
                             

Uma abordagem do processo de Portabilidade 
Numérica de Código de Acesso no Brasil sob a 

ótica das Redes de Comutação 
 
Abstract. This service started to be needs to all the Telephony Companies 
in August of 2008, where all the adaptation in the nets of the companies 
was realized to get this new service. This work has as main objective to 
make a study on the Process of Number Portability of Code of Access in 
Brazil under the optics of the Telephony’s Net, being presented the 
description of the functionality and model of solution applied to a net of 
telecommunications when one determined subscriber to change of 
Telephony Company and keeping the same number in such a way for a 
fixed network or a mobile network. 
 
Resumo. Esta facilidade passou ser obrigatória para todas as operadoras 
do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SMP (Serviço Móvel 
Pessoal) em Agosto de 2008, onde todas as adequações nas redes das 
operadoras foram realizadas para disponibilizar o atendimento a este 
novo serviço. Desta forma, este trabalho tem por objetivo abordar o 
Processo de Portabilidade Numérica de Código de Acesso no Brasil sob a 
ótica das Redes de Comutação, apresentando a descrição da 
funcionalidade e modelo de solução aplicada a uma rede de 
Telecomunicações quando um determinado usuário portar o seu número 
(código de cesso) dentro da rede da própria operadora ou portar para a 
rede de outra operadora, tanto para o ambiente de uma operadora de rede 
fixa quanto para o ambiente de uma operadora de rede móvel.  

   

1 Introdução 
O serviço para portar o Código de Acesso do Usuário foi disponibilizado muito 
recentemente pelas operadoras do serviço de Telecomunicações no Brasil (por meio da 
Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações), pois até então com todos os recursos 
tecnológicos disponíveis o Código de Acesso do Usuário, ou seja, o número do telefone 
(do usuário) ficava restrito à operadora do serviço de Telecomunicações, onde o usuário 
do serviço não podia trocar de operadora e manter o seu número de origem. Este caso 
tornava-se ainda mais agravante no âmbito da STFC, quando as operadoras dos serviços 
de Telecomunicações não mantinham o número do telefone do usuário numa simples 
procedimento de mudança de endereço, mesmo o usuário permanecendo na mesma 
operadora do serviço de telefonia. 

Desta forma, de acordo com a publicação da Resolução N 460 - RGP 
(Regulamento Geral de Portabilidade) pela Anatel em 19 de março de 2007, passou a 
ser obrigatório em Setembro de 2008, que as operadoras do serviço de 
Telecomunicações no Brasil no âmbito do STFC e SMP devem prover a Portabilidade 
do Código de Acesso do Usuário quando o mesmo mudar de endereço ou trocar de 



 

 

operadora do serviço de telefonia, viabilizando a competição entre as operadoras e 
incentivando a melhoria do serviço ao usuário final. 

2 Padrão Numérico Internacional E.164-number 
E.164-number é uma recomendação do ITU-T (International Telecommunication 
Union) que define o plano de numeração público internacional de Telecomunicações 
usado na rede de Telecomunicações para os serviços STFC e SMP. Esta recomendação 
provê a estrutura e funcionalidade numérica para quatro categorias de números usados 
no sistema internacional de Telecomunicações.  

2.1 International E.164-number para Áreas Geográficas 
É utilizado como modelo no Brasil e é composto de um número variável de dígitos 
decimais arranjados em campos específicos de código. Os campos do código para esta 
estrutura são: CC (Código do País), NDC (Código Nacional de Destino) e SN (Número 
do Assinante).  

A figura 1 mostra a estrutura internacional do E.164-number para áreas 
geográficas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Estrutura do E.164-number para áreas geográficas 

3 Tipos de Portabilidade Numérica 
São considerados três tipos de Portabilidade Numérica: Portabilidade Numérica do 
Provedor de Serviço (SPNP), Portabilidade Geográfica (não confundir com mobilidade 
de terminal) e Portabilidade de Serviço. 

- Portabilidade Numérica do Provedor de Serviço: Esta portabilidade acontece 
quando o cliente tem o direito de manter o número telefônico ao trocar de 
provedor de serviço de STFC (telefonia fixa) e SMP (telefonia móvel); 

- Portabilidade Geográfica: Este de tipo de portabilidade refere-se quando o 
cliente tem o direito de manter o número telefônico, como no caso de mudança 
de endereço, ou seja, o usuário muda apenas de endereço e não troca de 
prestadora e mantém o mesmo código de acesso; 

- Portabilidade de Serviço: Trata-se do tipo de portabilidade quando o cliente 
tem o direito de manter o número telefônico, mesmo quando troca de serviço; 
como exemplo celular para fixo. 

4 Soluções Técnicas de Portabilidade Numérica 
Podemos usar quatro tipos de soluções para suportar Portabilidade Numérica: All Call 
Query, Query on Release, Call Dropback e Onward Routing. [7] 



 

 

 

4.1 All Call Query  
A operadora que origina a chamada consulta em todos os casos uma base de dados 
centralizada (que pode ser própria ou de uma entidade independente) e obtém o 
roteamento para encaminhamento da chamada.  

