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RESUMO

A segurança dos condutores de veículos automotores é uma preocupação da
sociedade, visto que no momento em que ocorre um incidente com um veículo trafegando
em uma rodovia, existe a possibilidade de gerar impactos sociais, logísticos e de
infraestrutura. A União Europeia está investindo em um sistema de resgate a condutores
baseado no protocolo eCall. Este sistema tem como objetivo prestar o atendimento de
forma mais ágil, utilizando comunicação automática do incidente com centrais de
atendimento publico, através de uma infraestrutura embarcada no veículo. Esta
dissertação propõe um projeto lógico do serviço de resgate a condutores utilizando o
protocolo eCall, através da modelagem das visões empresa e informação do UML/ODP.
Testes foram realizados no Reino Unido visando validar o projeto do sistema eCall. Estes
testes auxiliaram na identificação das comunidades envolvidas e no sentido de qualificar
as informações necessárias (atributos) para a modelagem do sistema eCall. No cenário
brasileiro está em estudo – em fase de testes de implantação - uma proposta de
tecnologia embarcada através do SIMRAV, com o objetivo de inibir furto e roubo de
veículos através da identificação e rastreamento dos mesmos. Esta dissertação faz um
comparativo entre as diferenças técnicas e de infraestrutura entre a Europa e o Brasil,
principalmente quanto à capilaridade da infraestrutura de telecomunicações. O
conhecimento do cenário brasileiro de telecomunicações, aliado aos resultados dos testes
obtidos no Reino Unido com o sistema eCall e tendo como base o projeto lógico
apresentado nesta dissertação para este sistema, poderão gerar diretrizes para uma
futura implantação deste serviço no Brasil e uma possível integração do sistema eCall
com o SIMRAV.

Palavras-chave: eCall; segurança de condutores; rastreamento; GSM; 3GPP; SIMRAV;
eSafety

ABSTRACT
Logical project of a rescue service to drivers using the eCall protocol
The safety of drivers of motor vehicles is a concern of society, since at the time an
incident with a vehicle traveling on a highway occurs, there is the possibility of generating
social, logistical and infrastructure impacts. The European Union is investing in a driver’s
rescue system based on eCall protocol. This system aims to provide care in a more agile
way using automatic communication with the central incident of public service through an
infrastructure embedded in the vehicle. This dissertation proposes a logical design of the
rescue service to drivers using eCall protocol, through modeling of the visions and
company information from UML / ODP. Tests were conducted in the UK aimed to validate
the design of eCall. These tests helped to identify the communities involved and in order to
qualify the necessary information (attributes) for the modeling of eCall. In the Brazilian
study scenario is - in the testing phase of deployment - a proposal for embedded
technology through SIMRAV, aiming to inhibit theft and vehicle theft by identifying and
tracking them. This dissertation makes a comparison between the technical and
infrastructural differences between Europe and Brazil, especially regarding the reach of
telecommunications infrastructure. The knowledge of the Brazilian telecommunication
arena, combined with the test results obtained in the UK with the eCall system and based
on the logical design presented in this dissertation for this system may generate guidelines
for future deployment of the service in Brazil and a possible integration eCall with
SIMRAV.

Key Words: eCall; segurança de condutores; rastreamento; GSM; 3GPP; SIMRAV;
eSafety
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
O tema segurança dos condutores de veículos automotores vem sendo discutido há
mais de 10 anos pelos órgãos públicos (governo) e comunidade técnica da União
Europeia. A discussão em torno deste tema está relacionada diretamente à segurança
física do condutor de veículos, principalmente quando distante de centros urbanos.
O objetivo maior das autoridades é minimizar o tempo de atendimento aos
condutores quando da ocorrência de incidentes envolvendo condutores e veículos, isto
através da rápida comunicação do ocorrido - de forma manual ou automática - e de uma
localização precisa do local do incidente.
A forma como esta iniciativa está sendo desenvolvida envolve um grupo de
componentes compostos por protocolo de comunicação específico (eCall1), dispositivo
instalado no veículo para comunicação do evento, rede de sensores no interior do veículo,
canal de comunicação com as operadoras de telefonia celular, central para recebimento
do alerta e acionamento do socorro para o local do incidente.
O protocolo eCall é uma iniciativa do 3GPP2 atuando em conjunto com a União
Europeia para implantação do serviço de resgate aos condutores. Esta iniciativa já foi
adotada por vários países da Europa e está em fase de negociação com as operadoras
de telefonia móvel e industrias automobilísticas. Tecnicamente a última versão do eCall foi
disponibilizada em março de 2009.
Andy Rooke (ROOKE, 2007) demonstrou em seus testes de campo realizados em
Londres e arredores que o tempo de comunicação do incidente utilizando uma rede de
acesso de telefonia celular baseada em GSM3 oscila entre 8 e 10 segundos e o
acionamento de um socorro para o local exato do incidente oscila entre 10 e 15 minutos.
O protocolo utilizado para comunicar o evento é o eCall. A redução do tempo de
acionamento do socorro, para o local exato do incidente, contribui de forma significativa
para a redução do número de vítimas fatais. No Brasil, tempos de acionamento de socorro
com ordem de grandeza similar somente são conseguidos em rodovias concessionadas,

1

Emergency Call
3rd Generation Partnership Project
3
Global System for Mobile Communications
2
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onde existe um forte investimento em infraestrutura (câmeras, call boxes, 0800, entre
outros).
As redes de telefonia celular são, até o momento, a alternativa para operacionalizar
este serviço. Isto pode ser feito através de redes GSM, UMTS1 ou EDGE2.
A União Europeia adotou a implantação do serviço utilizando a tecnologia GSM em
virtude da maior área de cobertura e pelo baixo custo associado no desenvolvimento do
dispositivo que é instalado no veículo.
Os estudos sobre tecnologias de comunicação realizados na Europa pelo eSafety
Support Office, órgão integrante do European Commission funded project coordinated,
responsável pela gestão dos testes de implantação do eCall, identificou o GSM como a
alternativa técnica mais estável para o tráfego deste serviço, principalmente pela
importância e criticidade da informação que é transmitida.
Oficialmente o Brasil não possui nenhum serviço deste tipo em estudo ou
implantado, de acordo com o site da ANATEL3. Isso possivelmente porque o foco hoje
está fortemente direcionado para o serviço de rastreamento de veículos - impulsionado
pelas seguradoras e disponibilizado pelas TIVs4.
Diferentemente do serviço de rastreamento, o principal objetivo deste serviço
proposto é a redução de vitimas fatais em acidentes nas vias públicas, pois isto traz um
benefício social incalculável, além de reduzir - a longo prazo - o custo da administração
pública.
A principal diferença do serviço de resgate a condutores e o serviço de rastreamento
de veículos é exatamente o objetivo dos mesmos, o rastreamento de veículos visa a
proteção do bem físico e das cargas transportadas, enquanto o resgate a condutores
busca o pronto atendimento ao condutor e ocupantes dos veículos em caso de incidentes.
1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é elaborar a modelagem lógica - visões UML/ODP
empresa e informação - para um serviço de resgate à condutores, utilizando como
referência o protocolo eCall. Na ocorrência de um incidente este serviço irá colaborar para
uma resposta de atendimento mais ágil, além de compor estatísticas sobre o número de

1

Universal Mobile Telecommunications System
Enhanced Data rates for GSM Evolution
3
Agência Nacional de Telecomunicações
4
TI Veicular = empresas de rastreamento
2
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vítimas fatais, tempo médio de atendimento e impacto dos incidentes nas vias públicas.
São apresentados dois estudos de caso que auxiliaram no desenvolvimento da
modelagem UML/DP. Também é apresentado um paralelo entre o SIMRAV1 - em fase de
testes para implantação no Brasil – e o eCall.
1.3 Contribuição
Este projeto de pesquisa contribui com o aumento do conhecimento em relação aos
sistemas de detecção de incidentes existentes: Resposta a desastres e evacuação,
Segurança de materiais perigosos, ITS Wide area alert, Segurança de Trânsito,
Segurança da infraestrutura de transporte e Segurança do viajante (condutor).
Quando do desenvolvimento de um projeto de rede de serviços em que há
necessidade de uma equipe multidisciplinar como: desenvolvimento de negócios,
sistemas de informação, tecnologia, engenharia e implantação, faz-se necessário que o
projeto seja baseado num modelo multivisão que abrange desde a visão de negócios
(empresa) até a implantação (tecnologia), contribuindo no sentido de nivelar o
conhecimento entre as diversas áreas envolvidas, otimizar o tempo de projeto, bem como
suprimir eventuais dúvidas e lacunas que possam ocorrer no desenvolvimento deste.
1.4 Método de trabalho
Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa foram coletados materiais
bibliográficos que serviram de base para o desenvolvimento do projeto lógico UML/ODP
de um serviço de resgate à condutores, utilizando o protocolo eCall. Esse material inclui
os estudos e especificações técnicas desenvolvidas pelo 3GPP, tendo como base a
tecnologia GSM, além dos testes de campo efetuados na cidade de Londres e arredores.
A realização da modelagem foi exclusivamente baseada nas normas ISO/IEC
10746:1996 e ISO/IEC 19793:2008, que especificam o RM-ODP e UML4ODP,
respectivamente.
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
Levantamento bibliográfico:
o Estudo das normas e recomendações que orientam a modelagem
UML/ODP.

1

SIMRAV = Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos
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o Estudo

do

SIMRAV com o

objetivo de

traçar

paralelos

de

funcionalidades com o eCall.
o Estudo das normas e recomendações que orientam o serviço de
resgate a condutores na União Europeia, com o objetivo de
compreender as necessidades técnicas para implantação do serviço,
focando o protocolo eCall e identificando as diferenças existentes na
infraestrutura existentes no Brasil e Europa.
Projeto UML/ODP:
o Projeto lógico de um sistema de resgate a condutores focando nas
visões UML/ODP empresa e informação. Análise das normas ISO/IEC
10746:1996 e ISO/IEC 19793:2008, que especificam o RM-ODP e
UML4ODP.
Análise de “estudos de caso”:
o Estudo de cases de implantação do serviço de resgate a condutores na
União Europeia, identificando as dificuldades e soluções adotadas na
resolução dos problemas.
1.5 Organização do trabalho
Seção 2 : Revisão Bibliográfica
Esta seção aborda os aspectos que levaram à proposta do sistema eCall,
conceitos e definições relativas ao RM-ODP, UML e UML4ODP para subsidiar o
desenho do projeto lógico do serviço de resgate a condutores. É abordado,
também, o SIMRAV com o objetivo de fornecer informações que auxiliem – no
futuro – em uma integração com o eCall.
Seção 3 : Sistema de resgate a condutores - eCall
Esta seção apresenta as informações relativas à concepção do sistema
eCall, abordando o modelo conceitual e técnico, estrutura e funcionamento do
protocolo eCall, além de atualizações no projeto feitas no ano de 2011. Ao final
da seção é apresentado um paralelo com o eCall.
Seção 4 : Modelagem UM/ODP
Nesta seção é desenvolvida a modelagem do projeto lógico do sistema
eCall - visões empresa e informação. As normas 3GPP que regem a
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modelagem são apresentadas juntamente com os diagramadas UML4ODP,
finalizando com a correspondência entre as visões empresa e informação.
Seção 5 : Estudo de caso: Testes do sistema eCall no Reino Unido
Esta seção apresenta os testes do sistema eCall no Reino Unido,
validação

dos

mesmos,

conclusões,

comentários

e

cenário

de

telecomunicações no Brasil que direciona para a utilização da rede GSM, assim
como na Europa.
1.6 Observações
O desenho do projeto lógico de rede é apresentado em linguagem UML (Unified
Modeling Language), especificada segundo a norma ISO/IEC 19793 (2008) que segue o
modelo de referência para sistemas distribuídos RM-ODP (Reference Model of Open
Distributed Processing) especificada na norma ISO/IEC 10746 (1996).
O RM-ODP foi escolhido para a modelagem nesta dissertação devido à facilidade de
integração às especificações 3GPP referentes ao eCall.
Devido a complexidade em realizar uma demonstração real do eCall, em que se faz
necessário a construção de um setupbox e também de uma central de atendimento
(PSAP) - com interoperabilidade a uma rede celular GSM, bem como o fato de não
existirem provedores de serviço que façam o encaminhamento correto de chamadas eCall
em suas redes de telefonia móvel GSM, serão apresentados estudos de caso que
descrevem o funcionamento esperado do serviço.
O serviço se baseia no protocolo eCall, que é uma iniciativa patrocinada pela União
Europeia e especificado em conjunto pelo 3GPP e e-Safety. Este protocolo é usado em
virtude de sua estrutura de campos ser capaz de armazenar as informações necessárias
para identificar um incidente (identificação do veículo, tipo de acionamento, informações
da rede interna de sensores do veículo, além da localização GPS).
O foco deste projeto de pesquisa é o projeto lógico de um serviço de resgate a
condutores utilizando o protocolo eCall, enfatizando as visões empresa e informação do
modelo UML/ODP. Este projeto irá compreender a “ÁREA DE ESTUDO 1” da Figura 1-1.
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Figura 1-1 - Sistema eCall - Estrutura básica do serviço de resgate a condutores
Fonte: o autor
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA
2.1 Introdução
Nesta seção são abordados os conceitos relacionados com a metodologia para
modelagem do projeto lógico, além da linguagem gráfica que será utilizada, bem como
informações que subsidiam a adoção do sistema eCall. São mostradas, também, as
caratecterísticas do SIMRAV e diferenças entre o sistema eCall.
2.2 Justificativa do eCall
Os países que compõem a União Europeia possuem estatísticas muito negativas
sobre o total de vidas perdidas, por ano, em acidentes/incidentes envolvendo veículos
automotores. Isto além de ser uma perda social imensurável, reflete diretamente em
custos operacionais e logísticos para tratar o problema, valores financeiros que podem
aumentar exponencialmente se for analisado o impacto em série desde o local do
incidente - comprometendo vias de locomoção - até eventuais perdas de vidas impactando socialmente famílias e, eventualmente, gerando dependências junto ao
governo.
De acordo com o European Commission - Information Society (2010), os acidentes
rodoviários na Europa continuam a causar um número demasiado elevado de mortos e
feridos. Embora o número de vítimas mortais tenha decrescido 27% desde 2001, em 2008
registraram-se ainda:
•

