	  a	  
reapresentação	  das	  mensagens	  antigas.	  	  
	  

3-‐4	   Identificador	  de	  Chamada	  
	  
O	  identificador	  de	  mensagem	  identifica	  a	  fonte	  e	  o	  tipo	  de	  mensagem	  CBS.	  
Os	  números	  no	  intervalo	  de	  0-‐999	  poderão	  ser	  definidos	  pelo	  operador	  e	  
corresponderem	  ao	  canal	  que	  é	  selecionado	  em	  muitos	  dispositivos	  finais	  
de	  usuários.	  Por	  exemplo,	  o	  identificador	  de	  mensagens	  para	  localização	  do	  
canal	  é	  tipicamente	  50.	  O	  dispositivo	  ou	  o	  SIM	  pode	  armazenar	  muitos	  
identificadores	  de	  mensagens	  e	  esses	  poderão	  corresponder	  aos	  "serviços"	  
que	  o	  dispositivo	  procura.	  Para	  os	  Sistemas	  Públicos	  de	  Alerta	  (SPA)13,	  as	  
redes	  apenas	  estão	  autorizadas	  a	  usar	  os	  identificadores	  entre	  4352-‐6399.	  
Esses	  são	  usados	  para	  identificar	  diferentes	  tipos	  de	  alertas:	  por	  exemplo,	  
4370	  é	  o	  identificador	  CMAS	  para	  um	  alerta	  presidencial.	  	  
	  

5	   Esquema	  do	  Código	  de	  Dados	  
	  
Se	  a	  mensagem	  não	  estiver	  configurada	  para	  apresentação	  imediata,	  esse	  
parâmetro	  diz	  ao	  celular	  móvel	  como	  apresentar	  a	  mensagem	  e	  que	  
alfabeto/língua	  usar	  na	  interpretação	  da	  mensagem.	  Através	  do	  uso	  de	  um	  
interface	  no	  celular,	  o	  usuário	  é	  capaz	  de	  ignorar	  mensagens	  numa	  
linguagem	  não	  familiar.	  No	  entanto,	  algumas	  mensagens	  de	  alerta	  poderão	  
ser	  transmitidas	  em	  línguas	  obrigatórias	  que	  são	  forçosamente	  
apresentadas.	  
	  

6	   Parâmetro	  de	  Página	  
	  
Esse	  contém	  informação	  acerca	  do	  número	  total	  de	  páginas	  da	  mensagem	  
CBS	  (máximo	  de	  15)	  e	  também	  se	  essa	  página	  particular	  de	  conteúdo	  da	  
mensagem	  encontra-‐se	  dentro	  dessa	  sequência	  total	  de	  páginas.	  
	  

7-‐8	   Conteúdo	  da	  Mensagem	  
	  
Os	  últimos	  82	  octetos	  contém	  o	  conteúdo	  da	  mensagem	  que	  pode	  ser	  texto	  
ou	  binário.	  	  

Que	  parâmetros	  governam	  a	  apresentação	  das	  mensagens	  CBS	  
num	  dispositivo	  móvel?	  
	  
A	  apresentação	  de	  uma	  mensagem	  CBS	  no	  dispositivo	  do	  usuário	  
final	  é	  governada	  pelo	  geóscopo	  (parte	  do	  número	  de	  série)	  ou	  o	  
Esquema	  do	  Código	  de	  Dados.	  Quando	  o	  geóscopo	  é	  configurado	  
a	  0	  isso	  toma	  precedência	  e	  automaticamente	  apresenta	  a	  
mensagem	  sem	  a	  intervenção	  do	  usuário.	  Se	  o	  valor	  não	  for	  
configurado	  para	  0	  então	  o	  Esquema	  de	  Código	  de	  Dados	  define	  
como	  a	  mensagem	  tem	  de	  ser	  apresentada	  e	  que	  intervenção	  é	  
necessária	  do	  usuário.	  Línguas	  múltiplas	  poderão	  ser	  tratadas	  
usando	  ou	  o	  Identificador	  de	  Mensagem	  para	  cada	  língua	  ou	  o	  
Esquema	  de	  Código	  de	  Dados	  onde	  um	  valor	  específico	  indica	  a	  
língua	  a	  ser	  usada	  14.	  	  	  
	  
Como	  é	  que	  uma	  mensagem	  CBS	  é	  criada	  e	  enviada?	  
	  
A	  arquitetura	  básica	  do	  CBS	  é	  muito	  similar	  ao	  longo	  de	  todos	  os	  
padrões	  GSM	  e	  3GPP.	  Na	  sua	  implementação	  mais	  simples	  o	  CBS	  
consiste	  num	  Centro	  de	  Transmissão	  Celular	  (CBC),	  que	  é	  
tipicamente	  localizado	  na	  rede	  do	  operador	  móvel	  e,	  pelo	  menos,	  
uma	  Entidade	  de	  Transmissão	  Celular	  (CBE),	  nos	  quais	  os	  sistemas	  
de	  alerta	  são	  frequentemente	  baseados	  com	  o	  governo	  ou	  uma	  
entidade	  fiável.	  	  
	  
	  

13	  Definido	  em	  3GPP	  TS	  23.041	  
14	  Uma	  descrição	  detalhada	  poderá	  ser	  encontrada	  em	  one2many	  "Apresentação	  de	  Mensagens	  de	  Transmissão	  Celular"	  	  

Notificações	  de	  alerta	  em	  sistemas	  Públicos	  de	  Alerta	  em	  htpp://one2many.eu	   	   	   	   	  
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Fig.	  1:	  Arquitetura	  Básica	  CBS	  

O	  CBS	  é	  o	  interface	  de	  mensagem	  para	  o	  CBC:	  O	  CBC	  é	  o	  interface	  do	  
usuário	  usado	  pelo	  criador	  da	  mensagem	  para	  compilar	  a	  mensagem	  e	  
depois	  especificar	  a	  localização	  (ou	  localizações)	  dos	  destinatários	  da	  
mensagem.	  Uma	  vez	  definida,	  a	  mensagem	  é	  enviada	  para	  o	  CBC,	  que	  
mapeia	  a	  área	  alvo	  para	  as	  células	  de	  rede	  móvel	  e	  depois	  envia	  a	  
mensagem	  de	  transmissão	  celular	  para	  a	  rede	  de	  acesso	  radio	  (GSM,	  3G,	  
LTE),	  que	  irá	  gerir	  a	  transmissão	  da	  mensagem	  para	  o	  usuário	  final15.	  

15	  Nota:	  A	  transmissão	  celular	  não	  é	  única	  para	  as	  redes	  baseadas	  em	  GSM	  uma	  vez	  que	  as	  	  	  	  	  	  
mesmas	  são	  interfaces	  padrão	  que	  foram	  desenvolvidas	  para	  redes	  CDMA	  adicionais.	  	  

Celulares	  GSM	  

	  

Terminais	  UMTS	  

	  

Terminais	  LTE	  
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Fig2:	  Exemplo	  de	  Arquitetura	  SPA	  

Criação	  da	  
Mensagem	  
do	  Cliente	  

	  

Portal	  de	  
Autenticação	  

	  

Domínio	  do	  Governo/Autoridade	  
	  de	  emergência	  

	  

Domínio	  do	  Operador	  	  
de	  Rede	  Móvel	  

	  
CBC	  -‐	  Operador	  1	  

	  

CBC	  -‐	  Operador	  2	  

	  

CBC	  -‐	  Operador	  3	  

	  

Telefone	  Fixo	  

	  
Rádio	  

	  
email	  

	  
Sirene	  

	  
Meio	  Adicional	  de	  Alerta	  

	  

Na	  maioria	  das	  implementações	  de	  alerta	  SPA	  e	  sistemas	  de	  alerta	  
CBE	  é	  substituído	  por	  dois	  estádios.	  A	  responsabilidade	  para	  estes	  
dois	  estádios	  é	  normalmente	  localizados	  com	  o	  governo	  ou	  
autoridade	  de	  controle	  de	  emergência.	  	  
	  
Criação	  da	  mensagem	  -‐	  A	  mensagem	  é	  criada	  primeiro	  por	  pessoal	  
autorizado	  dos	  departamentos	  governamentais	  ou	  federais	  ou	  por	  
gestores	  de	  emergência	  autorizados.	  
	  