Esta solução se baseia na consulta sistêmica de uma base de dados em todas as 
chamadas realizadas. Esta base de dados central contém a relação entre os números de 
cliente e o local na rede para onde essas chamadas deverão ser encaminhadas. Esta base 
de dados central poderá existir cópias locais da mesma em cada rede. 

Na consulta à base de dados é fornecido o número marcado e obtida como 
resposta à informação de re-encaminhamento, o número fornecido acrescido de um 
prefixo, ou outro número que poderá identificar o operador ou comutador destino.  

Uma vantagem importante sobre os demais métodos consiste no fato de a gestão 
ser mais simples e as capacidades das redes inteligentes permitirem facilmente 
acrescentar funcionalidades adicionais à rede. Esta solução de rede permite, também, 
criar maior igualdade de condições de concorrência para todos, uma vez que a base de 
dados pode ser gerida por um organismo independente.  

Os inconvenientes desta solução são: 
� Requer a consulta à base de dados para todas as chamadas que são feitas e não 

apenas naquelas que se destinam a números portados;  
� Obriga a configurar todos os comutadores para se comportarem como SSPs 

(Service Switching Point), de forma a poderem questionar a base de dados;  
� Em geral, os custos de implantação são elevados, o que consiste talvez no 

principal inconveniente deste método.  
 
Uma vez que os custos associados à consulta da base de dados são 

independentes da percentagem de números portados, esta solução faz tanto mais sentido 
quando maior for esta percentagem. 

A figura 2 mostra os passos de uma chamada usando a solução ACQ. 
� A rede de origem recebe uma chamada de um determinado número de A e envia 

um questionamento a NPDB (Base de Dados de Número Portados); 
� A NPDB retorna a chamada com a identificação da rede receptora; 
� A rede de origem usa a identificação para entregar a chamada à rede de destino 

que é a rede receptora. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Solução All Call Query 

4.2 Query on Release  
A operadora que origina a chamada consulta primeiramente a operadora que designou o 
número pela primeira vez (chamada de doadora). Esta libera a chamada e informa que 
aquele número não pertence mais àquela central. A operadora de origem consulta então 
a base de dados e procede como no caso anterior. 
 O Query on Release é um método de Drop-back. Este método começa por fazer 
uma tentativa de estabelecimento de chamada para o comutador doador através de um 
indicador "Query". Se o número tiver sido portado, quando a tentativa de 
estabelecimento da chamada atinge o comutador doador, este responde com uma 
mensagem de "Call Release", que indica que o comutador de origem deve interrogar 
uma base de dados para obter a nova localização do número. Nesta base de dados, não 
localizada no comutador doador, o comutador de origem obtém um número de 
encaminhamento de rede para o comutador de destino do número chamado, faz o clear 
do indicador "Query" e completa a chamada para o destino correto.  

O "Release" da chamada não tem necessariamente que ser feito de volta até ao 
comutador origem, podendo ser feito apenas até um comutador de trânsito.  

No método QoR, as consultas à base de dados só são feitas em chamadas para 
números portados. A consulta poderá ser feita a uma base de dados central ou a uma 
cópia local que exista em cada rede. Este método permite uma migração simples para 
uma solução totalmente baseada na solução ACQ (All Call Query) descrita 
anteriormente. 

A figura 3 mostra os passos de uma chamada usando a solução QoR. 
� A rede de origem recebe uma chamada de um determinado número de A e envia 

a chamada para a rede doadora, que é a rede detentora da gama numérica a qual 
pertence o número de B; 

� A rede doadora (detentora da gama numérica) informa (Call Release), que o 
número de B foi portado para outra rede comutadora; 

� A rede de origem envia então um questionamento a NPDB; 
� A NPDB retorna a chamada com a identificação da rede receptora; 
� A rede de origem usa a identificação para entregar a chamada à rede de destino 

que é a rede receptora. 

 



 

 

 Figura 3 – Solução Query on Release 

4.3 Call Dropback  
A operadora que origina a chamada consulta primeiramente a operadora doadora. Esta 
consulta uma base de dados própria e fornece o novo roteamento. A operadora de 
origem usa este roteamento para encaminhar a chamada. Não há uma consulta a uma 
base de dados centralizada. Estes métodos fazem uso da função de Dropback da rede de 
sinalização nº 7, o que permite ao comutador a que o número pertencia originalmente 
evitar que se chegue a fazer o encaminhamento da chamada até lá.  

Antes de encaminhar uma chamada, a rede origem envia uma mensagem de 
consulta à rede original (rede doadora); caso o número já não lhe pertença, esta liberta a 
chamada retornando uma mensagem de "release"; a rede origem efetua então uma 
consulta para obter informação quanto à verdadeira localização do número e prossegue 
com o encaminhamento da chamada.  