1,2 milhões de acidentes dos quais resultaram:
o 39.000 mortos
o 1,7 milhões de feridos

O protocolo eCall é uma iniciativa da União Europeia juntamente com o eSafety uma iniciativa do setor público-privado (industrias) com o objetivo de melhorar a
segurança nas estradas - utilizando sistemas de segurança inteligentes nos veículos. A
especificação do modelo e tecnologias empregadas ficou sob responsabilidade do 3GPP.
O eSafety Forum and eCall Driving Group (2010) ressalta que a proposta da União
Europeia é de instalar em todos os veículos na Europa um sistema de chamada de
emergência automática e de comunicação da localização exata do veículo em caso de
incidentes. Sendo que, a partir de 2014 todos os veículos novos terão que sair com o
equipamento (setupbox) instalado de fábrica. O sistema poderá também ser ativado
manualmente e funcionar em qualquer ponto da Europa.
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Segundo Reding, a notificação imediata dos acidentes e a comunicação da sua
localização exata por satélite irá acelerar a chegada dos serviços de emergência e
permitirá salvar até 2.500 vidas por ano, além de reduzir em até 15% a gravidade das
lesões (menor número de incapacidades permanentes e lesões menos graves).
Outros benefícios advindos da utilização do sistema baseado no eCall, são:
•

Menos congestionamentos de trânsito provocados pelos incidentes;

•

Gestão mais eficaz dos incidentes de trânsito por parte das autoridades;

•

Auxílio logístico ao transporte de mercadorias perigosas;

•

A

industria

automobilística

-

em

parceria

com

as

operadoras

de

telecomunicações - poderá incorporar aos veículos novos: serviços de
navegação por satélite e capacidades adicionais de comunicação (veículo x
veículo para evitar colisões).
De acordo com o European Commission - Information Society (2010), algumas
industrias automobilísticas tentaram prover alguns modelos de seus veículos com
sistemas semelhantes, porém, a sua penetração no mercado foi pequena, abrangendo
exclusivamente os modelos topo de linha e apenas em alguns países. Isto se deu em
virtude do setupbox, que é instalado no interior do veículo, ainda não ser produzido em
série, fazendo com que o custo seja elevado.
A União Europeia já possui um número unificado para comunicação de
emergências, 112, além de normas que regulamentam o atendimento a estas chamadas.
A proposta abrange todas as montadoras de veículos na Europa e todos os modelos
fabricados, independente do país de origem. Estima-se que o custo deve ser inferior a
100 euros por veículo, isto em virtude da produção em série dos dispositivos eCall.
Os primeiros sistemas deverão estar disponíveis na Europa em 2011. Em 2014, o
sistema eCall já deverá estar instalado em todos os veículos novos vendidos na Europa.
No entanto, este calendário pressupõe que as autoridades nacionais modernizem as suas
infraestruturas de resposta de emergência para poderem tratar as chamadas eCall.
Contudo, nem todos os países têm sistemas automáticos suficientemente sofisticados
para localizar com precisão as chamadas para o número telefônico 112 e encaminhá-las
para o PSAP mais próximo.
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2.3 Modelo de referência para sistemas distribuídos - RM-ODP
O RM-ODP1 é um modelo de referência para desenvolvimento de sistemas
distribuídos, que conta com quatro elementos fundamentais:
a. Utilização de modelagem por objeto para especificação de um sistema;
b. Especificação do sistema baseado em visões separadas, porém interligadas;
c. Definição de uma infraestrutura provendo distribuição transparente para
aplicações do sistema; e
d. Definição de um framework para avaliação do sistema.
Os organismos ITU-T2, ISO3 padronizaram o uso do RM-ODP nas normas ITU-T
X.901-X.904 | ISO/IEC 10746 Partes 1 a 4 (ISO/IEC:10746, 1996).
A norma ISO/IEC:10746 (1996) é dividida em:
a. Parte 1 - Introdução: Contém uma introdução sobre ODP, escopo, justificativa,
explicação dos conceitos chaves e uma explanação sobre a arquitetura ODP.
Além disso, explana sobre como o RM-ODP é interpretado e aplicado pelos
usuários, que podem incluir escritores de padrões e arquitetos de sistemas
ODP;
b. Parte 2 - Fundamentos: Contém a definição de conceitos e framework analítico
para descrição de arquitetura de sistemas distribuídos. Inclui também os
princípios de conformidade com os padrões ODP;
c. Parte 3 - Arquitetura: Contém a especificação das características requeridas
que qualificam um sistema distribuído como aberto. Define também as visões
do RM-ODP;
d. Parte 4 - Semântica da Arquitetura: Contém uma formalização dos conceitos de
modelagem do ODP, interpretando muitos conceitos nos termos de construção
de diferentes padrões para técnicas de descrição formais.
Uma visão, segundo a norma ISO/IEC 10746 (1996), é uma subdivisão de uma
especificação de um sistema completo, criado para agrupar as particularidades de
informações relevantes durante análises ou desenho de um sistema. Apesar de
especificadas separadamente, as visões não são completamente independentes; itens
1

Reference Model for Open Distributed Processing
Telecommunication Standardization Sector of International Telecommunication Union
3
International Organization for Standardization
2

24

chaves existentes em cada uma são identificados e inter-relacionados. Além disso, cada
visão utiliza substancialmente o mesmo conceito fundamental, definido na parte 2 da
norma. A Figura 2-1 mostra as visões e o objetivo de cada uma delas.

Figura 2-1 - Visões RM-ODP
Fonte: ISSO/IEC:19793 (2008, p. 5)

A ISO/IEC 10746 (1996) especifica cinco visões genéricas e complementares:
a. Visão Empresa: focada no propósito, escopo e políticas de um sistema.
Descreve os requisitos de negócios e inter-relacionamentos;
b. Visão Informação: focada na semântica da informação e no desempenho do
processamento da informação. Descreve a informação gerenciada pelo sistema,
a estrutura e tipo de conteúdo de um dado suportado;
c. Visão Computação: permite a distribuição entre a decomposição funcional de
um sistema em objetos que interagem por meio das interfaces. Descreve a
funcionalidade provida pelo sistema e sua decomposição funcional;
d. Visão Engenharia: focada nos mecanismos e funções requeridas para suportar
interações distribuídas entre objetos de um sistema. Descreve a distribuição do
desempenho de processamento do sistema para gerir a informação e prover a
funcionalidade;
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e. Visão Tecnologia: focada na escolha da tecnologia do sistema. Descreve a
tecnologia

escolhida

para

prover

o

processamento,

funcionalidade

e

apresentação da informação.
2.4 Uso do UML para especificação de sistemas ODP - UML4ODP
Enquanto o RM-ODP provê uma linguagem abstrata para conceitos relevantes, não
havia uma descrição da notação a ser utilizada numa visão individual. As visões definidas
no RM-ODP são linguagens abstratas, no sentido que definem quais conceitos devem ser
utilizados, não como devem ser representados. Esta falta de uma notação específica para
expressar os diferentes modelos envolvidos numa especificação multivisão de um sistema
foi um dos motivadores para a elaboração da norma ISO/IEC 19793 (2008) que foi
padronizada também pela ITU-T sob código X.906.
A norma ISO/IEC 19793 (2008) é usualmente referenciada como UML4ODP1 e
define o uso do UML2 para expressar as especificações de um sistema aberto distribuído
nos termos definidos na norma ISO/IEC 10746 (1996), bem como da norma ISO/IEC
15414 (2005) que especifica a linguagem empresa.
São definidos perfis UML para a linguagem em cada visão e para a correspondência
entre as visões. O propósito do UML4ODP é:
a. Permitir que modeladores ODP utilizassem notações UML para expressar as
especificações ODP de forma padronizada;
b. Permitir que modeladores UML utilizassem os conceitos de RM-ODP e
mecanismos para estruturar as especificações de sistema em UML, de acordo
com uma proposta padronizada; e
c. Permitir que ferramentas UML fossem utilizadas para processar especificações
das visões, facilitando o processo de desenho e a especificação da arquitetura
de grandes sistemas.
Adicionalmente, a ISO/IEC 19793 (2008) permite uma integração transparente do
framework RM-ODP com a arquitetura dirigida a modelos MDA (Model-Driven
Architecture) de iniciativa da OMG3 e com a arquitetura orientada a serviços SOA
(Service-Oriented Architecture).

1

UML for ODP
Unified Modeling Language
3
Object Management Group
2
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2.5 Linguagem para Modelagem - UML
De acordo com a ISO/IEC 19793 (2008), a UML é uma linguagem visual com
propósitos de especificação, construção e documentação de artefatos de sistemas. É
considerada uma linguagem para modelagem genérica que pode ser utilizada com a
maioria dos objetos e métodos, assim como pode ser aplicada em todos os domínios de
aplicações (ex: saúde, financeira, telecomunicações, aeroespaciais, etc.) e plataformas de
implementação. Entretanto, nem todas as capacidades de modelagem do UML são
necessariamente utilizáveis em todos os domínios ou aplicações. Além disso, a
especificação UML tem sido estruturada em módulos, com a habilidade de selecionar
somente parte da linguagem e de ser extensível, sendo facilmente customizada.
A especificação UML define treze tipos de diagramas, divididos em duas categorias
que representam, respectivamente, a estrutura estática dos objetos num sistema
(diagramas de estrutura), e o comportamento dinâmico dos objetos num sistema
(diagramas de comportamento). Adicionalmente, a especificação UML incorpora
extensões que permitem a definição de novos dialetos da UML para customizar a
linguagem para plataformas e domínios específicos.
Modelos estruturais: especificam a estrutura dos objetos em um modelo.
Modelos comportamentais: especificam o comportamento dos objetos em um
modelo.
2.6 SIMRAV (Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de
Veículos)
O SIMRAV é uma iniciativa do governo federal do Brasil através do DENATRAN1. O
objetivo é implantar um sistema nacional de prevenção, fiscalização e repressão ao furto
e roubo de veículos e cargas, atualmente o projeto está em fase de testes e implantação
no Brasil.
De acordo com o projeto, todo carro (nacional ou importado) deverá sair de fábrica
com um equipamento de proteção embarcado, porém, a ativação do serviço de bloqueio e
da função de localização do dispositivo antifurto é opcional, não sendo possível o acesso
às informações do veículo sem a comprovada autorização do cliente através de contrato
de prestação de serviços e a apresentação de documentação específicas do veículo e
proprietário.

1

Departamento Nacional de Trânsito
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O acesso às informações do veículo será protegido por chaves criptografadas e
somente serão acessadas pelo prestador de serviço selecionado quando autorizado pelo
cliente. Todo o procedimento de ativação do dispositivo antifurto será feito de forma
remota, sem acesso físico ao dispositivo embarcado, isto irá acontecer sob a gestão do
DENATRAN.
A resolução no 245 orienta o funcionamento do sistema e dispõe sobre a instalação
de equipamentos obrigatórios.
O projeto possui algumas premissas: privacidade, segurança, bloqueio autônomo e
remoto, interoperabilidade, parcerias para o desenvolvimento, transparência e qualidade.
2.6.1 Premissas da especificação do SIMRAV
• Privacidade
A ativação da função de localização do equipamento antifurto é opcional;
Não é possível o acesso às informações do veículo sem a comprovada
autorização do proprietário do mesmo;
Quando autorizado pelo proprietário, o acesso às informações do veículo
será protegido por chaves criptográficas de acesso e será feito somente
por prestador de serviço (TIV), homologado pelo DENATRAN e
selecionado pelo proprietário;
O SIMRAV foi concebido para operar apoiado nas redes celulares,
autorizadas pela ANATEL, porém utiliza identificação única de
dispositivos definida pelo DENATRAN.
Todo o procedimento de ativação do dispositivo antifurto será feito de
forma remota (OTA), sem acesso físico ao dispositivo, de forma segura e
coordenado pelo DENATRAN;
O

equipamento

antifurto

somente

poderá

ser

habilitado

para

comunicação pelo DENATRAN através de infraestrutura própria e com o
uso de chaves criptográficas de segurança;
O equipamento antifurto não possui operadora de celular préselecionada e associada ao mesmo;
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Por decisão do proprietário do veículo, o dispositivo poderá ser ativado,
através de uma TIV homologada, na rede de qualquer operadora de
celular participante do sistema.
O DENATRAN não armazena informações de posicionamento de
veículos.
A Figura 2-2 demonstra como as informações do veículo e do usuário são
consultadas na infraestrutura segura do DENATRAN.