Mensagem	  Validada	  -‐	  A	  mensagem	  é	  depois	  enviada	  para	  um	  portal	  
agregado,	  o	  objetivo	  desse	  portal	  é	  autenticar	  o	  remetente	  e	  validar	  
o	  conteúdo	  da	  mensagem	  para	  prevenir	  uso	  não	  autorizado	  do	  
sistema	  ou	  o	  envio	  de	  informação	  incorreta	  ou	  maliciosa.	  O	  
agregador	  também	  armazena	  perfis	  de	  prestador	  de	  serviço	  CBC	  
para	  permitir	  a	  disseminação	  de	  todos	  os	  CBCs.	  Em	  algumas	  
instâncias,	  esse	  agregador	  também	  disponibiliza	  ligações	  para	  outras	  
tecnologias	  de	  alerta	  não-‐CBS,	  tais	  como	  SMS,	  Sirenes,	  ligações	  a	  
estações	  de	  rádio,	  etc.	  	  
	  
Mensagem	  Enviada	  -‐	  Uma	  vez	  validada	  a	  mensagem	  é	  distribuída	  a	  
um	  único	  ou	  múltiplos	  CBCs	  que	  depois	  distribui	  (em)	  a	  mensagem	  
através	  do	  respetivo	  interface	  de	  rádio.	  
	  
O	  interface	  CBC-‐para-‐CBC	  não	  é	  definida	  dentro	  do	  3GPP	  e	  os	  
protocolos	  podem	  variar	  com	  cada	  prestador	  CBC.	  No	  entanto,	  a	  
maioria	  dos	  interfaces	  entre	  o	  portal,	  o	  cliente	  da	  mensagem,	  e	  
outras	  entradas	  e	  saídas	  de	  alerta	  são	  baseados	  em	  protocolos	  de	  
linguagem	  majorada	  extensível	  (XML).	  (Estes	  incluem	  o	  Protocolo	  de	  
Alerta	  Comum	  v	  1.216	  padrão).	  Para	  oferece	  segurança	  e	  garantir	  a	  
integridade	  da	  mensagem	  em	  muitas	  implementações,	  tanto	  a	  
mensagem	  (encriptada	  via	  VPN)	  como	  a	  carga	  útil	  da	  mensagem	  
poderá	  também	  ser	  encriptada.	  
	  
Localização	  CBC	  -‐	  Isso	  depende	  da	  arquitetura	  da	  solução	  mas	  é	  
possível	  para	  o	  CBC	  a	  ser	  localizado	  individualmente	  dentro	  de	  cada	  
operador	  de	  rede	  móvel,	  partilhado	  entre	  operadores.	  
Alternativamente,	  um	  prestador	  de	  serviço	  poderá	  prestar	  uma	  
função	  CBC	  organizada.	  	  

16	  O	  Protocolo	  de	  Alerta	  Comum	  (CAP)	  é	  o	  formato	  que	  está	  se	  
tornando	  no	  padrão	  para	  troca	  de	  mensagens	  de	  alerta.	  É	  um	  padrão	  
de	  alerta	  criado	  pela	  Organização	  para	  o	  Avanço	  de	  Padrões	  
Estruturados	  de	  Informação	  (OASIS).	  O	  padrão	  define	  um	  formato	  
geral	  de	  base	  XML	  para	  a	  troca	  de	  mensagens	  de	  alerta	  e	  alertas	  
públicos	  entre	  diferentes	  tipos	  de	  redes	  e	  dispositivos.	  Isso	  permite	  
que	  a	  mensagem	  de	  alerta	  consistente	  serem	  disseminadas	  
simultaneamente	  ao	  longo	  de	  muitos	  sistemas	  de	  alerta.	  	  
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Perceção	  do	  Usuário	  do	  CBS	  como	  SPA	  
	  
A	  familiaridade	  e	  participação	  do	  usuário	  é	  essencial	  para	  o	  sucesso	  do	  CBS	  
como	  SPA.	  Um	  estudo	  de	  dois	  anos	  sobre	  o	  uso	  do	  CBS	  como	  um	  sistema	  de	  
alerta	  ao	  cidadão,	  conduzido	  pela	  Universidade	  de	  Tecnologia	  de	  Delft	  na	  
Holanda17,	  mostrou	  que	  o	  alcance	  atingido	  por	  um	  alerta	  de	  transmissão	  
celular	  foi	  inicialmente	  baixo	  (entre	  25-‐51%)	  mas	  quando	  os	  problemas	  
técnicos	  foram	  ultrapassados	  e	  os	  cidadãos	  foram	  educados	  sobre	  o	  sistema	  
cresceu	  para	  72-‐88%.	  Uma	  esmagadora	  maioria	  (94%)	  dos	  participantes	  
inquiridos	  viram	  a	  transmissão	  celular	  como	  um	  acrescento	  útil	  (apesar	  de	  não	  
uma	  substituição	  por)	  aos	  sistemas	  de	  alertas	  atuais.	  
	  
O	  relatório	  sugeriu	  que	  o	  maior	  desafio	  reside	  no	  envolvimento	  bem	  sucedido	  
do	  público	  no	  sistema	  e	  sua	  aceitação.	  O	  público	  precisaria	  de	  ser	  educado	  por	  
programas	  de	  consciência	  sustentada	  e	  possivelmente	  incentivada	  a	  comprar	  
os	  celulares	  compatíveis	  corretos.	  Para	  assegurar	  a	  aceitação	  eles	  declararam	  
que	  deve	  ser	  tomado	  cuidado	  durante	  a	  implementação	  para	  garantir	  que	  o	  
sistema	  corresponde	  às	  expectativas,	  uma	  vez	  que	  uma	  fraca	  experiência	  leva	  
a	  aceitação	  reduzida	  e	  até	  reduz	  a	  efetividade	  do	  sistema.	  
	  
Principais	  Desafios	  para	  Efetivar	  as	  Implementações	  CBS	  
	  
A	  CBS	  possui	  uma	  clara	  vantagem	  sobre	  outras	  tecnologias	  por	  entregar	  alertas	  
públicos	  massivos	  e	  aplicações	  de	  mensagens	  de	  emergência,	  portanto	  como	  é	  
que	  o	  mesmo	  não	  foi	  implementado	  em	  mais	  redes?	  
	  
O	  papel	  ETSI	  200618	  sugere	  as	  seguintes	  razões:	  
	  
Dificuldade	  dos	  operadores	  no	  caso	  de	  negócio:	  O	  impacto	  global	  dos	  desastres	  
está	  aumentando,	  em	  2011	  os	  danos	  económicos	  dos	  desastres	  foram	  o	  mais	  
elevado	  algumas	  vez	  registrado	  em	  $366	  bilhões19	  de	  mitigação	  desses	  custos	  
está	  aumentado	  um	  foco	  chave	  em	  organizações	  públicas	  e	  privadas.	  Isso	  levou	  
a	  um	  clima	  mais	  favorável	  ao	  investimento	  em	  SPA.	  Apesar	  de	  operadores	  
como	  a	  NTT	  DoCoMo	  e	  Dialog	  terem	  assumido	  a	  liderança	  do	  investimento	  em	  
implementações	  SPA,	  muitos	  operadores	  ainda	  têm	  de	  considerá-‐lo	  como	  uma	  
iniciativa	  CSR	  útil.	  No	  entanto,	  a	  transmissão	  celular	  encontra-‐se	  disponível	  
como	  caraterística	  de	  software	  na	  maioria	  das	  redes	  existentes	  e	  o	  custo	  não	  é	  
elevado	  quando	  comparado	  com	  outras	  implementações	  de	  redes.	  	  
	  
O	  envolvimento	  do	  operador	  é	  melhor	  instigado	  como	  parte	  do	  governo	  
chefiado,	  estratégia	  de	  alerta	  nacional	  onde	  múltiplos	  operadores	  encontram-‐
se	  comprometidos	  e	  onde	  muitos	  dos	  custos	  operacionais	  são	  suportados	  pelo	  
estado	  ou	  órgão	  governamental	  (veja	  Estudos	  de	  Caso	  1	  e	  2).	  	  

Problemas	  dos	  Celulares:	  Existiam	  preocupações	  iniciais	  de	  que,	  permitindo	  a	  

funcionalidade	  da	  transmissão	  celular	  num	  celular,	  iria	  levar	  ao	  aumento	  do	  	  
consumo	  da	  bateria.	  Um	  relatório	  de	  2007	  pela	  Universidade	  de	  Linkoping	  
Suécia20	  concluiu	  que	  o	  consumo	  adicional	  de	  bateria	  é	  baixo	  em	  comparação	  
com	  outras	  caraterísticas	  disponíveis	  em	  celulares	  (nomeadamente	  MP3,	  Java	  
gaming	  e	  câmara/flash).	  Isso	  até	  é	  mais	  importante	  para	  o	  alto	  desempenho	  
dos	  celulares	  de	  hoje	  com	  características,	  tais	  como	  Bluetooth,	  Wi-‐Fi,	  UMTS,	  
apresentações	  a	  cores	  e	  construção	  em	  leitores	  MP3	  -‐	  tudo	  caraterísticas	  que	  
consomem	  uma	  energia	  de	  bateria	  significativa.	  

