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Uma das muitas lições aprendidas com os atentados terroristas aos Estados Unidos em 
11 de setembro de 2001 foi que a deficiência de comunicação prejudicou gravemente a 
eficiência das pessoas que trabalharam no resgate e se misturou à tragédia. Assim, os 
órgãos de segurança pública estão investigando mais de perto como as novas 
tecnologias sem fio podem melhorar as comunicações em situações de desordem. 
 
Graças ao telefone móvel, a comunicação é muito mais fácil hoje e os celulares sempre 
proporcionam uma ligação para uma equipe de socorro e familiares. Entre as 
lembranças mais tocantes do 11 de setembro estão as últimas ligações telefônicas 
feitas por passageiros de um dos aviões seqüestrados. Mas o 11 de setembro também 
revelou uma grande fraqueza nas redes celulares de que elas nunca foram projetadas 
levando em conta a possibilidade de desastres. 
 
Em Manhattan, a infra-estrutura celular entrou em colapso depois dos ataques porque 
o número enorme de ligações sobrecarregou as redes, já enfraquecidas pela perda de 
mais de 14 estações-base celulares. Nas importantes primeiras horas após os 
atentados, Nova York esteve mergulhada em um "apagão" telefônico. 
 
Uma exceção notável foi o serviço de dados sem fio Mobitex. Os nova-iorquinos 
também enviaram freneticamente mensagens em seus aparelhos de mão BlackBerry. 
Originalmente desenvolvida para aplicações de segurança pública, a rede Mobitex (que 
tem dez anos) encontrou um novo mercado consumidor por causa do BlackBerry, 
embora a tecnologia tenha mudado e os BlackBerry de hoje usem em sua maior parte 
redes celulares de alta velocidade. A Mobitex pode ser lenta se comparada a redes 
mais novas e não suporta dados de voz, mas sua vantagem é a resistência, conforme 
ficou demonstrado em 11 de setembro de 2001. 
 
"A Mobitex mostrou seu valor nesses tipos de ambientes; ela continua operando 
quando outras redes não conseguem", diz Richard Donnely, vice-presidente de 
engenharia da Velocita Wireless, que no ano passado adquiriu da Cingular Wireless a 
fede da Mobitex nos Estados Unidos. 
 
Durante os ataques terroristas e o aumento de tráfego que se seguiu, a Cingular 
manteve a rede Mobitex operando mesmo tendo perdido muitas estações-base em 
Manhattan. A Cinguíar também forneceu aparelhos Black Berry para as pessoas do 
Departamento de Polícia de Nova York e outras autoridades que trabalharam no 
resgate, permitindo a elas se comunicarem quando outras redes estavam fora de 
atividade ou sobrecarregadas. 
 
Depois do 11 de setembro, a polícia e os bombeiros, além das autoridades federais, 
passaram a usar os aparelhos BlackBerry que rodam na rede Mobitex. A Câmara dos 
Representantes dos Estados Unidos também decidiu equipar todos os seus membros 
com os mesmos aparelhos. 
 
Segundo Donnelly, a Mobitex continuou operando em 11 de setembro de 2001 
enquanto outras redes falharam porque ela é melhor adaptada ao uso em situações de 
emergência. Ela é uma tecnologia de dados apenas, de modo que não precisa dividir a 
preciosa amplitude de banda com a voz. Além disso, não importa se um e-mail atrasa 
alguns segundos por causa de congestionamentos de rede. Se a mensagem não pode 
ser enviada imediatamente, ela entra na fila e é enviada posteriormente. 



 
O mais recente aperfeiçoamento da Mobitex amplia essa idéia, ao permitir que a 
operadora de rede priorize o tráfego em uma emergência com base em classes de 
serviços diferentes. A Velocita também desenvolveu um equipamento de localização 
GPS que usa a Mobitex para comunicar a localização de bombeiros e outros 
socorristas. 
 
Apesar dessas melhorias, não há planos para a resolução da maior desvantagem da 
Mobitex, que é sua velocidade lenta —12,5 kilobits por segundo. "Já pensamos em 
aumentar a amplitude de banda, mas isso envolve muitas concessões, de modo que 
nós optamos por nos concentrar em tipos de aplicação de baixa velocidade em que a 
Mobitex se sai melhor", justifica Donnelly. "Os socorristas precisam de um conjunto de 
soluções, das quais algumas podem ser conseguidas com banda estreita, enquanto que 
para outras é preciso o uso da banda larga sem fio." 
 
Enquadradas na segunda categoria estão aplicações como as de vigilância remota, 
detecção de armas químicas e biológicas, apoio a esquadrões de desarmamento de 
bombas e material de vídeo feito por helicópteros. 
 
Essas aplicações podem parecer coisa do seriado de TV "Missão Impossível", mas 
algumas já são realidade. Durante uma inauguração recente feita pelo presidente 
George W. Bush, os agentes do serviço secreto usavam um aparelho sem fio de banda 
larga para transmitir imagens de câmeras de vigilância espalhadas por Washington. 
"Eles nunca conseguiram fazer isso antes", diz Robert LeGrande, diretor assistente de 
tecnologia do governo. 
 
A capital americana criou o que alega ser a primeira rede de banda larga sem fio 
dedicada à segurança pública. A rede, construída com tecnologia da Flarion 
Technologies, foi desenhada para fornecer vídeo, áudio e dados de alta velocidade para 
socorristas, além de suportar usuários mais ocultos como o serviço secreto e equipes 
que lidam com materiais perigosos. 
 
LeGrande diz que as pessoas que lidam com materiais perigosos querem usar a rede 
para a detecção da chamada além de resíduos resultantes de uma explosão. Com isso 
eles podem prever se as substâncias resultantes de uma explosão são ou não 
perigosas, a partir de sensores biológicos. Usando-se uma rede de banda larga, as 
projeções podem ser enviadas na forma de imagens em movimento para trabalhadores 
de emergência que carregam laptops com um cartão de dados da Flarion. 
 
O projeto piloto da Flarion em Washington atualmente cobre 12 localidades, mas tal é 
o interesse nessa tecnologia que a cidade está reservando US$ 100 milhões para 
ampliá-lo para 300 locais, cobrindo toda a área metropolitana. Mesmo assim, 
LeGrande diz que a banda larga sem fio ainda é muito nova e Washington não 
descartou o uso de outras tecno-logias, como a WiMax ou a CDMA EVDO para essa 
expansão. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 15 jul. 2005, Financial Times, p. B4 