Figura 2-2 - SIMRAV - Identificação do veículo e do usuário pela operadora e DENATRAN
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009 (adaptado)

Foram

determinadas

medidas

de

prevenção

a

fraudes,

são

elas:

Homologação pelo DENATRAN, auditorias, regras rígidas para operação e
penalidades por infrações às regras.
• Segurança
A remoção do dispositivo impede o funcionamento do Veiculo
Automotor;
Equipamento Antifurto integrado à arquitetura elétrica do veículo;
Equipamento desenvolvido dentro do rigor da especificação de
dispositivos eletrônicos embarcados;
Todos os componentes do sistema somente são acessados através de
autenticação eletrônica - Chaves criptográficas.
Proteção do veículo sem a necessidade de contratação de serviços Bloqueio Autônomo;

29

Bloqueio Autônomo e Remoto
Bloqueio Autônomo: Proteção contra o “Furto” de Veículos.
Bloqueio Remoto: Proteção contra o “Roubo” de Veículos.
A Figura 2-3 apresenta o módulo de segurança do SIMRAV, contemplando
os módulos de bloqueio autônomo, bloqueio remoto e módulo de
gerenciamento e bloqueio.

Figura 2-3 - SIMRAV - Módulo de segurança do SIMRAV
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009

• Interoperabilidade
As Empresas TIV e o equipamento antifurto (equipamento embarcado no
veículo) são homologados pelo DENATRAN e disponibilizam o protocolo
ACP 245 para troca de mensagens;
Qualquer Operadora Celular (autorizada pela ANATEL) pode prestar
serviços de telecomunicações dentro do ambiente SIMRAV, incluindo
futuras operadoras que venham a instalar-se no país;
O SIM Card 245 permite a configuração de até 30 Operadoras Celular;
O proprietário do veículo poderá solicitar a troca de empresa TIV a
qualquer momento.
• Parcerias para desenvolvimento
O SIMRAV foi desenvolvido com a colaboração de todos os participantes do
sistema:
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito);
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações);
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Operadoras de Telefonia;
Fabricantes de SIM Cards;
Prestadores de Serviços de Monitoramento e Rastreamento de Veículos
e Gerenciadores de Risco;
Seguradoras;
SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores);

ANFAVEA

(Associação

Nacional

dos

Fabricantes

de

Veículos

Automotores);
ABRACICLO (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares);
ABEIVA (Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos
Automotores);
ANFIR

(Associação

Nacional

dos

Fabricantes

de

Implementos

Rodoviários);
FABUS (Assosciação Nacional dos Fabricantes de Ônibus).
• Transparência
O SIMRAV foi desenvolvido para permitir ao proprietário de veículos a
livre escolha de prestadores de serviços (TIVs) homologados pelo
DENATRAN;
Os Fabricantes de Veículos escolhem os equipamentos de qualquer
fabricante e homologam junto ao DENATRAN e a ANATEL o sistema
antifurto (equipamento embarcado);
As prestadoras de serviços de monitoramento e localização têm a opção
de escolher a operadora celular no momento da ativação, podendo ter
contrato com mais de uma delas.
Uma Operação Assistida foi estabelecida pelo DENATRAN para que
todos os participantes tenham a oportunidade de validar seus produtos.
A Figura 2-4 apresenta o diagrama do SIMRAV com os grupos de interesses
bem definidos.
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Figura 2-4 - SIMRAV - Diagrama do Sistema
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009

• Qualidade
O SIMRAV foi desenvolvido dentro dos mais elevados padrões de qualidade
disponíveis no mercado, a integração do equipamento antifurto à arquitetura
do veículo permite um total aproveitamento das funcionalidades do
equipamento antifurto. A instalação do equipamento antifurto em local
previamente estudado e apropriado, elimina problemas de recepção de
sinais, instalação mal feita e problemas de mal contato. Os provedores de
serviços de monitoramento e localização devem ter certificado ISO 9001;
para os provedores de infraestrutura exige-se ISO 27000.
2.6.2 O Equipamento Antifurto
O equipamento antifurto será constituído de 04 módulos funcionais conforme
Figura 2-5 e descrição abaixo:
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Figura 2-5 - SIMRAV - Equipamento antifurto - Módulos
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009

•

Módulo de Gerenciamento e Bloqueio
Este módulo é responsável por:
Gerenciamento da interface entre o veículo e o equipamento antifurto;
Gerenciamento da estratégia de proteção do veículo, do Bloqueio
Autônomo e Remoto;
Recebimento, processamento e envio das informações de velocidade de
deslocamento recebidas do Módulo de Recepção Satélite;
Gerenciamento do módulo de bateria auxiliar;
Gerenciamento da comunicação entre o veículo e o Provedor de
Serviços de Monitoramento - TIVs.

•

Módulo de Comunicação Bi-direcional: É responsável pela comunicação
entre o veículo e o Provedor de Serviços de Monitoramento - TIVs.

•

Módulo de Recepção Satélite: Módulo responsável pelo recebimento de
informações de necessárias para medir a velocidade de deslocamento do
veículo e, quando opcionalmente adquirido, determinar o posicionamento do
veículo.

• Módulo de Bateria Auxiliar: É responsável por garantir a operação do
equipamento antifurto na falta da fonte principal de energia.
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2.6.3 O SIM CARD - SIM245
O SIM245, instalado no equipamento antifurto, não possui número de
acesso nem está associado a uma operadora de telefonia celular. O mesmo
sai de fabrica configurado para a posição DENATRAN que não transmite
dados ou sinais de radio frequência detectáveis, por limitações técnicas e
regras da ANATEL. Sempre que o SIM245 retornar à posição DENATRAN,
todo o conteúdo de dados do equipamento antifurto será limpo, retornando à
configuração original de fábrica.
A Figura 2-6 mostra as informações contidas no SIM345 e a possibilidade de
chaveamento entre operadoras e DENATRAN.

Figura 2-6 - SIMRAV - SIM245
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009

2.6.4 SIMRAV - Processo Completo
O processo de funcionamento completo do SIMRAV é apresentado na
Figura 2-7.

Figura 2-7 - SIMRAV - Funcionamento completo
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009
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2.7 Conclusão
O desenvolvimento do projeto do sistema de resgate a condutores (eCall) se
justifica em virtude do alcance social do mesmo. Para nortear um possível projeto
deste serviço no cenário brasileiro, a definição do projeto lógico utilizando o
UML4ODP apresenta-se como uma alternativa para o início dos estudos de
viabilidade, bem como o conhecimento do funcionamento do SIMRAV auxilia na
identificar as diferenças entre os dois sistemas.

35

3. Sistema de resgate a condutores - eCall
3.1 Introdução
Esta seção aborda o sistema de resgate a condutores adotado pela União Europeia,
tendo como base o protocolo eCall trafegando sobre redes de telefonia móvel utilizando a
tecnologia GSM. São monstrados os modelos conceitual e técnico, além de abordar a
estrutura do protocolo que orienta todo o sistema - protocolo eCall – e as normas que
regem o protocolo eCall. Ao final é apresentado um paralelo entre o sistema eCall
embarcado no veículo e o SIMRAV, visto que a versão em teste do SIMRAV não
vislumbra nenhuma possibilidade de integração em virtude da sua estrutura de dados e o
setupbox embarcado ser blindado.
3.2 Modelo Conceitual
A Figura 3-1 mostra a proposta da União Europeia para o serviço de resgate a
condutores.

Figura 3-1 - Sistema eCall - Estrutura do sistema de resgate a condutores em alto nível
Fonte: ROOKE (2007, p. 13)

O sistema eCall prevê uma comunicação bidirecional, ou seja, poderá ser
iniciado pelo usuário/veículo ou pela central de atendimento. Isto abre
possibilidades para desenvolver o modelo de negócio do serviço, sendo possível
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que o usuário receba mensagens (mediante autorização previa) que auxiliem o seu
deslocamento e/ou ofereçam serviços disponíveis na rodovia onde estiver
trafegando.
O modelo do serviço de resgate ao condutor, de acordo com o eSafety, deverá
operar

com

a

seguinte

estrutura

(COMMISSION

OF

THE

EUROPEAN

COMMUNITIES, 2009):
a. Central de comando instalada no interior do veículo: Este equipamento
tem a função de efetuar a chamada para a central de serviços (PSAP-112)
mais próxima, informando as dados básicos do veículo para identificação na
central de informações. Também é informada a localização do veículo.
b. Rede de sensores instalada no interior do veículo: Esta rede de sensores
está conectada à central de comando e tem como função principal notificar
a ocorrência de algum incidente, possibilitando desta forma a execução da
chamada automática via eCall para a central de serviços (PSAP-112). O
eventos que acionam os sensores são: choque com outro veículo ou
barreira - identificando o local do choque, mudança brusca de nível (para
identificar capotamento) e acionamento manual. Na ocorrência de um dos
eventos, um conjunto de informações é lida dos sensores: acionamento de
air-bag, número de passageiros, temperatura interna do veículo, situação
dos cintos de segurança, além da posição do GPS, direção e informações
do veículo e proprietário.
c. Dispositivo, de fácil acesso, para acionamento rápido: equipamento que
possibilita o acionamento manual e a comunicação através de voz com a
central de serviços (PSAP-112).
d. Rede de telecomunicações: Rede de telefonia móvel baseada na
tecnologia GSM e/ou UMTS.
e. Nível 1 PSAP: Public Safety Answering Point, Ponto de Atendimento de
Segurança Pública (serviço 112), estrutura responsável por fazer o primeiro
atendimento às chamadas eCall, direcionando para o Nivel 2 PSAP mais
próxima ao local do incidente.
f. Nível 2 PSAP: estrutura responsável por dar continuidade ao atendimento
do incidente e prover o encaminhamento adequado de acordo com as
necessidades específicas (ambulância, bombeiros, polícia, remoção).
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g. Central de informações: Local onde são armazenadas as informações dos
veículos e condutores.
O funcionamento do serviço de resgate a condutores deve ocorrer da seguinte
forma (conforme Figura 3-1):
1. Um incidente/acidente ocorre (1), se não houve uma avaria que seja
possível ser percebida pela rede de sensores internos do veículo causando
o acionamento automático da chamada eCall (ex.: o carro pode ter sofrido
uma pane no motor) e um dos ocupantes está consciente, a chamada eCall
é acionada manualmente; se houve alguma avaria afetando a rede de
sensores internos do veículo, a chamada eCall tem início de forma
automática. Um dos ocupantes do veículo pode sofrer algum mal súbito
(ex.: ataque cardíaco) e a chamada eCall pode ter início manualmente. Em
qualquer um dos tipos de acionamentos, o setupbox instalado no veículo irá
gerar um conjunto de informações (identificação do veículo, situação da
rede de sensores, localização baseada nas informações do GPS e direção)
e enviará para a central de atendimento nível 1 (3) mais próxima;
2. O setupbox estabelece uma conexão com o ponto de acesso mais próximo
da rede de telefonia celular (2), o conjunto de informações é enviado para a
central de atendimento nível 1 (3) mais próxima e para uma central de
serviços (4) onde, o código de identificação é consultado em uma base de
cadastros unificada (5), identificando os dados do veículo. Estas
informações são enviadas através da internet (6) para a central de
atendimento nível 1 (7);
3. A central de atendimento nível 1 faz a validação da chamada eCall (o botão
de chamada pode ter sido pressionado acidentalmente ou o setupbox pode
ter sofrido um mal funcionamento). Após validada a chamada, a mesma é
encaminhada para a central de atendimento nível 2 (8) para o acionamento
dos serviços de emergência (9) adequados;
4. A central de atendimento nível 2 (8) irá tentar identificar a extensão do
incidente ocorrido para que seja possível decidir quais os serviços de
emergência são necessários. Esta decisão poderá ocorrer através da
comunicação verbal e/ou análise da rede de sensores instalados no interior
do veículo;
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5. O(s) serviço(s) necessário(s) é (são) acionado(s) (9) e, com as informações
de localização e direção se desloca(m) para o local do incidente para
efetuar(em) as ações necessárias para a mitigação do evento (10).
3.3 Modelo técnico
A Figura 3-2 mostra a proposta para comunicação fim-a-fim, veículo, rede de
telefonia móvel, rede de dados e ponto central de atendimento.