Compatibilidade	  e	  Interface	  Celular:	  Para	  a	  transmissão	  celular	  ser	  
verdadeiramente	  efetiva	  como	  SPA,	  a	  sua	  implementação	  precisa	  de	  ser	  
estandardizada	  ao	  longo	  da	  maioria	  dos	  celulares.	  Atualmente,	  o	  serviço	  ainda	  
precisa	  de	  ser	  permitido	  manualmente	  na	  maioria	  dos	  celulares	  e	  esse	  
processo	  poderá	  ser	  diferente	  de	  várias	  marcas	  e	  tipos	  de	  celulares.	  Isso	  é	  visto	  
como	  a	  maior	  barreira	  para	  implementação.	  Existe	  também	  uma	  falta	  de	  
interface	  padrão	  para	  o	  usuário:	  as	  opções	  para	  transmissão	  celular	  poderá	  ser	  
difícil	  de	  encontrar	  e	  ocultar	  nas	  configurações	  ou	  opções	  de	  menus	  ou	  
mensagens.	  Uma	  solução	  possível	  é	  estandardizar	  as	  configurações	  de	  uma	  
forma	  similar	  à	  apresentação	  e	  gestão	  de	  SMS	  ou	  inclui-‐las	  dentro	  dos	  menus	  
de	  gestão	  de	  SMS.	  A	  ativação	  remota	  do	  serviço	  CBS	  no	  celular,	  apesar	  de	  
definido	  em	  3GPP,	  não	  parece	  ter	  sido	  implementado	  em	  qualquer	  sistema	  
SPA	  existente21.	  	  Apesar	  de	  a	  estandardização	  do	  interface	  do	  usuário	  	  e	  a	  
compatibilidade	  do	  telefone	  ainda	  é	  um	  problema,	  muitas	  das	  implementações	  
SPA	  propostas	  provavelmente	  vão	  seguir	  a	  implementação	  CMAS	  em	  que	  uma	  
aplicação	  do	  cliente	  é	  implementada	  no	  celular	  -‐	  O	  cliente	  estandardiza	  a	  
apresentação	  e	  mantém	  a	  integridade	  do	  alerta	  Presidencial	  obrigatório..	  
Consequentemente,	  como	  os	  celulares	  capazes	  do	  Sistema	  de	  Alerta	  Móvel	  
Comercial	  (CMAS)	  (veja	  Estudo	  de	  Caso	  2)	  ficaram	  disponíveis	  no	  mercado	  dos	  
E.U.A,	  os	  mesmos	  vão	  tornar-‐se	  espaço	  comum	  para	  fabricantes	  de	  
dispositivos	  permitirem	  a	  aplicação	  automaticamente	  nos	  novos	  modelos.	  Na	  
Holanda,	  os	  clientes	  CMAS	  são	  implementados	  por	  alguns	  fabricantes	  porque	  o	  
CMAS	  e	  Alerta-‐UE	  são	  compatíveis.	  Além	  disso,	  o	  uso	  de	  um	  cliente	  CBS	  num	  
celular	  permite	  a	  flexibilidade	  de	  um	  operador	  (ou	  governo)	  em	  diferentes	  
serviços	  entregues	  ao	  longo	  do	  sistema	  CBS,	  por	  exemplo,	  a	  subscrição	  para	  
monetizar	  os	  serviços	  CBS	  podem	  ser	  separados	  das	  funções	  de	  alerta.	  

Legislação	  Nacional:	  Esse	  é	  o	  fator	  chave	  para	  a	  implementação	  SPA.	  Todas	  as	  
implementações	  SPA	  bem	  sucedidas	  têm	  de	  ser	  suportadas	  pelo	  governo	  e	  
órgãos	  reguladores.	  Nos	  E.U.A.,	  a	  legislação	  nacional	  e	  a	  tabela	  disponibilizada	  
pela	  Comissão	  Federal	  da	  Comunicação	  (FCC),	  subsequente	  ao	  ato	  de	  Aviso,	  
Alerta	  e	  Rede	  de	  Resposta	  (WARN)	  permitiram	  o	  lançamento	  do	  CMAS	  entre	  
os	  operadores,	  apesar	  da	  participação	  ser	  voluntária.	  Além	  disso,	  o	  papel	  
chave	  nos	  alertas	  de	  agregação	  e	  validação	  tem	  ser	  desempenhado	  por	  uma	  
agência	  nacional	  ou	  corpo	  governamental	  para	  emprestar	  credibilidade	  e	  
legitimidade	  às	  fontes	  de	  mensagens.	  	  
	  

	  
17	  Relatório	  sobre	  o	  Uso	  da	  Transmissão	  Celular	  como	  Sistema	  

de	  Alerta	  ao	  Cidadão	  -‐	  Aulas	  para	  dois	  anos	  de	  estudo	  na	  
Holanda	  (2005-‐2007),	  por	  J.W.F.	  Wersma,	  Dr.	  H-‐M-‐	  Jagtman,	  e	  
Prot	  BJM.	  Aje	  (Universidade	  de	  Tecnologia	  de	  Delft,	  Grupo	  da	  
Ciência	  da	  Segurança),	  Maio	  de	  2008.	  

18	  ETSI	  102-‐444.	  
19	  Revista	  Anual	  de	  Estatística	  de	  Desastres	  2011	  -‐	  Centro	  para	  a	  

Pesquisa	  da	  Epistemologia	  dos	  Desastres	  (CRED)	  
20	  Apoio	  para	  a	  Transmissão	  Celular	  como	  Sistema	  de	  Alerta	  de	  

Emergência	  Global	  -‐	  tese	  de	  Batchelor	  -‐	  Karin	  Axelsson,	  
Cynthia	  Novek,	  Universidade	  de	  Linkoping,	  Junho	  de	  2007	  

21	  Definido	  em	  3GPP	  TS	  25.331(16)	  Grupo	  de	  Especificação	  
Técnica	  Rede	  de	  Acesso	  Rádio;	  Controle	  do	  Recurso	  de	  Rádio	  
(RRC).	  
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Quatro	  Estudos	  de	  Caso	  das	  Implementações	  CBS	  de	  Todo	  o	  Mundo	  
	  
Estudo	  de	  Caso	  1:	  Sistema	  de	  Alerta	  de	  Terramoto	  e	  Tsunami	  (ETWS),	  Japão	  
	  
A	  prevalência	  de	  terramotos	  no	  japão	  levou	  ao	  desenvolvimento	  de	  um	  
sistema	  de	  alerta	  de	  terramotos	  NTT	  DoCoMo.	  Chamada	  de	  "Área	  Correio",	  o	  
sistema	  foi	  lançado	  em	  2007.	  Ele	  capta	  alertas	  enviados	  à	  NTT	  DoCoMo	  pela	  
Agência	  Meteorológica	  do	  Japão	  (JMA)	  e	  informação	  de	  desastre/evacuação	  
disponibilizada	  pelos	  governos	  locais	  ou	  corpos	  autorizados	  e	  transmite-‐a	  para	  
o	  público	  geral	  via	  CBS.	  Quando	  um	  terramoto	  de	  suficiente	  magnitude	  
ocorre,	  uma	  mensagem	  é	  enviada	  a	  partir	  do	  JMA	  ao	  CBC	  no	  NTT	  DoCoMo.	  A	  
mensagem	  é	  transmitida	  (em	  Japonês)	  a	  estações	  base	  em	  áreas	  relevantes	  e	  
surge	  em	  celulares	  compatíveis	  como	  uma	  tela	  pop-‐up	  acompanhada	  de	  um	  
tom	  de	  alerta.	  Para	  evitar	  confusão	  com	  outras	  mensagens	  ,	  o	  tom	  enviado	  
pelo	  alerta	  é	  distinto,	  estandardizado	  e	  acordado	  por	  todos	  os	  operadores	  
(KDDI	  e	  Softbank	  implementaram	  o	  ETWS)	  .	  Os	  usuários	  não	  podem	  alterar	  
este	  tom	  de	  alerta22.	  	  
	  
