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O Problema

Em caso de ruptura de uma 
barragem é necessário avisar a 
população.
As sirenes são as tecnologias 
utilizadas para enviar o aviso.

Mas, o aviso através de sirenes :
� É muitas vezes ignorado
� Ruídos locais dificultam a audição
� Informação do sinal limitada

Adicionalmente
� Custos elevados 
� Riscos de vandalismo



Uma Melhor Solução

Enviar o aviso através de vários canais de comunicação:
� Melhora a cobertura da população

É necessário, no entanto, definir
� Tipo de canais
� Tipo de serviços
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Common Alerting Protocol (CAP)

O CAP é um formato normalizado pela OASIS
� Baseado em XML
� Especificação actual: 1.1 (Outubro de 2005)

O CAP como formato
� Abstrai os elementos do aviso
� Permite a introdução de novos campos
� Suportar o envio de avisos através de diversos canais



Exemplo CAP

<alert>
<identifier> ANPC17551101001</identifier>
<sender> ANPC</sender>
<sent> 1755-11-01T11:00:00-01:00</sent>
<status> Corrente</status>
<msgType> Aviso</msgType>
<scope> Público</scope>

</alert>



Telemóveis

As redes de telemóveis têm  
vantagens importantes:
� Taxa de penetração elevada 

(13.5M de telemóveis)
� Redes 2G com excelente 

cobertura
� Serviços de mensagens 

funcionam durante sobrecargas 
(fim da Expo 98)

Mas tambem têm desvantagens:
� Baterias podem estar 

descarregadas
� Pessoas nem sempre transportam 

telemóveis



Serviços de Mensagens

Existem 2 serviços de 
mensagens de texto:
� SMS (900M no Natal)

� Serviço de Difusão Celular

SMS permite enviar 
mensagens para um utilizador
O Serviço de Difusão Celular  
permite enviar mensagens 
para uma área geográfica 



Comparação dos Serviços de Mensagens

93 caracteres160 caracteresComprimento

Várias1Línguas

Informação de tráfego, …Mensagens pessoaisUtilização

Enviada para quem 
sintonize o canal

Enviada para um 
destinatário

Transmissão

Enviada para uma zona 
geográfica específica

Enviado para o local onde 
esteja o destinatário

Localização

Difusão CelularSMS
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O Sistema de Aviso de Pedrógão

O sistema de aviso de 
Pedrógão inclui:
� Aviso baseado em sirenes

� Aviso baseado em 
mensagens de texto



Aviso baseado em Sirenes

Integrado no sistema de aviso 
de Alqueva. 
Zona de maior risco: 3 sirenes
Sirenes com capacidade:
� Enviar os sinais habituais de 

emergência 

� Difundir mensagens faladas 
pré-gravadas.

 

P.O.C. 

Supervisão  

Rede fixa 

PC 

UPS 

Barragem 
de Alqueva  

Barragem de 
Pedrógão  

Rede GSM 



Aviso baseado em mensagens de texto



Aviso baseado em mensagens de texto

Mensagens
� Enviadas directamente para o écrã (Classe 0/Urgente)
� Concatenadas para aumentar o comprimento (máximo de 6)
� Enviadas periodicamente para confirmar o risco
� Idênticas às mensagens pré-gravadas das sirenes

Modo de comunicação
� SMS baseado em bases de dados de destinatários
� Difusão Celular às áreas afectadas

Serviços a subscrever
� SMSC (TMN e Vodafone)
� SMS Pro Web Services (Optimus)
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Conclusões

Avisar a população através de sirenes e mensagens de 
texto permite:
� Melhorar a cobertura da população 
� Reforçar a importância da mensagem
� Aumentar a informação enviada à população
� Aumentar a redundância do sistema

Sensibilizar as operadoras e a Protecção Civil para a  
importância da difusão celular



Sumário

Introdução
Tecnologias de base
Sistema de Aviso de Pedrógõa
Conclusões
Trabalho Futuro



Generalizar o sistema

Enviar mensagens para diferentes grupos de pessoas
� Segmentar as mensagens pelo risco estimado

Permitir que múltiplos emissores possam enviar o 
aviso
� Diversas organizações cooperam durante a emergência

Suportar diversos tipos de emergências
� As emergências podem acontecer em simultâneo (tsunamis e 

incêndios)



Generalizar o sistema

Permitir a ligação a bases de dados existentes de 
mensagens e destinatários
� Minimiza o risco de se utilizar dados obsoletos

O conteúdo da mensagem só deve ser introduzido
uma única vez
� Reduz os erros
� Mantem a consistência da mensagem

Suportar múltiplos canais de difusão da mensagem
� Melhora a cobertura da população 
� Reforça a importância da mensagem



Melhorar a segurança

Mensagem deve ser autêntica
� Evitar propagação de mensagens não solicitadas (Riscos de 

“Pedro e o Lobo”)
� Permitir que a população identifique a origem

Mensagem deve ser íntegra
� Impedindo ataques do tipo MIM (Man in the Middle)



Canais Considerados: Eliminados

Rádio digital (DAB)
� Serviços comerciais inexistentes

Televisão móvel digital (DVB-H)
� Serviços comerciais inexistentes
� Suporte reduzido de telemóveis 

Redes locais sem fios (Wi-Fi)
� Cobertura geográfica reduzida (poucos hotspots)
� Suporte reduzido de telemóveis (mas maior que o DVB-H)
� Bom suporte por parte de portáteis



Canais Considerados: Observar evolução

Enhanced SMS/MMS
� Mensagens mais compridas
� Tempos de transmissão mais elevados

IP Multimedia System (IMS)
� Mensagens de grande dimensão
� Conteúdo multimedia
� Necessidade de telemóveis 3G (28% dos telemóveis, 2008T4)

Internet Pública Móvel (3G/3.5G)
� Taxas de penetração crescentes (1.1M de utilizadores)



Canais considerados: SMS a uma zona

Motivação para alternativa à difusão celular:
� Operadores reticentes em disponibilizar o serviços
� Operadores não possuem um modelo de negócio
� Poucos técnicos com conhecimento da tecnologia
� Fabricantes não estão a investir no futuro do serviço
� Necessita de configuração dos telemóveis

SMS aos utilizadores de uma zona geográfica:
� Serviço com retorno comercial para os operadores
� Necessita da colaboração dos operadores



Canais considerados: Televisão digital

Elevadas taxas de difusão da tecnologia
Variantes da televisão
� Televisão digital terrestre (DVB-T)
� Televisão digital por cabo (DVB-C)
� Televisão digital por satélite (DVB-S)
� IPTV (Meo, ARTelecom TV, Clixlândia/Fibra Clix)

Plataforma de aplicações para televisão interactiva
� DVB-MHP