Figura 3-2 - Sistema eCall - O Sistema de resgate a condutores fim-a-fim
Fonte: QUALCOMM, INCORPORATED (2009, p. 5)

O modelo técnico de operação do protocolo eCall é definido com os seguintes
componentes (QUALCOMM, INCORPORATED, 2009):
a. Controle de erros na transmissão (ARQ): Automatic Repeat reQuest - Um
mecanismo de controle de erro na transmissão de dados para os quais o
receptor pede retransmissão.
b. Modem de Rádio (BTS): Base Transceiver Station - Estação Rádio Base
c. Sistema no veículo (IVS): In-Vehicle System - inclui o modem de dados,
detectores de colisão e função de localizador (GPS).
d. Modem de dados (IVS): Data modem - Modem de dados localizado no IVS
que tem a função de transmitir a informação de MSD (Minimum Set of Data)
ao PSAP e receber a confirmação de entrega.
e. Rede pública de telefonia móvel (PLMN): Public Land Mobile Network Área de serviço da rede GSM.
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f. Informações do incidente (MSD - IVS): Minimum Set of Data - Conjunto
mínimo de informações que é enviado ao PSAP. Isto inclui a informação do
local do veículo, direção de viagem, número de passageiros usando cinto de
segurança, informação de veículo (fabricante, modelo, código único de
identificação) e outras informações de suporte para os serviços de
emergência.
g. Ponto de atendimento de segurança pública (PSAP): Public-Safety
Answering Point - Central de atendimento pública dos chamados relatando
incidentes.
h. Modem de dados (PSAP): Data modem - Modem localizado no PSAP para

recepção do MSD transmitido pelo IVS data modem, responsável - também por enviar a confirmação de recebimento ao IVS data modem.
i. Rede pública de telefonia comutada (PSTN): Public Switched Telephone
Network/General Switched Telephone Network - Rede de telefonia publica
comutada.
j. Transcodificador de voz (TRAU): Transcoder and Rate Adaptation Unit Desempenha função de transcodificação para canais de voz e adaptação de
taxa para os canais de dados.
k. Centro de comutação móvel (MSC): Mobile Switching Center - Executa os
pedidos de conexões de serviço a partir de dispositivos móveis e de linhas
fixas partindo de redes de telefonia pública comutada (PSTN).
Quando uma colisão é detectada pelo conjunto de sensores do IVS no veículo, o
IVS pode ser acionado pelo usuário, ou automaticamente. Qualquer outro incidente
poderá, também, gerar o acionamento da chamada eCall. Inicia-se uma chamada de
voz eCall 112 de emergência. A chamada de voz de emergência é encaminhada
pela rede de telefonia móvel e enviada ao PSAP mais próximo, tendo início os
procedimentos operacionais da central de serviço (COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
Ao ser acionado por um chamado do operador PSAP através do modem PSAP,
o modem de dados do IVS é usado para transmitir as informações (MSD), através do
caminho de voz estabelecido para o PSAP. Transmitir as informações MSD através
deste caminho de voz permite que o sistema utilize a priorização do protocolo eCall
implantado nas redes de telefonia móvel existentes. A PSAP tem um modem de
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dados para receber a transmissão do IVS e exibir os dados para o operador PSAP
(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
3.4 Protocolo eCall - Funcionamento e estrutura
O eCall em veículos é um sistema no qual uma chamada de emergência é
efetuada manualmente pelos ocupantes do veículo ou automaticamente pela
ativação de sensores do próprio veículo na sequência de um incidente/acidente.
Quando ativado, o dispositivo eCall instalado no veículo estabelece uma chamada
de emergência que transporta tanto voz como dados diretamente para o serviço de
emergência mais próximo (normalmente a central mais próxima de atendimento do
112 PSAP1). A chamada de voz permite aos ocupantes do veículo se comunicarem
com o operador da central. Ao mesmo tempo, será enviado ao operador um conjunto
mínimo de dados chamado de MSD2 (COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 2009). Esse conjunto mínimo de dados contém informações sobre
o incidente, como a hora, a localização exata, a identificação do veículo, direção,
situação da rede de sensores do veículo e dados sobre a própria chamada eCall (no
mínimo, a indicação de que foi efetuada manualmente ou gerada automaticamente).
A Tabela 3-1 mostra a estrutura do pacote eCall e a Tabela 3-2 mostra a descrição
dos campos.
1

4

CONTROLE

DATA E HORA

4

4

1

LATITUDE

LONGITUDE

DIREÇÃO

LOCALIZAÇÃO
20
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO
102
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tabela 3-1 - Estrutura do pacote eCall
Fonte: o autor

1
2

Public Safety Answering Point
Minimum Set of Data

4
PROVEDOR DE SERVIÇO
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Nome do campo

Tamanho
(bytes)

Tipo

CONTROLE

1

Inteiro

IDENTIFICAÇÃO
DO VEÍCULO

20

Texto

DATA E HORA

4

Inteiro

4

Inteiro

4

Inteiro

1

Byte

PROVEDOR DE
SERVIÇO

4

Byte[4]

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

102

Texto

LOCALIZAÇÃO

Total de bytes:

Validação

Descrição

Não

Bit0-Bit3: Reservado
Bit4: Localização não exata
Bit5: Teste de chamada
Bit6: Ativação manual
Bit7: Ativação automática

Código de identificação do
Número com
veículo (VIN) conforme
17 caracteres
especificado na ISO 3779
valor >= 0
-324000000 <
valor <
324000000
-648000000 <
valor <
648000000

UTC em segundos
Latitude (WGS-84)

Longitude (WGS-84)

Direção em graus, de
acordo com as últimas 3
posições
IPV4 ou campo IP do provedor de serviço
sem informação ou nenhuma informação
Outras informações sobre o
incidente (ex. airbag
não
acionado) ou campo sem
informação
0 < valor < 255
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Tabela 3-2 - Descrição dos campos do pacote eCall
Fonte: eSafety forum eCall DG recommendation, Abril 2006

O serviço funciona baseado nas redes de telefonia celular, com foco nas redes
GSM operando com os protocolos USSD1, SOAP2, GML3 e TPEG4. Esses protocolos
trabalham em conjunto para tratar a priorização, transporte e entrega dos pacotes
eCall.
3.5 Sistema eCall - Revisão 2011
Em 2011 foi identificada a necessidade de adequações no projeto do sistema
eCall. Quando ocorria um incidente a principal dificuldade para proceder o
atendimento era a fluidez do trânsito nas rodovias onde este ocorrera. Desta forma,
foi feita uma adequação no sistema para que no momento em que um veículo de
resgate estivesse a caminho para atender um chamado, os veículos que estivessem
trafegando pela rodovia, onde ocorreu o incidente, recebessem uma notificação

1

Unstructured Supplementary Service Data
Simple Object Access Protocol
3
Generalized Markup Language
4
Transport Protocol Experts Group
2
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comunicando a ocorrência do incidente e que veículos de resgate irão
posteriormente pedir passagem. Desta forma, os motoristas ficariam alertas para dar
passagem aos veículos de resgate.
Outra alteração implementada foi a união das duas centrais de atendimento em
uma só. Esta alteração foi implementada com o objetivo de reduzir o tempo de troca
de informações para o envio de resgate ao local do incidente.

Figura 3-3 - Sistema eCall - Revisão 2011 - Gerenciamento de tráfego
Fonte: Harmonised ECall European Pilot, 2011 (traduzido pelo autor)

Referente à Figura 3-3:

•

01 : Ocorre um incidente (ativação da chamada eCall de forma automática ou
manual).

•

02 : O posicionamento do veículo é estabelecido via satélite, com GPS
embarcado.

•

03 : É estabelecida uma conexão de voz e dados (informações da rede de
sensores, do veículo e condutor) com a rede de telefonia celular (GSM).

•

04 : A rede GSM localiza a central de atendimento mais próxima do incidente e
encaminha a chamada eCall (voz e dados).

•

05 : A central de atendimento procura estabelecer comunicação de voz com o
veículo/usuário para identificar os serviços de resgate necessários, além de se
orientar pelas informações enviadas da rede de sensores.
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•

06 : A central de atendimento solicita conexão de voz para a rede GSM.

•

07 : A rede GSM tenta estabelecer a conexão de voz com o veículo/usuário.

•

08 : A central de atendimento verifica a situação de tráfego na rodovia onde
ocorreu o incidente, envia notificação do evento aos veículos trafegando nesta
rodovia e informa que veículos de resgate estão à caminho e deverão ter
prioridade no trânsito.

•

09 : A central de atendimento entra em contato com os serviços de resgate para
acionamento e passagem de informações sobre o incidente.

•

10 : Os serviços de resgate são enviados para o local do incidente com o
máximo de informações possíveis sobre o evento.

•

11 : Os veículos de resgate trafegam com prioridade para prestar atendimento
ao incidente.

•

12 : Os serviços de resgate atendem o incidentes e os procedimentos
adequados são executados (bombeiros, primeiros socorros e encaminhamento
para hospital, remoção do veículo, policiamento para controle da situação na
rodovia).
Esta configuração do sistema eCall contemplando a análise do tráfego na

rodovia e notificação do incidente aos usuários encontra-se em desenvolvimento e
testes na União Europeia, com previsão de homologação até dezembro de 2013.

3.6 Abrangência do eCall na Europa
A Europa é constituída por 49 países, o eCall está em fase de testes em alguns
e discussões técnicas e de infraestrutura com outros. Testes estão sendo
executados por 9 países - denominado HeERO1 países piloto - e, existem mais 5
paises que irão participar dos testes - denomidado HeERO2 países piloto. Além
disto, 21 países são parceiros para discussão e avaliação do projeto, sendo
possíves candidatos para testar e implementar o eCall, conforme Figura 3-4.

44

Figura 3-4 - Países envolvidos com o eCall
Fonte: Harmonised ECall European, 2013 (traduzido pelo autor)

Itália
Croácia
Romênia
Grécia

HeERO1 Países pilotos
(09)

HeERO2 Países pilotos
(05)

1. Dinamarca
2. Bélgica
3. Espanha

4. Bulgária
5. Turquia

1. Islândia
2. Noruega
3. Irlanda
4. Reino Unido
5. França
6. Suiça
7. Austria
8. Portugal
9. Estônia
10. Letônia
11. Lituânia

12. BieloRussia
13. Polônia
14. Ucrânia
15. Eslováquia
16. Bósnia Herz
17. Sérvia
18. Montenegro
19. Kosovo
20. Albânia
21. Macedônia

HeERO2 Parceiros
associados
(21)

Suécia
Finlândia
Holanda
Alemanha
República Tcheca

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

Total: 35 países
Tabela 3-3 – Países envolvidos com o eCall
Fonte: o autor
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3.7 Histórico de evolução do eCall
O sistema eCall começou a ser idealizado no início de 2002 e, as discussões
perduraram até 2006, neste período vários países foram envolvidos para discussões
abertas de como eles entendiam que um serviço deste tipo (resgate à condutores)
deveria

funcionar.

Destas

discussões

foi

elaborado

um

memorando

de

entendimento, assinado por todos os participantes, e teve início a especificação que
durou até meados de julho/2007.
No primeiro semestre de 2007 foram realizados os testes – no Reino Unido - da
primeira versão proposta do sistema eCall e, tiveram início as análises e
adequações necessárias nas centrais de atendimento dos paises adeptos à
instalação do sistema eCall.
O desenvolvimento completo e detalhado do sistema eCall, com todas as
especificações técnicas e de infraestrutura, teve início no segundo semestre de 2007
e até hoje está em constante atualização. Os testes de campo – fora de um
ambiente controlado (piloto) - tiveram início em janeiro de 2008 e, sempre que
existe uma demanda ou é identificada uma oportunidade de melhoria no sistema, um
comitê composto pelos representantes de cada país participante se reune, avaliam
as propostas e se aprovado, analisam os impactos, planejam os testes e a
implementação, portanto, o desenvolvimento do sistema é contínuo.
Em meados de 2010 o sistema foi avaliado por todos os países integrantes e,
também, pelos países interessados na idéia, sendo aprovado como padrão para
todos os veículos novos produzidos. Porém, até o momento (abr/2013) ainda
existem questões legais e financeiras sendo discutidas. Tecnicamente o modelo está
validado e aprovado. A Figura 3-5 monstra a linha do tempo de evolução do eCall e
a Tabela 3-4 monstra os eventos mais importantes ocorridos.
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Figura 3-5 – Cronologia (macro) de desenvolvimento da iniciativa eCall
Fonte: Harmonised ECall European, 2013 (traduzido pelo autor)

ANO

AÇÕES / ACONTECIMENTOS

2002

Abr - Primeira reunião do eSafety (definições iniciais)
Jun, Jul, Nov - Reunião do grupo de trabalho eSafety
Nov - Segunda reunião do eSafety (novas definições)
Nov - Congresso eSafety, Lyon, França
Nov - Reunião para discussão de segurança rodoviária

2003

Jan - Criação do eSafety Fórum
Abr - Primeira reunião do eSafety Fórum
Nov - Congresso mundial sobre ITS, Madrid
Nov - Segunda reunião do eSafety Fórum

2004

Mar - Terceira sessão plenário do eSafety forum
Ago - Proposta de projeto do eCall para implantação nos veículos é liberada para assinatura
Set - Conclusões principais e relatório da reunião do eSafety com autoridades públicas da União
Européia, Bruxelas
Out - Relatório do congresso mundial sobre ITS, Nagoya / Japão
Nov - Conclusões e plano de ações apresentado pelo grupo de coordenação na reunião do
eSafety
Dez - Relatório provisório e recomendações do grupo de análise das causas de acidentes

2005

Nov - 12º Congresso Mundial sobre ITS, San Francisco, Califórnia - USA
Out - Relatório final do grupo de trabalho do eSafety sobre veículos pesados
Out - Resultados preliminares sobre os impactos da implantação do Sistema eCall
Out - Reunião dos membros do eSafety, Bruxelas, Bélgica
Set - Escolha da segunda comissão de comunicação no eSafety: Serviço eCall para todos
Jun - ESoP HMI Information Day, Bruxelas
(European Statement of Principles on the design of Human Machine Interaction)
(Princípios sobre a concepção da interação homem-máquina)
Jun - eSafety iniciativa: Sessão Plenária realizada no 5 º Congresso Europeu ITS, Hannover,
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Alemanha
Fev - eSafety iniciativa: Reunião com a Indústria, Bruxelas, Bélgica - "Os carros
que podem chamar o serviço 112”
Fev - Relatório final do grupo de trabalho (eSafety) sobre a interface homem-máquina (HMI Human-Machine Interface)
Jun - Congresso eSafety sobre ITS - Sessão Plenária
2006

Dez - Discussões sobre os custos para os motoristas (usuários) relacionados à implantação de
sistemas de segurança nos carros
Dez - Alinhamento de implantação do Sistema eCall – Plano de ação para promoção
Out - Congresso mundial sobre ITS, Londres
Set - Lançamento da plataforma "eSafety Aware ', para conscientização dos usuários
Set - Aprovação do documento de trabalho sobre proteção de dados e implicações de
privacidade na iniciativa eCall
Jun - Noruega assina o memorando de entendimento do sistema eCall
Abr - Apresentação, discussão e votação do sistema eCall no parlamento Europeu
Fev - Workshop sobre os requisitos para a segurança rodoviária, Bruxelas
Jan – Divulgação do relatório do estudo finlandês sobre os benefícios do eCall

2007

Nov - Memorando de entendimento do sistema eCall assinado pelos países baixos, em Bruxelas,
na Bélgica. 13 países membros da UE se comprometeram a avaliar a implantação do eCall.
Out - 14º congresso mundial sobe ITS e apresentação do tema “ITS para uma vida melhor" em
Pequim, China
Set Setembro de 2007
Versailles event: Signature of the the eCall MoU by the Czech Republic, Spain and Portugal.
(From left to right: Martin Pichl, Czech Minister of the Interior, Mario Lino, Portuguese Minister for
Public Works, Transports and Communications, and Viviane Reding)

2008

Junho de 2008
Signature of the MoU by Slovakia (signed by Mr Vazny, Minister of Transport)
Tabela 3-4 – Cronologia de eventos da iniciativa eCall
Fonte: Harmonised ECall European, 2013 (traduzido pelo autor)

3.8 Paralelo entre o SIMRAV e o sistema eCall
A estrutura embarcada do SIMRAV nos veículos automotores, especificamente o
equipamento antifurto, possui layers de comunicação GSM / GPRS (transport layer TCPIP e application layer - ACP).
Da mesma forma o Sistema eCall possui tecnologia embarcada para possibilitar
a comunicação do veículo/usuário com as redes de telefonia celular, baseadas em
GSM, com o objetivo de comunicar-se com as centrais de atendimento.
O SIMRAV tem na sua concepção o objetivo de proteger o veículo,
possibilitando o rastreamento e localização. O eCall tem por objetivo principal a
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proteção dos ocupantes dos veículos, principalmente quando da ocorrência de
incidentes.
A Figura 3-6 mostra o módulo de comunicação bidirecional do SIMRAV, onde
está localizado o sistema de comunicação baseado no GSM.