A	  Especificação	  do	  Sistema	  Público	  de	  Alerta	  3GPP	  (PWSS)	  Sistema	  de	  Alerta	  
de	  Terramoto	  e	  Tsunami	  (ETWS)	  foi	  baseado	  na	  solução	  da	  Área	  Correio	  NTT	  
DoCoMo	  e	  é	  agora	  um	  padrão	  que	  pode	  ser	  usado	  para	  implementações	  
similares	  em	  outros	  países.	  Existem	  normas	  respeitadas	  ETWS	  para	  2G,	  3G	  e	  
LTE.	  A	  norma	  ETWS	  difere	  da	  solução	  da	  Área	  Correio;	  os	  alertas	  de	  terramoto	  
na	  Área	  Correio	  possui	  uma	  mensagem	  de	  extensão	  fixa	  que	  leva	  
aproximadamente	  nove	  segundos	  a	  ser	  entregue.	  O	  ETWS	  encurta	  o	  tempo	  
inicial	  de	  entrega	  enviando	  duas	  mensagens;	  a	  primeira	  contém	  a	  informação	  
mínima	  necessária	  para	  alertar	  os	  cidadãos	  (a	  mesma	  é	  enviada	  usando	  o	  
canal	  paging	  	  que	  permite	  que	  a	  mensagem	  seja	  entregue	  em	  cerca	  de	  quatro	  
segundos)	  e	  a	  notificação	  secundária	  (enviada	  por	  transmissão	  celular)	  segue	  
cerca	  de	  20	  segundos	  mais	  tarde	  com	  toda	  a	  informação	  acerca	  do	  desastre	  
que	  é	  tipicamente	  enviada	  numa	  mensagem	  de	  Área	  Correio23.	  O	  uso	  do	  cal	  
paging	  também	  garante	  que	  os	  usuários	  cujos	  celulares	  estão	  no	  estado	  ligado	  
irão	  receber	  a	  informação	  de	  emergência	  .	  Isso	  não	  era	  possível	  no	  serviço	  de	  
Área	  Correio	  Convencional	  uma	  vez	  que	  os	  usuários	  numa	  chamada	  não	  
receberiam	  as	  mensagens.	  
	  
O	  reforço	  dos	  alertas	  de	  Tsunami	  tornaram-‐se	  operacionais	  em	  2012	  e	  agora	  
os	  alertas	  são	  recebidos	  a	  partir	  de	  sensores	  nas	  66	  zonas	  costeiras	  que	  o	  JMA	  
considerou	  como	  de	  risco.	  A	  mensagem	  de	  alerta	  de	  tsunami	  automática	  
(apenas	  em	  Japonês)	  entregue	  a	  cidadãos	  contém	  informação	  básica,	  tal	  como	  
"Um	  alerta	  de	  tsunami	  foi	  emitido".	  A	  mesma	  não	  contém	  detalhes	  acerca	  da	  
dimensão	  ou	  tempo	  de	  chegada	  do	  tsunami;	  espera-‐se	  que	  esta	  informação	  
seja	  entregue	  por	  outros	  meios	  de	  comunicação	  ou	  através	  de	  uma	  
mensagem	  Área	  Correio	  mais	  detalhada	  que	  segue	  e	  será	  emitida	  pelos	  
corpos	  públicos	  nacionais	  e	  locais.	  	  

Todos	  os	  celulares	  que	  são	  compatíveis	  com	  o	  sistema	  anterior	  de	  Área	  
Correio	  lançado	  após	  Novembro	  de	  2007	  são	  compatíveis	  com	  o	  serviço	  
atual.	  tal	  como	  com	  outros	  serviços	  CBS,	  certos	  celulares	  irão	  requerer	  que	  
as	  configurações	  sejam	  previamente	  configuradas	  para	  que	  o	  serviço	  possa	  
ficar	  operacional24.	  	  
	  
Estudo	  de	  Caso	  2:	  O	  Sistema	  de	  Alerta	  Comercial	  Móvel	  (CMAS),	  E.U.A.	  
	  
O	  Sistema	  de	  Alerta	  Comercial	  Móvel	  (CMAS)	  é	  a	  implementação	  Norte-‐
Americana	  do	  3GPP	  SPA.	  o	  sistema	  é	  tecnologia	  agnóstica	  e	  é	  parte	  do	  
projeto	  nacional	  de	  alerta	  chamado	  Alerta	  Público	  Integrado	  e	  Sistema	  de	  
Alarme	  (IPAWS).	  Esse	  projeto	  foi	  iniciado	  após	  o	  ato	  da	  Rede	  de	  Alarme,	  
Alerta	  e	  Resposta	  (WARN)25	  ter	  sido	  assinado	  como	  lei	  em	  13	  de	  Outubro	  de	  
2006.	  A	  Comissão	  Federal	  da	  Comunicação	  (FCC)26	  estabeleceu	  
subsequentemente	  que	  o	  CMAS	  seria	  um	  sistema	  em	  que	  um	  
agregador/portal	  de	  alerta	  recebe,	  valida,	  autentica	  e	  formata	  alertas	  a	  partir	  
de	  fontes	  federais,	  estaduais,	  tribais	  e	  locais	  e	  depois	  reencaminha-‐os	  para	  o	  
portal	  de	  mensagens	  do	  operador	  móvel	  comercial.	  O	  portal	  processa	  os	  
alertas	  e	  entrega-‐os	  nos	  celulares	  dos	  usuários.	  No	  estádio	  atual	  os	  
prestadores	  CMAS	  terão	  de	  ser	  capazes	  de	  transmitir	  alertas	  para	  áreas	  alvo	  
não	  mais	  pequenas	  do	  que	  um	  distrito27.	  	  
	  
Os	  alertas	  são	  definidos	  em	  três	  categorias:	  presidencial,	  Ameaça	  Iminente	  
(como	  uma	  tempestade	  ou	  um	  tornado)	  e	  alertas	  Amber.	  Esses	  alertas	  são	  
automaticamente	  recebidos	  pelos	  últimos	  celulares	  compatíveis	  WEA-‐
(Alertas	  de	  Emergência	  sem	  Fios).	  No	  entanto,	  os	  subscritores	  com	  celulares	  
compatíveis	  WEA	  irão	  receber	  mensagens	  de	  alerta	  durante	  o	  roaming	  para	  
outro	  prestador	  nos	  E.U.A.	  e	  no	  estrangeiro	  que	  oferece	  CMAS	  ou	  Alerta-‐UE.	  
	  
Muita	  da	  arquitetura	  do	  sistema	  CMAS	  extravasa	  a	  responsabilidade	  do	  
3GPP,	  que	  cobre	  sobretudo	  a	  receção	  do	  alerta	  CMAS	  pelo	  CBC	  e	  a	  
distribuição	  da	  mensagem	  aos	  dispositivos	  móveis	  CMAS	  capazes.	  A	  
responsabilidade	  pela	  agregação,	  autenticação	  e	  priorização	  dos	  alertas	  
devem	  residir	  numa	  agência	  governamental	  fiável,	  garantindo	  assim	  que	  o	  
sistema	  CMAS	  é	  apenas	  usado	  para	  ameaças	  imediatas	  para	  a	  vida,	  saúde	  ou	  
propriedade.	  A	  criação	  da	  mensagem	  encontra-‐se	  disponível	  apenas	  para	  os	  
oficiais	  do	  governo	  com	  responsabilidade	  para	  a	  saúde	  e	  segurança,	  usando	  
apenas	  indivíduos	  autorizados	  e	  distribuição	  de	  mensagens	  fechadas	  para	  e	  a	  
partir	  de	  um	  portal	  agregador	  -‐	  isso	  garante	  a	  integridade	  da	  mensagem	  e	  
reduz	  a	  probabilidade	  de	  mensagens	  falsas	  ou	  maliciosas28.	  	  
	  