Figura 3-6 - SIMRAV - Módulo de Comunicação Bidirecional
Fonte: DENATRAN - Calmon, Antônio Sérgio - Expo GPS 2009

A Figura 3-7 mostra o setupbox do eCall embarcado no veículo, onde aparece o
módulo de comunicação com a rede GSM (Transmissão via GSM).

Figura 3-7 - Sistema eCall - Setupbox embarcado no veículo
Fonte: QUALCOMM, INCORPORATED (2009, p. 5); adaptado pelo autor

Os dois sistemas - até o momento - são totalmente distintos, porém, poderia ser
explorado o compartilhamento de funções e/ou infraestrutura, principalmente no que
diz respeito à comunicação.
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3.9 Conclusão
A revisão do sistema eCall ocorrida em 2011 traz avanços importantes como a
unificação das centrais de atendimento e o aviso aos condutores sobre a ocorrência
de um incidente.
O entendimento do modelo conceitual e técnico do sistema eCall auxilia na
compreensão das comunidades envolvidas para a operacionalização do sistema,
identificação dos processos à serem executados e informações importantes para
possibilitar o resgate aos condutores. Estes dados são importantes para o desenho
UML/ODP das visões empresa e informação.
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4. Modelagem UML/ODP
4.1 Introdução
Esta seção apresenta a modelagem do Sistema eCall - projeto lógico (Visões
Empresa e Informação).
O desenvolvimento do projeto físico (visões computação, engenharia e tecnologia)
aborda aspectos relacionados à decomposição funcional, interação por meio de
interfaces, mecanismos e funções requeridas, interações entre objetos, desempenho
de processamento e escolha de tecnologias para suportar o sistema.
Em virtude da impossibilidade de prover um cenário e infraestrutura que suportem
estas visões, apenas o projeto lógico é apresentado. O projeto fisico contemplaria:
centro de atendimento, envolvimento das concessionárias de telecomunicações,
construção de um setupbox e desenvolvimento de software para tratamento das
mensagens eCall.
As Tabela 4-1 e Tabela 4-2 monstram as normas do 3GPP e diagramas do
UML4ODP que serviram como base para a representação do projeto lógico (visões
empresa e informação) do Sistema eCall.
RM-ODP

Visão
Empresa

3GPP

CEN WI
00278243

Projeto Lógico
3GPP TS 26.267
ETSI TS 126 267
Visão
Informação

CEN TS 15722
ISSO/EM
24798:2009

UML4ODP
Diagrama de Pacotes
• Sistema
• Objetivo das Comunidades
• Papéis das Comunidades
• Processos
• Objetos Empresas
• Políticas
Diagrama de Atividades
• Processos
Diagrama de Pacotes
• Sistema
• Esquema Invariante
Diagrama de Classes
• Esquema Invariante
Diagrama de Objetos
• Esquema Estático
Diagrama de Estados
• Esquema Dinâmico

Tabela 4-1 - Normas 3GPP e diagramas UML4ODP
Fonte: o autor
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Referência

Objetivo

3GPP TS 22.101
ETSI TS 122 101

3GPP TS 24.008
ETSI TS 124 008

3GPP TS 26.267
ETSI TS 126 267

3GPP TS 26.268
ETSI TS 126 268

3GPP TS 26.269
ETSI TS 126 269

3GPP TS 26.969
ETSI TS 126 969

3GPP TR 26.969
ETSI TR 126 969

CEN TS 15722

Descrição

3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Requisitos para
técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
transmissão de dados
e serviços; Princípios do serviço (Release 9)
3rd Generation Partnership Project; Grupo de
especificações técnicas do núcleo da rede e
eCall - Discriminação
dos campos 10.5.135d terminais; Especificação da camada 3 para interface
com a rede de telefonia móvel; Estágio 3 (Release 8)
3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Transferência de técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
dados - Descrição geral e serviços; Transferência de dados eCall; Solução de
modem para conexão; Descrição geral (Release 8)
3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Transferência de técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
dados - ANSI-C Código e serviços; Transferência de dados eCall; Solução de
de referência
modem para conexão; ANSI-C Código de referência
(Release 8)
3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Transferência de técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
e serviços; Transferência de dados eCall; Solução de
dados - Testes de
conformidade
modem para conexão; Testes de conformidade
(Release 8)
3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Transferência de técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
e serviços; Transferência de dados eCall; Solução de
dados - Relatório de
caracterização
modem para conexão; Relatório de caracterização
(Release 8)
3rd Generation Partnership Project; Especificação
eCall - Transferência de
técnica dos grupos de serviço e aspectos de sistema
dados - Relatório
e serviços; Transferência de dados eCall; Solução de
técnico - Relatório de
modem para conexão; Relatório de caracterização
caracterização
(Release 8)
Transporte rodoviário e tráfego de informações eCall - Conjunto mínimo
eSafety - Conjunto mínimo de dados - Draft EN
de dados
081018

CEN WI 00278220 - Pan European eCall Sistemas inteligentes de transporte - eSafety - Pan
Draft EN 090316
Requisitos operacionais European eCall - Requisitos operacionais
CEN WI 00278243

Protocolos de aplicação Sistemas inteligentes de transporte - eCall de alto nível
Protocolos de aplicação de alto nível

Procedimentos de
ISO/EN 24978:2009
registro de dados

Sistemas inteligentes de transporte - ITS Mensanges
de de segurança e emergência usando qualquer
meio de comunicação sem fio disponíveis Procedimentos de registro de dados

Tabela 4-2 - 3GPP - Normas que orientam o serviço de resgate a condutores
Fonte: eSafety forum eCall DG recommendation, Abril 2006

A modelagem apresentada foi realizada com o apoio do programa “MagicDraw”,
desenvolvido

pela

empresa

“No

Magic

Inc.”

-

disponível

em

http://www.magicdraw.com e equipado com o complemento “MagicDraw v15+ plugin
for RM-ODP and UML4ODP” - desenvolvido por Jose Raul Romero e Juan Ignácio
Jaen, disponível em http://www.jrromero.net (Herramientas (en) menu).

52

A norma ISO/IEC 19793 (2008) prevê a especificação das cinco visões: Empresa,
Informação, Computação, Engenharia e Tecnologia. Além disso, também, a
especificação das correspondências entre as visões, conforme apresentado na Figura
4-1.

Figura 4-1 - Especificação do Sistema eCall segundo a ISO/IEC 19793 - Diagrama com as 5 visões
Fonte: o autor, ref.: ISO/IEC: 19793 (2008), pg. 66

4.2 PROJETO LÓGICO
4.2.1 Modelagem UML/ODP - Visão Empresa
Esta visão tem como objetivo especificar o propósito, escopo e políticas que
governam as atividades do sistema modelado dentro da organização de que
faz parte.
A Tabela 4-2 lista os símbolos que serão usados para representar os
elementos nos diagramas UML da Visão Empresa, os mesmos fazem parte
do componente adicional “UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.
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Tabela 4-3 - Símbolos utilizados para representar a Visão Empresa
Fonte: Romero (2010)

A Visão Empresa, segundo a ISO/IEC 19793 (2008), segue uma “linguagem
empresa”, especificada em ISO/IEC 15414 (2005), cujos conceitos básicos
são descritos a seguir:
• Conceitos de Sistema: A Visão Empresa descreve o Sistema ODP e
seus aspectos relevantes em seu meio ambiente, onde o Sistema ODP é
um tipo de objeto empresa. O Sistema ODP tem um escopo, que define o
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comportamento esperado, e um campo de aplicação, que descreve as
propriedades de usabilidade.
• Conceitos de Comunidade: Uma comunidade é uma configuração de
objetos empresa que tem como meta alcançar um objetivo definido. Para
alcançar esse objetivo a comunidade obedece a políticas, gerando um
comportamento que pode ser desmembrado em diferentes ações. Os
objetos empresa podem ser classificados de três formas: se participa da
ação é um ator, se mencionado é um artefato e se for necessário e
necessitar de alocação ou tornar-se indisponível é chamado de recurso. O
comportamento de uma comunidade é regulamentado por contratos.
• Conceitos de Política: Uma política é um conjunto de regras criadas
para atingir um objetivo definido e delimita o comportamento dentro de
uma comunidade.
• Conceitos de Responsabilidade: Uma parte é considerada uma pessoa
ou entidade que tenha algum direito, poder ou dever sobre outra pessoa e
que possa ser responsabilizada por suas ações. Uma parte pode delegar
funções a outro objeto empresa.
• Estrutura da especificação da Visão Empresa: É baseada na
estruturação das comunidades, levando-se em conta os seguintes
aspectos: objetivos e comportamento.
O Sistema eCall possui quatro comunidades: Usuário, Operadora, Indústria
e Governo, que tem como objetivo:
• Comunidade Usuário: Realizar chamadas de voz e dados a partir de
redes GSM para a central de atendimento mais próxima, com o objetivo
de notificar um incidente;
• Comunidade Operadora: Disponibilizar a infraestrutura de comunicação,
através da rede GSM, para prover o serviço de resgate a condutores aos
Usuários;
• Comunidade Indústria: Disponibilizar nos veículos automotores os
equipamentos necessários para o funcionamento do sistema de resgate a
condutores;
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• Comunidade Governo: Regulamentar o funcionamento, aspectos legais,
infraestrutura e modelo técnico do serviço de resgate a condutores para
atender à comunidade Usuário.
A especificação geral da Visão Empresa está na Figura 4-2, onde são
apresentadas

as

comunidades

“EV_Community”

em

seus

pacotes

“EV_CommunityContract”. Os diferentes estereótipos representam os
diferentes papéis dos elementos no modelo.

Figura 4-2 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Sistema eCall
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 68

Os detalhes das Comunidades Usuários, Operadora, Indústria e Governo
são apresentados nas Figura 4-3, Figura 4-4, Figura 4-5 e Figura 4-6 onde
são apresentados o objetivo “EV_Objective” e três pacotes adicionais:
Papéis, Políticas e Objetos Empresa (objetos específicos da comunidade).
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Figura 4-3 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-3:
A comunidade “Usuário” representa a sociedade que irá utilizar o sistema
eCall em seus veículos automotores, sendo necessário interagir com a
comunidade “Operadora” para a contratação do serviço de comunicação
baseado em GSM e com a comunidade “Governo” quando houver a
necessidade de auxilio decorrente de um incidente.
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Figura 4-4 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-4:
A comunidade “Operadora” representa o provedor do serviço de
telecomunicações para conectar o sistema de comunicação embarcado
no veículo com as centrais de atendimento do sistema eCall.
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Figura 4-5 - Visão Empresa - Comunidade Governo - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-5:
A comunidade “Governo” representa o órgão com autonomia para
determinar como o sistema eCall irá funcionar técnica e funcionalmente,
bem como dirimir sobre as questões legais do serviço.
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Figura 4-6 - Visão Empresa - Comunidade Indústria - Diagrama de Pacotes - Objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-6:
A comunidade “Indústria” representa as montadoras automobilísticas que
precisam adequar seus projetos e linhas de montagem para disponibilizar
a infraestrutura embarcada do sistema eCall.
Esta comunidade é composta, também, por uma cadeia secundária de
fornecedores que terão que criar e/ou adaptar componentes que são
utilizados nos veículos, isto vai desde a indústria de plásticos, cabos e
componentes eletrônicos.
Segundo a ISO/IEC:19793 (2008) a configuração de uma comunidade é
modelada de acordo com o modo que os objetos empresa interagem por
meio de seus papéis, definindo um comportamento, para atingir o objetivo da
comunidade.
Os papéis “EV_Role” desempenhados pelos atores especificados nas
Comunidades Usuário, Operadora, Indústria e Governo para modelagem de
um sistema eCall são apresentados respectivamente na Figura 4-7, Figura
4-8, Figura 4-9 e Figura 4-10.
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A Comunidade Usuário possui dois papéis: Usuário (veículo) eCall e Usuário
GSM. A Comunidade Operadora conta com cinco papéis: Rede GSM,
Protocolo eCall, Chamada eCall (realizar), Central de atendimento - PSAP
(localizar) e Administrador. A Comunidade Indústria possui um único papel:
Infraestrutura eCall nos veículos (disponibilizar). A Comunidade Governo
possui os papéis: Modelo técnico (propor), Infraestrutura de atendimento aos
usuários (gerir), Serviço eCall (regulamentar), Comunidades envolvidas
(integrar) e Administrador (das informações dos usuários).

Figura 4-7 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73

Referente à Figura 4-7:
O papel “Usuário (veículo) eCall” diz respeito à necessidade do
proprietário do veículo aderir ao serviço eCall e disponibilizar suas
informações (e do veículo) para a base centralizada, sendo possível
desta forma prover auxílio através do sistema eCall.
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O papel “Usuário GSM” faz referência ao serviço que deverá ser
contratado pelo usuário do veículo para que possa haver a comunicação
de incidentes às centrais de atendimento do sistema eCall.

Figura 4-8 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73

Referente à Figura 4-8:
O papel “Rede GSM” diz respeito à necessidade de configuração da rede
de telefonia móvel para suportar o serviço eCall, principalmente no que
diz respeito à localização das centrais de atendimento próximas ao
incidente.
O papel “Protocolo eCall” faz referência à disponibilização das
informações do incidente através da sua estrutura de campos, sendo
importantes para determinar os tipos de serviços necessários, tais como:
bombeiros, atendimento médico e polícia. Outra função importante é a
sinalização, através de algum campo, da prioridade de tráfego na rede
rede.
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O papel “Chamada eCall (realizar)” diz respeito ao tratamento da
requisição de conexão do veículo/usuário com a central de atendimento
do sistema eCall.
O papel “Central de atendimento – PSAP (localizar)” faz referêcia a forma
como a rede GSM irá operar para encaminhar uma chamada eCall para
a central de atendimento.
O papel “Administrador” diz respeito à administração dos usuários GSM
que farão uso do sistema eCall, é papel do administrador saber se o
usuário está ativo na rede, se o serviço foi contratado e se está operante.

Figura 4-9 - Visão Empresa - Comunidade Indústria - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73

Referente à Figura 4-9:
O papel “Infraestrutura eCall nos veículos” diz respeito à necessidade da
indústria de desenvolver novos projetos de carros que contemplem as
especificações técnicas do sistema eCall.
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Figura 4-10 - Visão Empresa - Comunidade Governo - Diagrama de Pacotes - Papéis
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 73

Referente à Figura 4-10:
Modelo técnico: O governo através dos seus órgãos competentes e
estudos técnicos, reúne as comunidades interessadas e propõe um
modelo técnico para avaliação e comentários.
Gestão da infraestrutura de atendimento aos usuários: Através de
uma infraestrutura sob responsabilidade governamental, os serviços
necessários para atendimento dos usuários são interligados para
viabilizar o atendimento aos usuários.
Regulamentação do

serviço

eCall:

Para

evitar interpretações

equivocadas por parte das comunidades envolvidas, o governo
deverá regulamentar as questões referentes à infraestrutura, gestão,
negócios, deveres e responsabilidades.
Integração das comunidades envolvidas: Em virtude das várias
demandas

geradas

para

as

comunidades

envolvidas,

faz-se

necessário a integração de todos para não haver iniciativas
conflitantes.
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Administrador: Uma iniciativa desta magnitude requer uma liderança
para assegurar o cumprimento dos acordos firmados, prazos
acordados e que as comunidades envolvidas executem as ações sob
sua responsabilidade, desta forma assegurando o funcionamento do
serviço.
Para especificar os comportamentos são identificados os processos
existentes em cada comunidade que contribuirão para o atendimento dos
objetivos.
Segundo a ISO/IEC:19793 (2008 p. 18):
“Um comportamento é um conjunto de ações, restrito a quando elas
podem ocorrer. Não é representado por nenhum elemento UML. Os
processos (compostos de passos) especificam comportamentos e
realizam determinados sub-objetivos de uma comunidade”.
Os principais processos identificados para as comunidades Usuário,
Operadora, Indústria e Governo são apresentados respectivamente na
Figura 4-11, Figura 4-12, Figura 4-13 e Figura 4-14 e recebem o estereótipo
de «EV_Process».

Figura 4-11 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-11:
O processo “Efetuar chamada de voz via GSM” pode ocorrer em duas
situações: 1) Na ocorrência de um incidente o próprio sistema (setupbox)
estabelece uma chamada de voz com a central de atendimento via rede
GSM; 2) O usuário pressiona o botão de acionamento do serviço
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localizado no interior do veículo, a fim de notificar algum incidente,
estabelecendo-se a chamada de voz via rede GSM.
O processo “Efetuar chamada de dados via GSM” ocorre toda vez que o
serviço for acionado, independente se for de forma automática ou
manual, esta chamada é que irá efetuar a transferência das informações
da rede de sensores do veículo, bem como as informações do condutor.

Figura 4-12 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-12:
O processo “Criar Usuário” deve ser executado pela operadora para
associar o cliente do serviço GSM ao módulo de comunicação
embarcado no veículo.
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O processo “Atribuir Serviços” é executado pela operadora para
configurar o que irá trafegar (dados/voz) no serviço GSM contratado.
O processo “Excluir Usuário” é executado pela operadora quando o
cliente não deseja mais o serviço eCall e rescindi o contrato de uso da
rede GSM.
O processo “Receber chamada via GSM” é executado pela operadora
para atender a solicitação do usuário de estabelecimento de conexão
com a central de atendimento, sendo necessário localizar a central mais
próxima.
O processo “Receber chamada via RTPC1” é executado pela operadora
para receber e manter a chamada que é estabelecida através da rede de
telefonia pública comutada.
O processo “Localizar central de atendimento” é executado pela
operadora toda vez que o sistema eCall é acionado e, a operadora deve
localizar a central de atendimento mais próxima da localização do
veículo.
O processo “Conectar a rede GSM com a central de atendimento” ocorre
sempre que o serviço eCall é acionado, o objetivo deste processo é
localizar a central de atendimento mais próxima do local onde ocorreu o
incidente e fazer o devido encaminhamento da chamada de voz e dados.
O processo “Conectar a central de atendimento com a rede GSM”
conecta a central de atendimento ao veículo (usuário), estabelecendo a
conexão de voz.

1

Rede de Telefonia Pública Comutada
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Figura 4-13 - Visão Empresa - Comunidade Indústria - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69

Referente à Figura 4-13:
O processo “Alterar projeto dos veículos para suportar o sistema eCall” é
executado pela indústria automobilística, onde há a necessidade de rever
o projeto dos veículos para suportar a infraestrutura necessária ao
funcionamento do sistema eCall (rede de sensores, setupbox, painel de
acompanhamento e botão de acionamento manual).
O processo “Configurar a linha de montagem para instalação da
infraestrutura do sistema eCall” diz respeito às adequações que deverão
ser feitas nos processos de trabalho, equipamentos e sequenciamento
de atividades que ocorrem na linha de produção dos veículos.

Figura 4-14 - Visão Empresa - Comunidade Governo - Diagrama de Objetos - Processos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 69
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Referente à Figura 4-14:
O processo “Propor o Sistema eCall para os Usuários, Operadoras e
Indústria” é executado por um agente como, no Brasil, o CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito).
O processo “Regulamentar o uso do Sistema eCall” diz respeito a todas
as regulamentações referentes à disponibilização e utilização do sistema
eCall, isto pode ser executado por um órgão regulador do governo
federal, no caso do Brasil, o DENATRAN.
O processo “Definir o modelo de negócio a ser praticado” trata de como o
mercado vai negociar o serviço, se haverá algum subsídio, se as
operadoras de telefonia celular terão que tratar a iniciativa de forma
diferenciada - em virtude de ter um caráter social.
O processo “Atender os Usuários através dos centros de atendimento”
define como os usuários do serviço de resgate a condutores serão
atendidos, se este atendimento será através do próprio governo (federal,
estadual) ou através de empresas terceirizadas em parceria com o
governo.
Cada um dos processos pode ser representado por Diagramas de Atividade,
detalhando os passos do processo («EV_Step») e identificando os papéis
envolvidos («EV_Role») nesses passos, como atores, como artefatos (relação
entre um objeto empresa e uma ação «EV_Artefact») ou como recursos.
Para efeito de simplificação, os processos “Efetuar chamada de voz via GSM” e
“Efetuar chamada de dados via GSM” serão considerados sub-processos do
processo “Realizar chamada eCall”.
Os passos do processo “Realizar chamada eCall” são apresentados na Figura 415:
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Figura 4-15 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Atividades - Acionamento
do serviço eCall
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 70

Referente à Figura 4-15:
01 : Início do fluxo;
02 : Chamada eCall é iniciada de forma automática ou manual;
03 : Conjunto de informações é gerado (status da rede de sensores,
identicação do veículo, identificação do condutor, localização do veículo,
tipo de acionamento, rota do veículo);
04 : Banco de dados centralizado é consultado para validação e pesquisa
de outras

informações (endereço do condutor, idade, telefones de

contato);
05 : Informações do incidente e demais informações pesquisadas no
banco de dados centralizado

são

encaminhadas

à

central

de

atendimento;
06 : Operador da central de atendimento 1 valida o acionamento do
serviço eCall, identificando se foi uma chamada manual ou automática.
Uma chamada manual pode ter sido ocasionada por um pressionar
equivocado do botão de acionamento, uma chamada automática pode ter
sido ocasionada por mal funcionamento do sistema;
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07 : Se o operador da central de atendimento 1 valida que não é uma
chamada real de necessidade do serviço eCall, o atendimento é
encerrado;
08 : Se o operador da central de atendimento 1 valida que é uma
chamada real de necessidade do serviço de eCall, o mesmo encaminha
o chamado para a central de atendimento 2;
09 : O operador da central de atendimento 2 avalia o tipo de resgate
necessário e envia os serviços selecionados para o local do incidente;
10 : Os serviços de resgate recebem todas as informações disponíveis
sobre o incidente, veículo, motorista, passageiros e local do evento;
11 : Os serviços necessários são enviados para o local do incidente
(bombeiros, para-médicos, polícia, socorro mecânico);
12 : Envolve outras centrais de serviços próximas (se necessário);
13 : As equipes de resgate prestam o atendimento ao incidente;
14 : Término do fluxo.
Estes processos foram detalhados com seus respectivos passos em função
de serem considerados os mais relevantes.
No Diagrama de Atividades pode-se observar os comportamentos dos
diferentes papéis envolvidos, no estabelecimento da chamada eCall, pois
identifica-se a necessidade de realizar consulta de informações para maiores
detalhes sobre o veículo e o condutor.
Na revisão 2013 do protocolo eCall as centrais de atendimento 1 e 2 foram
unificadas,

sendo

chamada

apenas

de

central

de

atendimento,

permanecendo todas as atividades já existentes.
A Figura 4-16 apresenta a interação entre os papéis para o processo
“Realizar chamada eCall”, de forma a definir um comportamento.
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Figura 4-16 - Visão Empresa - Diagrama de Objetos - Interação - Processo “Realizar chamada eCall”
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 74

Referente à Figura 4-16:
Usuário (veículo) eCall : Possui um setupbox responsável por acionar o
sistema eCall automaticamente ou através da intervenção do usuário
(motorista);
Protocolo eCall : é responsável por estruturar a informação do serviço de
forma que seja reconhecida pelas entidades envolvidas;
Rede GSM : é responsável por transportar o protocolo eCall desde o
veículo até a central de atendimento;
Resgate : Após ocorrer o acionamento do sistema eCall – manual ou
automaticamente – a central de atendimento mais próxima será
acionada, o nível de gravidade é avaliado e os respectivos serviços de
resgate (polícia, bombeiros, médicos) são enviados ao local do incidente.
A fim de identificar os objetos empresa existentes em cada comunidade, são
especificados os papéis desempenhados pelos atores, por meio da
associação “EV_FulfilsRole”, conforme apresentado na Figura 4-17.
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Figura 4-17 - Visão Empresa - Comunidade Operadora - Diagrama de Objetos - Papéis dos Atores
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 75

A relação entre os objetos empresa que possuem papéis nas Comunidades
Usuário e Operadora são apresentadas na Figura 4-18.
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Figura 4-18 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Objetos Empresa
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 76

O último passo para especificação da Visão Empresa é a identificação das
políticas que governam o comportamento dos principais componentes
relativos ao Sistema eCall; o diagrama de pacotes de Políticas é
apresentada na Figura 4-19.
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Figura 4-19 - Visão Empresa - Diagrama de Pacotes - Políticas
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 78