A	  primeira	  mensagem	  CMAS	  foi	  transmitida	  a	  27	  de	  Junho	  de	  2012	  e	  apenas	  
ficou	  operacional	  por	  algumas	  semanas	  quando	  os	  alertas	  CMAS	  foram	  
desencadeados	  pelo	  Serviço	  Meteorológico	  Nacional	  emitindo	  uma	  alerta	  de	  
tornado	  na	  área	  de	  Elmira	  em	  Nova	  Iorque.	  As	  mensagens	  chegaram	  quase	  	  

22	  Alerta	  -‐	  Área	  Correio,	  Takashi	  Seki,	  Takesshi	  Okada,	  Mayumi	  
Ikeda,	  e	  Takaaki	  Sugano	  https://www.ntt-‐
review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr20081	  
2st2.html	  

23	  "Plataforma	  Avançada	  de	  Distribuição	  de	  Mensagens	  de	  Alerta	  
para	  a	  Rede	  de	  Comunicação	  Móvel	  da	  geração-‐Seguinte",	  por	  
Itsuma	  Tanaka,	  Kenichiro	  Aoyagi,	  Anil	  Umesh,	  e	  Wuri	  A	  Hapsari	  
(NTT	  DoCoMo	  Technical	  Journal	  Vol	  1	  1	  No.3,	  September	  2009).	  

24	  Os	  Procedimentos	  de	  Configuração	  e	  Funcionamento	  da	  Área	  
Correio	  NTT	  celular	  (em	  Inglês)	  contém	  informação	  sobre	  
celulares	  compatíveis	  e	  encontra-‐se	  disponível	  em	  
http://www.nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/support/troub
le/manual/network/area_mail.pdf	  

25	  http://transition.fcc.gov/docs/emergency-‐information/cmas-‐
warn-‐act.pdf	  

26	  Alertas	  CMAS	  -‐	  FCC	  -‐	  Segurança	  Pública	  e	  Departamento	  de	  
Segurança	  Doméstica	  
http://Transition.foc.gov/pshs/services.cmas.html	  

27	  O	  CMAS	  é	  atingido	  usando	  geocódigos	  para	  países	  na	  fase	  
inicial.	  A	  tecnologia	  não	  suporta	  áreas	  alvos	  mais	  pequenas	  do	  
que	  o	  distrito	  usando	  formas	  polígono,	  mas	  ainda	  não	  é	  usada.	  

28	  Apêndice	  1	  -‐	  Arquitetura	  Referência	  CMAS.	  	  
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instantaneamente	  e,	  apesar	  do	  facto	  de	  a	  área	  não	  ter	  normalmente	  
sofrido	  tornados,	  os	  alertas	  foram	  seriamente	  atendidos	  pelos	  
subscritores29.	  	  Durante	  o	  Furacão	  Sandy	  o	  uso	  do	  CMAS	  cresceu	  nas	  
áreas	  afetadas,	  mensagens	  de	  evacuação	  foram	  enviadas	  via	  CMAS	  nas	  
áreas	  mais	  atingidas	  de	  Nova	  Iorque.	  No	  geral,	  a	  receção	  ao	  serviço	  
pareceu	  positivo	  apesar	  de	  os	  alertas	  não	  terem	  sido	  recebidos	  em	  
todos	  os	  celulares,	  parecem	  ter	  confundido	  alguns.	  
	  
Estudo	  de	  Caso	  3:	  ALERTA-‐UE,	  Europa	  
	  
Na	  Europa,	  a	  Holanda	  assumiu	  a	  liderança	  entre	  vários	  países	  Europeus	  
no	  exame	  de	  CBS	  como	  um	  serviço	  SPA	  efetivo30.	  O	  nome	  genérico	  do	  
projeto	  é	  ALERTA-‐UE	  mas	  os	  países	  individuais	  irão	  substituir	  o	  UE	  pelo	  
código	  do	  seu	  país,	  ex.,	  ALERTA-‐NL	  para	  a	  Holanda	  e	  ALERTA-‐RU	  para	  o	  
Reino	  Unido.	  O	  sistema	  será	  capaz	  de	  acomodar	  os	  requisitos	  de	  um	  
país	  específico,	  no	  entanto	  a	  funcionalidade	  principal	  permanecerá	  a	  
mesma,	  garantindo	  assim	  que	  os	  celulares	  roaming	  irão	  comportar-‐se	  
de	  uma	  forma	  padrão	  ao	  longo	  dos	  países	  Europeus.	  O	  ALERTA-‐UE	  tem	  
sido	  definido	  pela	  EMTEL	  e	  é	  integrado	  no	  padrão	  3GPP	  e	  ETWS	  de	  uma	  
forma	  similar	  ao	  CMAS	  e	  ETWS.	  Similar	  ao	  CMAS	  e	  ETWS,	  o	  estudo	  
Holandês	  concluiu	  que	  a	  transmissão	  celular31	  seria	  a	  melhor	  tecnologia	  
portadora	  para	  o	  ALERTA-‐UE32.	  
	  
O	  sistema	  de	  ALERTA-‐NL	  encontra-‐se	  agora	  ativo	  com	  cobertura	  
nacional.	  O	  teste	  inicial	  revelou	  que	  a	  transmissão	  celular	  funciona	  bem	  
em	  celulares	  2G	  mas	  que	  os	  smartphones	  na	  rede	  3G	  eram	  pior	  
suportadas33.	  Tem	  vindo	  a	  ser	  desenvolvido	  um	  trabalho	  significativo	  na	  
informação	  dos	  clientes	  de	  como	  os	  telefones	  irão	  funcionar	  com	  
ALERTA-‐NL	  e	  um	  guia	  passo-‐a-‐passo	  publicado	  na	  Página	  Web	  ALERTA-‐
NL	  de	  como	  a	  função	  pode	  ser	  ligada34.	  	  
	  
Os	  clientes	  na	  Holanda	  parecem	  estar	  a	  responder	  bem	  ao	  sistema	  
ALERTA-‐NL	  com	  nove	  em	  dez	  inquiridos	  num	  inquérito	  online	  sendo	  a	  
favor	  do	  sistema35.	  O	  inquérito	  revelou	  que	  as	  pessoas	  valorizam	  o	  facto	  
de	  a	  informação	  de	  alerta	  suplementar	  ser	  disponibilizada	  com	  o	  alerta	  
inicial;	  os	  inquiridos	  acreditaram	  que	  isso	  iria	  fazer	  com	  que	  fosse	  mais	  
provável	  que	  os	  destinatários	  das	  mensagens	  tomassem	  a	  atitude	  mais	  
apropriada.	  Uma	  preocupação	  levantada	  no	  inquérito	  foi	  que	  o	  sistema	  
de	  ALERTA-‐NL	  terá	  de	  ser	  usado	  separadamente	  e	  apenas	  para	  
problemas	  em	  que	  exista	  uma	  ameaça	  significativa;	  o	  uso	  excessivo	  do	  
sistema	  irá	  reduzir	  a	  confiança	  do	  público	  e	  reduzir	  o	  seu	  impacto	  e	  
efetividade.	  	  

Estudo	  de	  Caso	  4:	  DEWN,	  Sri	  Lanka	  
	  
Inspirado	  pela	  devastação	  causada	  pelo	  Tsunami	  do	  Oceano	  Índico	  de	  
2004	  (que	  resultou	  em	  mais	  do	  que	  35,000	  mortes	  no	  Sri	  Lanka),	  o	  
Centro	  de	  Gestão	  de	  Desastres	  do	  Sri	  Lanka	  lançou	  o	  projeto	  da	  Rede	  de	  
Alerta	  de	  Desastre	  e	  Emergência	  (DEWN).	  O	  DEWN	  foi	  desenvolvido	  
como	  uma	  iniciativa	  não	  comercial	  pela	  parceria	  entre	  o	  trabalho	  da	  
Dialog	  telekom	  PLC.,	  a	  Dialog-‐University	  de	  Moratuwa	  (UoM)	  
Laboratório	  de	  Pesquisa	  de	  Telecomunicações	  Móveis	  e	  Microimagem.	  	  
O	  projeto	  começou	  em	  2006	  e	  o	  sistema	  tornou-‐se	  operacional	  a	  30	  de	  
Janeiro	  de	  2009,	  após	  completar	  um	  período	  piloto	  de	  sucesso.	  
	  
No	  sistema	  DEWN,	  o	  desastre	  e	  o	  alerta,	  a	  informação	  é	  disponibilizada	  
a	  partir	  de	  múltiplas	  fontes	  (tais	  como	  centro	  de	  Alerta	  de	  Tsunami	  do	  
Pacífico,	  o	  gabinete	  Met,	  etc.).	  Uma	  mensagem	  é	  enviada	  para	  o	  centro	  
de	  Operações	  de	  Emergência	  (EOC)	  do	  Centro	  de	  Gestão	  de	  Desastres	  
do	  governo.	  Num	  cenário	  de	  potencial	  desastre,	  o	  DEWN	  é	  usado	  
primeiro	  para	  alertar	  o	  pessoal	  de	  emergência	  nos	  seus	  telefones	  
individuais;	  os	  alertas	  públicos	  são	  emitidos	  apenas	  quando	  uma	  
ameaça	  é	  verificada	  adequadamente,	  reduzindo	  assim	  os	  falsos	  alarmes.	  
O	  EOC	  atua	  como	  uma	  agregador	  de	  mensagens	  em	  que	  a	  mensagem	  é	  
verificada	  e	  autenticada.	  Assim	  que	  isso	  tiver	  tido	  lugar,	  os	  alertas	  
personalizados	  	  são	  enviados	  através	  do	  interface	  de	  alerta	  seguro	  
DEWN	  e	  o	  CBC.	  As	  mensagens	  poderão	  depois	  ser	  enviadas	  via	  SMS	  para	  
mensagens	  direcionadas	  e	  transmissão	  celular	  para	  alertas	  massivos.	  As	  
mensagens	  são	  entregues	  em	  três	  línguas	  locais	  e	  podem	  ser	  recebidas	  
em	  celulares	  e	  smartphones	  	  básicos	  CB	  capazes	  2G	  permitidos	  com	  
uma	  aplicação	  Java	  transferível	  ou	  enviadas	  para	  um	  dispositivo	  de	  
alarme	  DEWN	  específico	  especialmente	  desenvolvido	  que	  contém	  uma	  
sirene	  alta	  e	  uma	  lâmpada	  intermitente	  concebida	  para	  espaços	  
públicos.	  
	  
Apesar	  de	  o	  serviço	  usar	  a	  função	  de	  transmissão	  celular	  da	  rede	  
Dialogs,	  os	  alertas	  poderão	  também	  ser	  entregues	  a	  outros	  prestadores	  
locais	  CBS	  não	  capazes	  para	  que	  os	  mesmos	  possam	  ser	  disseminados	  
através	  de	  SMS	  	  massiva.	  	  	  

29	  "Novos	  Alertas	  de	  Tempo	  Através	  de	  Telefone	  Celular	  Já	  
Protegendo	  Vidas",	  Blog	  FCC,	  30	  de	  Agosto	  de	  2012.	  

30	  Relatório	  sobre	  o	  Uso	  da	  Transmissão	  celular	  como	  um	  Sistema	  de	  
Alerta	  dos	  Cidadãos,	  por	  J.W.F.	  Wersma,	  Dr.	  H-‐M-‐	  Jagtman,	  e	  Prot	  
BJM.	  Aje	  (Universidade	  de	  Tecnologia	  de	  Delft,	  Grupo	  da	  Ciência	  da	  
Segurança),	  Maio	  de	  2008,	  disponível	  em	  http://www.ceasa-‐
int.eu/wp-‐content/uploads/2010/04/Cell-‐Broadcast-‐Trials-‐
University-‐Delft.pdf	  

31	  Conforme	  Especificado	  em	  TS	  123041.	  
32	  A	  partir	  de	  ETSITS	  102	  900	  V1.2.1	  (2012-‐01)	  Comunicações	  de	  

Emergência	  (EMTEL);	  
Sistema	  Europeu	  de	  Alerta	  Público	  (ALERTA-‐UE)	  usando	  o	  Serviço	  de	  
Transmissão	  Celular.	  

33	  http://www.government.n/documents-‐and-‐publications/press-‐
releases/2011/12/23/nl-‐alert-‐introduced-‐nationally.html	  -‐	  Alerta	  NL	  
Introduzido	  Nacionalmente,	  29	  de	  Dezembro	  de	  2011.	  

34	  Esse	  guia	  encontra-‐se	  disponível	  em	  http://instelhulp.nlalert.nl	  
35	  http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/belevingsonderzoek-‐

pilots-‐nl-‐alert.aspx?cp=45&cs=6796.	  
"A	  perceção	  das	  Pessoas	  do	  ALERTA-‐NL",	  Holzmann,	  M.,	  Warners,	  E.,	  
Franx,	  K,;	  e	  Bouwmeester,	  J.	  (I&O	  Research,	  Berenschot	  Groep,	  
W0DC).	  
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CONCLUSÃO:	  O	  Futuro	  da	  Transmissão	  Celular	  como	  SPA	  
	  
A	  frequência	  crescente	  e	  a	  destrutividade	  dos	  desastres	  em	  conjunto	  
com	  o	  crescente	  alcance	  global	  das	  redes	  móveis	  concentrou	  a	  atenção	  
dos	  governos	  e	  dos	  operadores	  na	  disponibilização	  de	  Sistemas	  Públicos	  
de	  Alerta	  ao	  longo	  das	  redes	  móveis.	  O	  Serviço	  de	  Transmissão	  Celular	  é	  
atualmente	  a	  tecnologia	  móvel	  mais	  prática	  que	  satisfaz	  a	  maioria	  dos	  
critérios	  definidos	  internacionalmente	  como	  requisitos	  para	  o	  SPA	  e	  
funciona	  efetivamente	  em	  redes	  GSM,	  UMTS	  e	  E-‐UTRAN,	  a	  acrescentar	  
que	  é	  a	  única	  tecnologia	  SPA	  estandardizada.	  
	  
Um	  sistema	  CBS	  permite	  a	  rápida	  entrega	  de	  informação	  importante	  
numa	  transmissão	  um-‐para-‐vários	  e	  poderá	  ser	  destinado	  a	  áreas	  que	  
podem	  ser	  tão	  extensas	  como	  um	  país	  ou	  uma	  pequena	  ou	  única	  célula.	  
A	  mensagem	  pode	  ser	  categorizada,	  o	  que	  permite	  a	  apresentação	  
diferente	  em	  cada	  categoria	  num	  celular.	  No	  entanto,	  a	  apresentação	  
não	  se	  encontra	  estandardizada	  atualmente	  para	  todos	  os	  serviços	  o	  
que	  levou	  a	  diferentes	  implementações	  entre	  os	  fabricantes.	  O	  CBS	  
normalmente	  não	  está	  predefinido	  em	  muitos	  celulares	  e	  requer	  que	  o	  
usuário	  ative	  o	  serviço	  manualmente;	  esse	  processo	  é	  novamente	  
diferente	  em	  muitos	  celulares	  e	  poderão	  levar	  a	  confusão	  entre	  os	  
usuários.	  No	  entanto,	  como	  as	  implementações	  SPA	  base	  CBS	  
aumentaram,	  os	  novos	  celulares	  terão	  a	  caraterística	  ativa	  por	  
predefinição	  em	  alguns	  mercados	  alargados.	  Na	  Holanda,	  o	  processo	  de	  
ativação	  de	  novos	  celulares	  para	  o	  Alerta-‐NL	  começou	  um	  ano	  antes	  do	  
seu	  lançamento.	  Além	  disso,	  a	  compatibilidade	  entre	  o	  Alerta-‐UE	  e	  o	  
CMAS	  significa	  que	  o	  cliente	  CMAS	  poderá	  facilmente	  adotar	  o	  Alerta-‐
UE	  nos	  celulares	  (removendo	  a	  opção	  alerta	  Presidencial).	  
	  
A	  arquitetura	  da	  implementação	  SPA	  bem	  sucedida	  requer	  acesso	  
nacional	  que	  cubra	  a	  maioria	  da	  população.	  É	  fundamental	  que	  os	  avisos	  
e	  alertas	  sejam	  validados	  e	  autenticados	  por	  canais	  respeitados	  e	  
credíveis	  antes	  da	  disseminação	  para	  o	  público	  em	  geral.	  
	  
	  
	  
	  
Muito	  obrigado	  a	  Manuel	  Cornelisse	  e	  Peter	  Sanders	  da	  One2Many	  e	  
a	  Mathew	  Pitt-‐Bailey	  e	  Pawel	  Bilinski	  da	  Alcatel-‐Lucent	  pela	  sua	  
ajuda	  e	  contributos.	  	  

Na	  maioria	  das	  implementações,	  esse	  papel	  tem	  sido	  desempenhado	  por	  
um	  governo	  ou	  uma	  organização	  nacional.	  Consequentemente,	  uma	  forte	  
liderança	  governamental,	  a	  legislação	  na	  matéria	  e	  a	  implementação	  em	  
conjunto	  com	  o	  envolvimento	  operacional	  continuado,	  é	  um	  dos	  
elementos	  mais	  fundamentais	  para	  a	  construção	  de	  uma	  implementação	  
nacional	  SPA	  CBS	  (apesar	  de	  os	  sistemas	  bem	  sucedidos	  terem	  sido	  
iniciados	  no	  passado	  por	  operadores	  tais	  como	  NTT	  DoCoMo).	  
Operacionalmente,	  a	  agregação	  de	  mensagens	  a	  partir	  de	  múltiplas	  
entradas	  e	  a	  autenticação	  geralmente	  extravasa	  tanto	  o	  3GPP	  como	  o	  
domínio	  celular.	  
	  