O diagrama de pacotes que define as políticas aplicadas nas comunidades é
detalhado relacionando as entidades conforme abaixo:
• «EV_AffectedBehaviour»: Elementos relacionados de alguma forma à
política (requisitados, proibidos, permitidos ou autorizados).
• «EV_ControllingBehaviour»: Elementos ou processos que controlam e
alteram a política funcionalmente.
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A comunidade governo está associado à “«EV_ControllingBehaviour»”,
com a atribuição de regulamentar e controlar como o sistema eCall deverá
funcionar.
As demais comunidades estarão associadas à “«EV_AffectedBehaviour»”,
com a atribuição de exercer os seus papéis de acordo com o que foi
regulamentado.
Uma distinção importante no conceito de políticas desse diagrama é a
diferenciação entre os elementos «EV_PolicyValue», que é um conjunto de
regras que entram em vigor em determinados períodos somente e o
«EV_PolicyEnvelope», que é um conjunto de regras aplicadas diariamente
no processo de operação.
No modelo apresentado, foram identificados como «EV_PolicyValue» o
elemento “Regras de Negócio” que especifica as regras a serem aplicadas
no Sistema eCall, de acordo com as decisões de negócio da empresa
operadora de telecomunicações, em termos financeiros e operacionais. O
«EV_PolicyEnvelope», identificado como “Políticas do Negócio”, traduz o
modelo de negócios em configurações e parâmetros que regulam o
comportamento dos usuários a todo momento durante a operação e traz,
ainda, uma nota explicativa das políticas que ele define. Existem duas
associações entre os elementos PolicyValue e o PolicyEnvelope: uma
agregação implicando que a Política de Operação possui Regras de Negócio
e uma associação normal que indica a relação com o valor da política
corrente no momento.
Todas as comunidades estão sujeitas às regras definidas no modelo de
serviço e operação. A comunidade indústria deverá seguir as especificações
técnicas para embarcar o sistema nos veículos, as operadoras de telefonia
celular deverão adequar às suas redes para suportar o protocolo eCall com
as devidas priorizações, a comunidade usuário deverá seguir as regras de
contratação do serviço bem como as políticas de uso do mesmo definidas
pela comunidade governo.
Os elementos (papéis e processos) envolvidos na Política do Negócio e de
Regulamentação são apresentados na Figura 4-20.
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Figura 4-20 - Visão Empresa - Comunidade Usuário - Diagrama de Objetos - Políticas
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 79

4.2.2 Modelagem UML/ODP - Visão Informação
A Visão Informação se preocupa com a modelagem da informação que será
manipulada pelo sistema estudado, sem se preocupar com detalhes de
implementação ou protocolos que serão abordados em outras Visões. Esta Visão
está dividida em três esquemas:
• Invariante
• Estático
• Dinâmico
A Tabela 4-3 lista os símbolos que serão usados para representar os elementos
nos diagramas UML da Visão informação, os mesmos fazem parte do componente
adicional “UML4ODP plug-in” do aplicativo MagicDraw.
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Tabela 4-4 - Símbolos utilizados para representar a Visão Informação
Fonte: Romero (2010)

Os diagramas modelados para esta Visão são agrupados em quatro pacotes
pertencentes ao «IV_InformationSpec», como mostra a Figura 4-21: “Objetos
Informação”, “Ações Informação”, “Sistema antes do eCall” e “Sistema após o
eCall”. O pacote “Sistema após o eCall” na presente dissertação foi utilizado para
demonstrar a mudança de estado que ocorre quando da necessidade do eCall que
é feita sob demanda.

Figura 4-21 - Visão Informação - Diagrama de Pacotes - Sistema eCall
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 81
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4.2.2.1

Esquema Invariante

Segundo a ISO/IEC:19793 (2008), o esquema invariante especifica os tipos dos
objetos informação, cujos estados sempre são satisfeitos independentemente do
comportamento do sistema. É representado por um diagrama de classes com o
estereótipo “IV_InvariantSchema”, que especifica uma série de tipos de objetos,
possíveis relacionamentos e restrições.
As associações dos diferentes objetos informações são representadas por classes
abstratas, relações de agregação e multiplicidades. As classes apresentam
atributos que cada elemento pode manipular e que sempre serão satisfeitos sob
quaisquer comportamentos, por exemplo:
• Um usuário deve possuir uma identificação única e exclusiva; e
• Um usuário deve ser “localizável”.
A Figura 4-22 retrata os objetos contidos no MSD.

Figura 4-22 - Visão Informação - Esquema Invariante - Diagrama de classes - Objetos informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 81

No diagrama de classes “Ações Informação” são apresentadas as ações
“IV_Action” suportadas pelos objetos informação. Cada ação é responsável pela
modificação de estados dos objetos, representados por estágios na máquina de
estados apresentados nos diagramas do esquema dinâmico.
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O diagrama “Ações Informação” do sistema eCall é apresentado na Figura 4-23.

Figura 4-23 - Visão Informação - Esquema Invariante - Diagrama de objetos Ações informação
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 82

Finalizando a Visão Informação, são definidos os esquemas dinâmicos do sistema
“IV_DynamicSchema”, onde são descritas as mudanças de estados no decorrer do
tempo, por meio de diagramas de estado ou máquinas de estado.
A Figura 4-24 detalha a máquina de estado do comportamento dinâmico do
“Sistema eCall”, onde a ação informação “Status do Serviço eCall” inicia o ciclo de
vida do sistema eCall.
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Figura 4-24 - Visão Informação - Esquema Dinâmico - Diagrama de Estados - Processo
“Realiza chamada eCall”
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 86

Os diagramas estáticos mostram as classes, com seus métodos e atributos bem
como os relacionamentos estáticos entre elas: quais classes se relacionam
com outras classes ou quais classes são parte de outras classes, mas não mostram
a troca de mensagens entre elas.

4.2.3 Correspondências entre Visões Empresa e Informação
As correspondências entre Visões Empresa e Informação são expressas em pacote
correspondente, como apresentado na Figura 4-25. Podem-se observar as
associações entre os objetos empresa: “Usuário eCall”, “Usuário GSM” e “Sistema
eCall” e os objetos informação: “Sistema eCall”, “Rede GSM” e “Usuário eCall” e
“Rede eCall”.
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Figura 4-25 - Correspondência Empresa-Informação - Diagrama de Objetos
Fonte: Elaborado pelo autor, Ref.: ISO/IEC:19793 (2008), p. 87

4.3 Conclusão
A visão empresa identificou as comunidades, papéis, atores e processos do sistema
eCall, com isto foi possível qualificar as interações entre os diferentes sistemas. A visão
informação detalhou quais as informações são de relevância para o objetivo do sistema
eCall, bem como quais informações cada comunidade deve ter acesso e quando cada
processo necessita trabalhar e gerar estas informações.
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5. Estudo de caso - Testes do Sistema eCall no Reino Unido (ROOKE, 2007)
5.1 Introdução
Nesta seção são apresentados os testes realizados no Reino Unido (arredores de
Londres), sendo que o serviço está em operação experimental. Os testes foram de
extrema importância para a consolidação da proposta e posterior implantação.
Os testes do serviço eCall 112 tiveram início em outros países: Itália, Alemanha,
Romênia, República Checa, Grécia, Holanda, Croácia, Finlândia e Suécia.

5.2 Testes realizados
Foram realizados testes, em Londres e arredores, do serviço eCall e gerados
relatórios dos resultados. A Figura 5-1 mostra o cenário utilizado para a realização
dos testes.

Figura 5-1 - Ambiente de testes: Gothenburg a Londres
Fonte: ROOKE (2007, p. 44)

Os testes realizados foram:
1. Ativação automática do sistema eCall
2. Ativação manual do sistema eCall

83

3. Tempo de processamento da MSD (geração, reconhecimento e
visualização)
4. Comunicação veículo-veículo
5. Correção de dados
6. Serviço de Emergência: Suporte ao condutor do veículo (rotas de
navegação - orientação de percurso em caso de ocorrência de acidentes)
Os procedimentos de testes foram desenhados buscando diferentes cenários de
incidentes de emergência, de forma a criar situações o mais reais possíveis. Foram
realizados dez (10) testes bem sucedidos de cada caso de teste, e estes registrados
para estudo e análise.
Os testes mais significativos, em virtude do objetivo do serviço de resgate a
condutores, são: Ativação automática do sistema eCall, Ativação manual do sistema
eCall e tempo de processamento do MSD. Estes 3 testes são descritos juntamente
com os resultados obtidos.
O relato destes testes tem por finalidade mostrar que este serviço, apesar de
envolver diversas áreas técnicas e vários setores da sociedade, é perfeitamente
possível de ser operacionalizado no âmbito tecnológico e de infraestrutura. Outras
questões (políticas, jurídicas, financeira, gestão, etc) que podem dificultar a
implantação do eCall não são objetivos deste trabalho.
Testes realizados por Rooke (2007):
1. Ativação automática do sistema eCall
Descrição: O veículo é envolvido em um incidente, a central de comando
do veículo avalia os dados do conjunto de sensores internos.
Os dados dos sensores são analisados. Se as informações dos
sensores do veículo atingem um certo grau de certeza,
confirmando o incidente, a central de serviços decide enviar o
MSD para PSAP Nivel 1. A central de comando do veículo gera
as informações e envia o MSD para o PSAP Nivel 1. O MSD é
enviado através da infraestrutura de comunicação para PSAP
Nivel 1. PSAP Nivel 1 decodifica as informações MSD e
permite que seja visualizado.
Resultados: Os testes foram bem sucedidos, a transferência de dados
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ocorreu conforme esperado; os dados do veículo foram
gerados corretamente pela central de comando e o MSD foi
enviado para PSAP Nivel 1. O MSD foi recebido, decodificado
corretamente e foi exibido.

2. Ativação manual do sistema eCall
Descrição: O veículo é envolvido em um incidente. O motorista ativa o
botão de emergência no veículo. A central de comando do
veículo avalia os dados do conjunto de sensores internos. Os
dados dos sensores são analisados. A central de comando do
veículo gera o MSD e decide se será enviado ou não. O MSD é
enviado através da infraestrutura de comunicação para PSAP
Nivel 1, onde, é decodificado e permite a visualização.
Resultados: Os testes foram bem sucedidos, a geração e transferência de
informações ocorreu conforme esperado, a central de comando
gerou o MSD e enviou para o PSAP Nivel 1. O MSD foi
recebido em PSAP Nivel 1, decodificado corretamente e
visualizado.

3. Tempo de processamento da MSD (geração, reconhecimento e
visualização)
Descrição: A central de comando do veículo constrói o MSD de acordo
com testes 1 ou 2. O MSD é enviado através da infraestrutura
de comunicação para PSAP Nivel 1 onde é decodificado.
PSAP Nivel 1 reconhece a recepção da MSD (por meio de uma
chamada de voz) e, em até 2 segundos a chamada de voz é
iniciada, o MSD é disponibilizado através do canal de voz para
enviar dados. Este é então visualizado por PSAP Nivel 1 em
até 7 segundos.
Resultados: Quatro das vinte mensagens foram enviadas e recebidas com
sucesso. Duas mensagens enviadas com as informações do
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incidente foram extremamente bem sucedidas, tendo um
comportamento totalmente previsível (tempo para gerar a
mensagem e tempo de entrega ao PSAP nivel 1). O motivo
porque isto aconteceu foi atribuído à falhas na comunicação
com a operadora de telefonia celular. No entanto, a mensagem
tinha que ser codificada de uma forma muito precisa, antes da
transmissão e as primeiras tentativas falharam porque isto não
aconteceu. Campos foram preenchidos com valores incorretos.
Isto aconteceu mesmo com um estudo detalhado dos campos
e informações. Esta pode ter sido a razão pela qual estas
mensagens não foram recebidas na PSAP Nivel 1. As
mensagens tinham que ser divididas em três partes, com um
tempo de espera de 5 segundos entre elas. O site de teste na
Itália relatou problemas semelhantes.

4. Comunicação veículo-veículo e envio de mensagens de “Blue Wave” e
“Virtual Cones”
Descrição: Mensagem “Blue Wave” : Consiste em uma mensagem de
notificação do incidente que é enviada aos veículos que estão
trafegando na rodovia onde ocorreu o evento. Esta mensagem
aparece automaticamente no display de status dos veículos
que possuem o sistema eCall embarcado. Além de notificar o
incidente, o “Blue Wave” solicita atenção aos condutores no
intuíto de permitirem a passagem dos veículos de resgate.
Mensagem “Virtual Cones” : Consiste em uma mensagem de
notificação do incidente que é enviada aos veículos que se
aproximam do local do evento, isto tem o intuíto de alertar os
condutores para evitar incidentes em virtude do evento
ocorrido.
Teste para avaliar se os serviços de resgate relacionados
(“Blue Wave” ou “Virtual Cones”) gerados pelo veículo de
serviço de emergência é transmitido para os demais veículos
que trafegam na rodovia onde ocorreu o incidente.
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Resultados: Os testes foram bem sucedidos para a transferência de dados,
ocorrendo de acordo com o planejado; os dados foram
recebidos corretamente e
trafegando

na

rodovia,

exibidos no painel do veículo
isto

ocorreu

quando

houve

a

aproximação do veículo de serviço de emergência.
O mais importante é que foi possível validar que a plataforma
de

comunicação

funcionou

corretamente,

principalmente

porque a comunicação ocorreu entre equipamentos de
fabricantes diferentes. No entanto, as limitações do meio de
comunicação escolhido

foi

muito

evidente. O intervalo

de

tempo não foi suficiente para dar qualquer tipo de alerta eficaz
para o outro veículo que trafegava na rodovia, quando o
mesmo ficou no raio de comunicação do veículo de serviço de
emergência. O mesmo ocorreu para as mensagens de "Virtual
Cones"

e

"Light Virtual Blue1". Em

ambos

os casos,

a

aproximação do veículo de serviço de emergência tinha que
ser muito pequena (quase sempre inferior a 100 metros, e em
algumas ocasiões menos de 50 metros) antes do aviso ser
ativado.
Os procedimentos de testes foram corretos, mas, deficiências
ficaram evidenciadas na eficácia do meio de comunicação,
tanto em termos de alcance (distância) como em capacidade
de lidar com terrenos variados (curvas, aclives, declives). A
distância de acionamento do aviso deve ser variável de acordo
com o tipo de estrada, o fluxo de tráfego e condições
meteorológicas.