À	  medida	  que	  as	  soluções	  CMAS	  e	  ETWS	  amadurecem,	  e	  mais	  governos	  
assumem	  a	  liderança	  na	  sua	  implementação,	  os	  celulares	  compatíveis	  
com	  as	  implementações	  de	  Transmissão	  Celular	  SPA	  irão	  tornar-‐se	  mais	  
espaço	  comum	  o	  que	  poderá	  minimizar	  a	  necessidade	  de	  configuração	  
manual.	  Devido	  aos	  requisitos	  específicos	  do	  ETWS	  (relativos	  á	  
velocidade	  da	  entrega	  da	  mensagem),	  os	  governos	  e	  os	  operadores	  que	  
atualmente	  consideram	  as	  implementações	  SPA	  da	  transmissão	  celular	  
parecem	  estar	  perseguindo	  um	  caminho	  mais	  similar	  ao	  padrão	  CMAS.	  
Desde	  que	  o	  mesmo	  começou	  em	  Junho	  de	  2012,	  O	  CMAS	  já	  tem	  sido	  
testado	  durante	  a	  "Tempestade	  Derecho	  "	  em	  Julho	  e	  os	  recentes	  
furacões	  Isaac	  e	  Sandy.	  os	  potenciais	  implementadores	  do	  SPA	  base	  CB	  
poderá	  estar	  aguardando	  até	  que	  o	  FCC/FEMA	  lance	  as	  críticas	  do	  
desempenho	  do	  CMAS	  ao	  longo	  desses	  eventos.	  
	  
Apesar	  de	  estar	  nos	  estádios	  iniciais	  da	  implementação	  alargada,	  o	  papel	  
do	  celular	  na	  criação	  do	  moderno	  e	  efetivo	  serviço	  SPA	  é	  evidente.	  
Apesar	  de	  os	  serviços	  de	  mensagens	  IP	  poderem	  oferecer	  flexibilidade	  
acrescida	  e	  potencial	  quando	  um	  desastre	  acontece,	  o	  Serviço	  de	  
Transmissão	  Celular	  atualmente	  é	  ainda	  o	  meio	  mais	  efetivo	  e	  fiável	  para	  
a	  rápida	  entrega	  de	  mensagens	  de	  alerta,	  ao	  maior	  número	  de	  
subscritores	  possível.	  	  
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APÊNDICE	  1:	  Padrões	  Internacionais	  para	  SPA	  ou	  CBS	  
	  
Europa	  
ETSI/EMTEL	  
ETSI	  -‐	  O	  Instituto	  Europeu	  de	  Normas	  das	  Telecomunicações	  (ETSI)	  produz	  	  
normas	  globalmente	  aplicáveis	  para	  as	  tecnologias	  da	  Informação	  e	  
Telecomunicação	  (ICT)	  incluindo	  tecnologia	  móvel.	  
A	  Telecomunicações	  de	  Emergência	  (EMTEL)	  foi	  configurada	  no	  contexto	  do	  
ETSI	  em	  2002	  destinada	  a	  aspetos	  relacionados	  à	  prestação	  de	  serviços	  de	  
telecomunicação	  em	  situações	  de	  emergência.	  As	  seguintes	  normas	  foram	  
desenvolvidas	  pela	  EMTEL:	  
	  
TR	  102	  444:	  Análise	  do	  Serviço	  de	  Mensagens	  Curtas	  (SMS)	  e	  Serviço	  de	  
Transmissão	  Celular	  (CBS)	  para	  Aplicações	  de	  Mensagens	  de	  Emergência;	  
Mensagens	  de	  Emergência;	  SMS	  e	  CBS	  
TS	  102	  900:	  Sistema	  Europeu	  de	  Alerta	  Público	  (ALERTA-‐UE)	  Usando	  o	  Serviço	  
de	  Transmissão	  Celular	  
TS	  102	  182:	  Requisitos	  para	  as	  Comunicações	  de	  Autoridades	  /	  Organizações	  
aos	  Cidadãos	  Durante	  as	  Emergências	  
	  
América	  do	  Norte:	  
ATIS	  
A	  Aliança	  para	  as	  Soluções	  de	  Telecomunicações	  de	  Indústria	  (ATIS)	  desenvolve	  
normas	  para	  as	  comunicações	  na	  região	  da	  América	  do	  Norte.	  Em	  resultado	  de	  
relatórios	  e	  diretrizes	  da	  comissão	  Federal	  da	  Comunicação,	  	  principalmente	  o	  
relatório	  WARN	  de	  2006,	  eles	  desenvolveram	  normas	  para	  o	  Sistema	  de	  Alerta	  
Móvel	  Comercial	  (CMAS)	  que	  tem	  vindo	  a	  ser	  implementado	  ao	  longo	  dos	  
Estados	  Unidos.	  
	  
Normas	  Únicas	  da	  ATIS	  
ATIS-‐0700006,	  CMAS	  via	  GSM-‐UMTS	  CBS	  
ATIS-‐0700007,	  Orientações	  de	  Implementação	  e	  Melhores	  Práticas	  para	  CBS	  
ATIS-‐0700008,	  Especificação	  Interface	  CBE	  	  a	  CBC	  
ATIS-‐0700010,	  CMAS	  via	  EPC	  Especificação	  SPA	  
	  
Normas	  Conjuntas	  para	  CMAS	  
Como	  a	  CMAS	  é	  tecnologia	  independente	  e	  é	  aplicável	  tanto	  a	  redes	  GSM	  como	  
CDMA,	  as	  seguintes	  normas	  foram	  desenvolvidas	  em	  conjunto	  com	  a	  TTA	  (o	  
corpo	  de	  normas	  para	  o	  CDMA,	  veja	  abaixo):	  
J-‐STD-‐101,	  Portal	  Federal	  de	  Alerta	  para	  a	  Especificação	  do	  Portal	  de	  Interface	  
CMSP	  	  
J-‐STD-‐102,	  Portal	  Federal	  de	  Alerta	  para	  a	  Especificação	  Teste	  do	  Portal	  de	  
Interface	  CMSP	  

Regulação	  da	  Transmissão	  Celular	  e	  SPA	  fora	  do	  3GPP36	  
	  
A	  Associação	  da	  Indústria	  das	  Telecomunicações	  (TIA	  é	  o	  instituto	  de	  Norte	  
Americano	  normas	  para	  o	  ecossistema	  CDMA),	  a	  juntar	  ao	  trabalho	  
conjunto	  do	  CMAS	  com	  a	  ATIS,	  desenvolver	  normas	  especificamente	  
direcionadas	  para	  o	  CDMA	  
IS-‐824,	  Transmissão	  Genérica	  da	  Capacidade	  de	  Transporte	  de	  Tele	  serviço	  
-‐	  Perspetiva	  de	  Rede	  
TIA-‐637-‐A,	  Serviço	  de	  Mensagem	  Curta	  (SMS)	  para	  Sistemas	  de	  Espectro	  
Alargado	  
TSB-‐581,	  Administração	  de	  Parâmetros	  de	  Trabalhos	  de	  Valor	  para	  
CDMA2000	  Espectro	  Alargado	  
Suporte	  de	  Normas,	  especificamente	  para	  CMAS	  foram	  especificados	  em:	  
TIA-‐1149-‐1,	  CMAS	  sobre	  sistemas	  CDMA	  
	  
Normas	  de	  Celulares:	  
	  
A	  compatibilidade	  dos	  celulares	  é	  fundamental	  para	  o	  sucesso	  da	  
implementação	  SPA.	  É	  uma	  tentativa	  de	  regular	  a	  apresentação	  e	  o	  
comportamento	  dos	  dispositivos	  móveis,	  as	  seguintes	  normas	  têm	  sido	  
desenvolvidas	  e	  referem-‐se	  especificamente	  a	  celulares:	  
ETSI	   	   TR	  102	  850:	  Análise	  da	  Funcionalidade	  de	  Dispositivos	  
	   	   Móveis	  para	  SPA	  
ATIS/TIA	   	   J-‐STD-‐100	  Especificação	  do	  Comportamento	  do	  	  
	   	   Dispositivo	  Móvel	  
ATIS	   	   ATIS-‐0700013	  Orientações	  de	  Implementação	  para	  
	   	   Suporte	  de	  Dispositivo	  Móvel	  de	  CMAS	  Multilingue	  
	  