A Figura 5-2 mostra a mensagem que é exibida no painel do sistema eCall de
um veículo trafegando em uma rodovia onde ocorreu um incidente. A mensagem
“Blue Wave” notifica o incidente e alerta sobre o tráfego de veículos de resgate.

1

Sinalização, no painel eCall do veículo, da ocorrência de um “Blue Wave”
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Figura 5-2 - Aviso de “Blue Wave” mostrado no painel eCall do veículo na rodovia
Fonte: ROOKE (2007, p. 18)

Ocorreram uma série de eventos nos testes realizados que poderiam ser
descritos como riscos, pois eles representaram uma ameaça significativa para
a conclusão dos testes. Segundo Rooke (2007), todos foram ou serão resolvidos até
o final do projeto. Abaixo está um resumo de cada risco:
Central de atendimento 1 (PSAP1) na British Telecom - O Reino Unido opera
uma das poucas centrais de atendimento na Europa: O projeto teve a sua
assistência, mas, isso não foi sem custo. Como o sistema é nacional e em
tempo real, a atenção era para o atendimento aos usuários, de acordo
com as prioridades da British Telecom. Apesar do grande esforço dos
parceiros,

a

infraestrutura

disponibilizada

não

estava

dentro

da

arquitetura de resgate que o projeto necessitava. O teste do sistema eCall com veículo da Volvo foi executado com sucesso, sendo que todo o
processo foi concluído em 01 minuto, ou seja, desde o acionamento da
chamada eCall no local do incidente, estabelecimento da chamada, consulta
de informações, encaminhamento destas informações para a central de
atendimento, identificação do tipo de assistência necessária e envio do
resgate.
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Central de atendimento 2 (PSAP2) na polícia de Londres (Sussex): O
objetivo original para o teste no Reino Unido era utilizar o controle e
instalações existentes e operados pela polícia de Londres (Sussex). Foi feita
uma avaliação preliminar do risco de permitir que as informações dos testes
fossem acessadas e trabalhadas a partir da polícia de Londres, no entanto a
decisão do oficial de segurança de dados foi que este tipo de acesso
representava um risco significativo para a integridade do sistema eCall. Por
este motivo, uma opção alternativa foi procurada. O resultado é que foi
desenvolvido junto a um parceiro, no Reino Unido, uma central de
atendimento 2 (PSAP2 ) virtual que foi sendo capaz de gerar logs
de comando e controle e interagir com o veículo de serviço de emergência.
“Blue Wave” e “Virtual Cones”: Estes testes geraram grande interesse na
comunidade de serviços de emergência. O resultado ao mesmo tempo que
foi um sucesso exige um maior desenvolvimento em termos do meio de
comunicação, o alcance não é suficiente para usar no serviço de
emergência, mas o conceito foi muito bem aceito.
Veículo para Centro de Comunicações (enviar informações): Este teste foi
afetado, também,

pelas questões de comunicação entre veículos. A

tecnologia utilizada para comunicação está sendo objeto de aperfeiçoamento
através do parceiro técnico dos testes.
Veículo para Centro de Comunicações (receber informações): Este ponto
despertou grande interesse, em particular no Reino Unido, onde há um
requisito específico para a visualização de possíveis incidentes que exigem
imagens em tempo real para auxiliar nas decisões de regaste. Isto não se
limita apenas ao serviço de polícia, também a área médica e de combate de
incêndio foram contempladas. O que ficou claro é que o protocolo usado e a
compressão atualmente empregada não são robustos o suficiente para o
serviço de

emergência, e

exigirá maior

desenvolvimento técnico

para

superar isso.
5.3 Validação dos resultados
Resgate
O objetivo do sistema de resgate a condutores é a construção da
cadeia totalmente integrada de resposta a incidentes, o que garante a
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resposta mais rápida e mais eficaz, com base no GST1 (Global System for
Telematics - Sistema Global de Telemática).
Visão geral de resgate
Resgate especificado, desenvolvido

e

validado em

um

"aplicativo

de

serviço", baseado em plataforma aberta GST, permitindo que a cadeia
de resposta a um incidente seja totalmente integrada.
Missão do resgate
o

Otimizar a chamada de emergência do veículo (eCall) através de
um sistema inteligente com ativação automática no veículo.

o

Otimizar a cadeia de serviços eCall, garantindo que os dados do veículo
e do incidente cheguem ao centro de atendimento rapidamente, através
da melhor rota de transmissão possível.

o

Permitir que os veículos de resgate cheguem até o local do incidente
através das melhores rotas rodoviárias, utilizando um sistema de
orientação que considere fatores como distância e volume de tráfego.

o

Fornecer um sistema de "blue corridor" através de cada veículo para
comunicar aos usuários da estrada a aproximação de um veículo de
emergência.

o

Melhorar

a

segurança no

um "virtual coning", sistema

entorno

do

que transmite

local
um

do

incidente
aviso sobre

com
o

incidente aos condutores dos veículos que estiverem trafegando pela
rodovia próximo ao local do evento.
o

Ativar relatório remoto e transferência de informações relevantes para os
hospitais e outros serviços de resgate envolvidos, isto deve acontecer
antes dos veículos de resgate deixarem o local do evento.

Resultados de resgate
o

Padrão

de

projeto: codificação

/

decodificação

componentes eCall (MSD, ACK, EOS) da transação.
o

1

Principais protocolos: USSD, SOAP, GML, TPEG.

Primeiro órgão regulamentador do eCall

ASN.1 de
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o

Interfaces:

Ativação eCall, Tratamento de

(veículo/usuário e centro
Visualização de

de

dados de

dados de

atendimento),
emergência

emergência

Transmissão VAD,
(HMI no centro

de

atendimento e veículo do serviço de emergência).
o

Implementação de Referência: eCall no veículo não envolvido no
incidente (cliente), Localização do manipulador de dados (orientação de
rota), veículo na rodovia e veículo do serviço de emergência - “Blue
Wave” e “Virtual Cones” Serviço cones Virtual.

Validação de Resultados de resgate
o

Ativação automática eCall : 96% de sucesso, confirmada nos locais de
teste.

o

Comunicação veículo a veículo : 100% de sucesso, confirmada
nos locais de teste.

o

Suporte ao motorista do veículo do serviço de emergência : 100% de
sucesso, confirmada nos locais de teste.

o

Veículo para centro de comunicação : 89% de sucesso, confirmada
nos locais de teste.

o

Tempo de processamento : 96% de sucesso, confirmada nos locais de
teste.

Lições aprendidas de resgate
o

De acordo sobre a arquitetura geral.

o

De acordo sobre o MSD.

o

De acordo sobre mecanismo de disparo de mensagem.

o

Modem In-band sendo padronizado na ETSI, usado para o sistema
eCall: USSD utilizado para fins de teste no GST.

o

Alguma dificuldade com sistemas legados (ex.

polícia Sussex) na

plataforma GST.
Roteiro de resgate
o

Coordenação do plano de implantação eCall através dos países
membros

da

iniciativa

e

colaboração

com

empresas

de
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telecomunicações para a implantação em escala europeia, aumentando
a possibilidade de aceitação rápida e de padronização.
o

Curto prazo:Especificações e definições do sistema eCall à nível da
Comissão Europeia.

o

Médio prazo: O sistema eCall na central de atendimento (PSAP) e testes
de campo, incluindo a avaliação de desempenho

o

Longo prazo: eCall torna-se um padrão e RSQ disponível em todos
os carros

5.4 Conclusão dos testes segundo ROOKE (2007)
O conjunto de testes realizados no Reino Unido mostrou que há um benefício
significativo na implantação do serviço de resgate a condutores baseado no eCall e
nas tecnologias testadas. Estas tecnologias demonstram capacidade de suportar o
serviço, porém, são necessárias melhorias para uma maior segurança do sistema
eCall. Exemplo disto é a transmissão das informações no ambiente internet que requer
um aumento de qualidade. Outro ponto diz respeito às operadoras de telefonia celular
que necessitam aprimorar a capacidade de localizar os centros de atendimento.
Ajustes nos sistemas computacionais também se mostraram necessários quanto ao
tratamento das informações recebidas da rede de sensores do veículo.
O maior objetivo do sistema eCall é que o atendimento fim-a-fim ao incidente
ocorra dentro da “Golden Hour”, ou seja, dentro da primeira hora após a ocorrência do
incidente, visto que estatisticamente a grande maioria das vitimas fatais ocorrem na
primeira hora após o incidente. Para que isto seja possível todos os setores envolvidos
no projeto precisam aperfeiçoar os seus processos de trabalho operacional e de troca
de informações. A proposta do serviço é a redução do número de vítimas fatais e isto
deverá justificar o alto grau de exigência técnica e profissional dos serviços que fazem
parte do sistema eCall, pois, o usuário final espera a máxima qualidade quando se
trata diretamente com ocorrência de incidentes que podem gerar vitimas fatais.”
5.5 Comentários sobre o artigo
O artigo desenvolvido por Andy Rooke (ROOKE, 2007), juntamente com o
relato dos seus testes contribuíram para este projeto de pesquisa no sentido de
explanar a utilidade e aplicabilidade do sistema de resgate a condutores. O cenário de
testes demonstrado foi importante para ampliar a visão da proposta do projeto lógico
baseado em UML/ODP, principalmente nos pontos relacionados à integração com os
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“atores” envolvidos (Provedores de telecomunicações, indústria automobilista,
entidades governamentais, fabricantes de hardware).
5.6 Cenário de telecomunicações no Brasil
Um ponto importante a ser considerado na proposta de um serviço de resgate a
condutores é a área de abrangência da tecnologia de telecomunicações envolvida no
modelo, o GSM. A Figura 5-3 mostra que a tecnologia GSM predomina no Brasil na
disponibilização de serviço de telefonia móvel, sendo um dos fatores preponderantes
para o sucesso do modelo.

Figura 5-3 - Relatório de Acessos Móveis por Região/Tecnologia e ERBs Licenciadas
Fonte: Site Anatel (2011-09-02)
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6. Conclusões e Projetos Futuros
6.1 Dificuldades encontradas
A principal dificuldade encontrada foi o pouco detalhamento das informações técnicas
do sistema eCall disponível para consulta. Isto compreende tanto a especificação do
protocolo como do setupbox do veículo e as necessidades de customização nas redes
GSM.
6.2 Conclusões
O trabalho desenvolvido pelo eSafety, abordando a proposta conceitual, e pelo 3GPP,
abordando a proposta técnica e especificações, foram importantes para esta
dissertação por terem uma proposta única, inovadora e com benefícios diretos à
sociedade.
A iniciativa da União Europeia propõe um modelo de serviço com benefícios claros e
imediatos à sociedade, além de beneficiar setores do governo e movimentar áreas de
negócios de vários outros setores, desde o automobilístico, passando pelas
operadoras de telefonia móvel chegando até as diversas áreas de infraestrutura necessárias para criar os novos centros de atendimento e desenvolvimento de
tecnologias para suportar o serviço.
Tecnicamente a proposta baseada no protocolo eCall se mostrou - de acordo com o
modelo técnico e testes realizados - operacional, visto que encontra-se em testes
operacionais em vários países da União Europeia. Desta forma, o mesmo modelo
poderia ser implementado no Brasil, com as devidas considerações técnicas e de
infraestrutura.
Países da União Europeia, como o Reino Unido, já comprovaram ser possível um
serviço de resgate a condutores que opere sobre a rede de telefonia celular especificamente utilizando a tecnologia GSM. Para que isto fosse possível, foi
necessário que a rede GSM reconhecesse o protocolo eCall e que configurações
adequadas fossem feitas pelas concessionárias para que os tempos de serviço
fossem atingidos, dada a criticidade da informação transportada.
Vários pontos dificultam a implantação do serviço de resgate a condutores, desde a
configuração das redes GSM, definição e fabricação de um setupbox em série,
adequação dos veículos pelas montadoras, até regulamentações legais para
operacionalizar o serviço.
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A proposta de um projeto lógico para a implantação deste serviço busca fornecer um
ponto de partida inicial para o estudo de viabilidade técnica desta solução no cenário
técnico e de infraestrutura do Brasil.
A presente dissertação complementa o sistema eCall, proporcionando um modelo para
projeto lógico do sistema de resgate a condutores, pois utiliza um padrão reconhecido
na área de software, o modelo UML/ODP.
A predominância da tecnologia GSM no serviço de telefonia móvel no Brasil é um fator
que colabora para a disponibilização do serviço de resgate a condutores, sendo ainda
um possível produto que pode ser trabalhado pela iniciativa privada em parceria com
as entidades governamentais.
6.3 Projetos futuros
O desenvolvimento do projeto lógico (visões empresa e informação) fornece subsídios
para o desenvolvimento UML/ODP do projeto físico (visões tecnologia, engenharia e
computação) e, caso, efetivamente ocorra a implantação do sistema eCall outro
trabalho de dissertação poderia desenvolver o projeto físico.
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GLOSSÁRIO
3G

Refere-se às redes de telefonia móvel de terceira
geração
definidos
pelo
ITU
(International
Telecommunication Union). Têm como principais
representantes as tecnologias CDMA (Code Division
Multiple Access) e WCDMA (Wide Band CDMA),
padronizados pelos grupos 3GPP2 e 3GPP do ITU,
respectivamente.

Roaming

Processo de utilização de uma rede que não é a de
origem do usuário, sendo denominada de rede visitada.
Quando em roaming o usuário é tarifado com um custo
adicional pelo uso da rede visitada.

Telefonia Pública Tradicional

Serviço de telefonia sobre redes de comutação a circuitos,
que utiliza meios canalizados, por exemplo: TDM (Time
Division Multiplex) para o transporte de sinalização e tráfego.