Normas	  de	  Emergência	  ITU	  
	  
A	  União	  Internacional	  de	  Telecomunicações	  (ITU)	  produziu	  muitas	  
recomendações	  sobre	  telecomunicações	  de	  emergência.	  Como	  parte	  do	  
Grupo	  de	  Estudo	  2	  da	  ITU,	  a	  mesma	  produziu	  o	  documento	  com	  as	  
orientações	  específicas	  ITU-‐TSG2:	  "Requisitos	  para	  as	  Capacidades	  de	  
Transmissão	  de	  Alerta	  Móvel	  para	  Fins	  Cívicos".	  Esse	  documento	  destina-‐
se	  ao	  uso	  pelos	  operadores	  de	  telecomunicações,	  decisores	  políticos	  e	  
reguladores.	  O	  mesmo	  refere	  as	  melhores	  práticas	  e	  considerações	  de	  
design	  para	  a	  implantação	  de	  Sistemas	  Públicos	  de	  Alarme	  (SPA).	  No	  
entanto,	  o	  principal	  foco	  do	  documento	  é	  promover	  o	  uso	  da	  norma	  do	  
Protocolo	  de	  Alerta	  Comum	  (CAP)	  para	  alertas	  públicos	  e	  notificação	  de	  
perigo	  em	  desastres	  e	  situações	  de	  emergência.	  	  

36	  Papel	  Branco	  -‐	  alertas	  de	  Emergência	  de	  Transmissão	  Celular	  -‐	  
One2Many	  -‐	  htpp://www.one2many.eu	  
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Caraterística	   Serviço	  de	  Mensagem	  Curta	  (SMS)	   Serviço	  de	  Transmissão	  Celular	  (CBS)	  
Serviço	   	   	  
Tipo	  de	  Transmissão	   Mensagens	  enviadas	  ponto-‐a-‐ponto	   Mensagens	  enviadas	  ponto-‐a-‐área	  
Dependência	  da	  Mensagem	  do	  Número	  Móvel	   SIM	  -‐	  requer	  a	  entrada	  de	  números	  de	  telefone	  específicos	  e	  manutenção	  da	  base	  de	  dados.	  	   NÃO	  -‐	  não	  requer	  a	  entrada	  de	  números	  de	  telefone	  específicos.	  
Dependência	  da	  Mensagem	  da	  Localização	   NÃO	  -‐	  mensagem	  recebida	  independentemente	  da	  localização,	  notificados	  apenas	  os	  números	  

registrados.	  	  
SIM	  -‐	  todas	  as	  estações	  móveis	  dentro	  de	  uma	  área	  geográfica	  definida	  são	  notificadas	  

Comunicação	  Dois-‐sentidos	   Sim	  -‐	  os	  usuários	  podem	  receber	  e	  responder	  diretamente	  ao	  remetente.	   Sem	  resposta	  direta	  -‐	  os	  usuários	  não	  podem	  responder	  diretamente	  mas	  podem	  
responder	  através	  de	  números	  ou	  URLs	  incluídos	  na	  mensagem.	  	  

Sensibilidade	  a	  condições	  da	  rede	  de	  Desastre	   Irá	  suceder	  apenas	  em	  condições	  fracas	  de	  rádio,	  devido	  à	  ocupação	  do	  ar	  para	  uma	  mensagem	  
curta	  de	  apenas	  algumas	  dezenas	  de	  metros.	  Usa	  sinais	  de	  rádio	  que	  poderão	  ser	  sujeitas	  à	  
congestão	  num	  desastre.	  Grandes	  volumes	  poderão	  ser	  sujeitos	  a	  atrasos	  se	  enviados	  durante	  um	  
desastre.	  	  

As	  transmissões	  são	  enviadas	  em	  canais	  dedicados,	  portanto	  a	  congestão	  é	  improvável,	  
apesar	  de	  poderem	  ocorrer	  atrasos	  na	  entrega	  da	  mensagem	  em	  áreas	  de	  fraca	  cobertura.	  

Repetição	   Sem	  taxa	  de	  repetição.	   As	  mensagens	  podem	  ser	  transmitidas	  repetitiva	  e	  periodicamente	  pelo	  GSM	  BSC/BTS	  
dentro	  do	  intervalo	  de	  2	  seg	  a	  32	  minutos.	  Num	  ambiente	  UMTS,	  o	  intervalo	  de	  repetição	  
mais	  elevado	  é	  de	  1	  seg.	  

Roaming	   Visitante	  dependente	  da	  rede	  doméstica	  para	  o	  encaminhamento	  de	  mensagens.	   Mensagem	  entregue	  a	  TODAS	  as	  estações	  móveis	  apresentadas	  numa	  dada	  célula.	  
Segurança	  e	  integridade	  da	  mensagem	   Fraca	  -‐	  sem	  indicação	  de	  que	  a	  mensagem	  seja	  gerada	  por	  uma	  autoridade	  legitimada	  e	  a	  

mensagem	  poderá	  ser	  "forjada"	  a	  partir	  de	  outros	  telefones.	  
Boa	  -‐	  os	  guarda	  costas	  evitam	  que	  um	  estranho	  crie	  uma	  mensagem	  de	  transmissão	  
celular,	  portanto	  os	  falsos	  alertas	  ou	  spam	  são	  improváveis.12	  

Mensagem	   	   	  
Tamanho	  da	  Mensagem	   140	  160	  carateres.	  Um	  máximo	  de	  5	  mensagens	  poderão	  ser	  concatenadas	   93	  carateres.	  Um	  máximo	  de	  15	  Páginas	  Concatenadas	  
Tipo	  de	  Mensagem	   Mensagens	  estáticas	  serão	  enviadas	  apenas	  a	  todos	  os	  números	  registrados.	   Mensagens	  personalizadas	  podem	  ser	  enviadas	  a	  áreas	  diferentes	  para	  refletir	  diferentes	  

estados	  de	  alerta	  ou	  perigos.	  
Notificação	  de	  Apresentação	  da	  Mensagem	   A	  apresentação	  poderá	  ser	  controlada	  pelo	  usuário	   Para	  mensagens	  de	  celulares	  subscritos	  podem	  ser	  automaticamente	  empurradas	  para	  a	  

tela	  e	  um	  alerta	  distinto	  soar.	  	  
Compatibilidade	  do	  Celular	   Compatível	  com	  todos	  os	  celulares.	   Compatível	  com	  a	  maioria	  dos	  celulares	  mas	  poderá	  requerer	  a	  configuração	  manual	  ou	  

software	  de	  cliente	  no	  celular.	  	  A	  apresentação	  poderá	  diferir	  entre	  celulares.	  
Receção	   Mensagem	  recebida	  assim	  que	  o	  celular	  estiver	  ligado.	  	   Nenhuma	  mensagem	  é	  recebida	  se	  a	  transmissão	  é	  enviada	  enquanto	  o	  celular	  estiver	  

desligado.	  No	  entanto,	  se	  as	  atualizações	  para	  a	  transmissão	  celular	  são	  enviadas,	  as	  
mesmas	  serão	  recebidas	  quando	  o	  celular	  estiver	  ligado.	  

Confirmação	  de	  Entrega	   Sim	  -‐	  o	  remetente	  poderá	  requerer	  a	  confirmar	  da	  entrega.	  	   Não	  -‐	  sem	  confirmação	  de	  entrega.	  
Seleção	  da	  língua	   Não	  -‐	  Idêntico	  a	  todos	  os	  destinatários	   Sim	  -‐	  As	  mensagens	  podem	  ser	  transmitidas	  na	  língua	  preferida	  do	  subscritor.	  	  

12	  Definido	  em	  3GPP	  TS23.041	  e	  anteriormente	  em	  ETSI	  GSM	  03.41	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Resposta	  ao	  	  
Desastre	  
	  

Quando	  você	  restaura	  a	  rede	  de	  trabalho	  móvel	  
você	  reconstrói	  a	  rede	  de	  trabalho	  humana	  
	  
GSMA	  Head	  Office	  
Seventh	  Floor,	  5	  New	  Street	  Square,	  New	  Fetter	  Lane,	  Londres	  EC4A	  3BF	  RU	  
Tel:	  +44	  (0)207	  356	  0600	  
www.gsma.com	  
disastersresponse@gsm.org	  
	  
©GSMA	  Janeiro	  2012	  