Nos métodos Dropback, a informação relativa aos números portados pode ser 
armazenada no comutador doador ou numa base de dados exterior, envolvendo 
eventualmente tecnologia de rede inteligente. 

Vantagens deste método: 
� Conduz a níveis de ocupação de rede inferiores aos do método de re-

encaminhamento remoto;  
� Não tem impacto nas chamadas para números não portados. 

 
Inconvenientes deste método: 

� As soluções Dropback favorecem o operador da rede doadora, que detém o 
controlo de todas as chamadas para números que tenham sido portados para 
outras redes;  

� Com o aumento do número de "clientes portados", a quantidade de consultas às 
bases de dados leva a uma má utilização dos recursos de rede;  

� Os métodos Dropback requerem modificações aos sistemas de sinalização.  
 
Mesmo a normalização do ISUP (ISDN User Part) não garante que os 

mecanismos de Dropback possam ser aplicados a todas as chamadas, isto porque podem 
estar envolvidos vários sistemas de sinalização durante o processo de estabelecimento 
de uma mesma chamada. 

A figura 4 mostra os passos de uma chamada usando a solução Call Dropback. 
1. A rede de origem recebe uma chamada de um determinado número de A e envia 

a chamada para a rede doadora, que é a rede detentora da gama numérica a qual 
pertence o número de B; 



 

 

2. A rede doadora detecta que o número de B foi portado para outra rede 
comutadora e envia então um questionamento a sua NPDB interna; 

3. A NPDB retorna a chamada com a identificação da rede receptora; 
4. A rede doadora (detentora da gama numérica) retorna para a rede originadora  

que o número de B foi portado para outra rede comutadora informando a 
identificação da rede receptora; 

5. A rede de origem usa a identificação para entregar a chamada à rede de destino 
que é a rede receptora. 

Figura 4 – Solução Call Dropback 

4.4 Onward Routing 
A operadora que origina a chamada consulta a operadora doadora. Esta consulta sua 
base de dados própria e obtém o novo roteamento. A operadora que designou o número 
encaminha, ela própria, a chamada para a nova operadora. Este modelo é chamado de 
encaminhamento indireto.  
 Esta solução utiliza como o próprio nome indica as funções de re-
encaminhamento remoto de chamadas disponíveis na rede doadora. A chamada é 
primeiramente enviada para o comutador ao qual pertencia o número portado; nesse 
ponto, a chamada é identificada como pertencendo a um número portado, sendo 
estabelecida uma segunda chamada para o destino correto. 

O re-encaminhamento remoto das chamadas é a forma mais simples de 
implementar a portabilidade de número. 

Algumas das vantagens técnicas: 
� Por recorrer à funcionalidade de CFU (Call Forwarding), já disponível nos 

comutadores digitais para re-encaminhamento de chamadas, não exige 
tecnologia adicional;  

� Não tem impacto nas chamadas para números não portados;  
� Permite a disponibilização "imediata" da portabilidade de número.  

 
Esta técnica possui, no entanto, os seguintes inconvenientes: 

� Cria o dobro de tráfego ao longo de um determinado percurso da rede devido ao 
efeito de tromboning, uma vez que destina dois circuitos durante toda a duração 
da chamada - um da rede de origem para a rede doadora e outro desta para a rede 
destino;  



 

 

� Conduz a uma utilização ineficaz das capacidades de transporte e comutação da 
rede, implicando a retenção da linha pelo operador doador durante toda a 
duração da chamada;  

� Aumenta o tempo de estabelecimento das chamadas para números portados;  
� Faz depender o sucesso do encaminhamento da chamada da rede doadora, o que 

cria uma potencial área de conflito entre os operadores das redes doadoras e de 
destinos;  

� Pode comprometer a funcionalidade CLI (Connected Line Identification 
Presentation), que permite a identificação da linha chamadora;  

� Embora o re-encaminhamento da chamada possa ser aperfeiçoado para 
aplicações de portabilidade de número, esta solução não constitui uma solução 
estável a longo prazo, entre outros aspectos, porque os seus inconvenientes 
tendem a agravar-se à medida que a quantidade de números portados aumenta. 
 
A figura 5 mostra os passos de uma chamada usando a solução Onward Routing. 

1. A rede de origem recebe uma chamada de um determinado número de A 
(Chamador) e envia a chamada para a rede doadora, que é a rede detentora da 
gama numérica a qual pertence o número de B (chamado); 

2. A rede doadora (detentora da gama numérica) detecta que o número de B foi 
portado para outra rede comutadora e envia então um questionamento a sua 
NPDB interna; 

3. A NPDB retorna a chamada com a identificação da rede receptora; 
4. A rede doadora (detentora da gama numérica) usa a identificação para entregar a 

chamada à rede de destino que é a rede receptora. 

Figura 5 – Solução Onward Routing 



 

 

5 Modelo da Portabilidade 
A solução de Portabilidade Numérica adotada no Brasil, pela a Anatel, foi a solução All 
Call Query [8], constituindo-se de arquitetura centralizada para a construção e acesso a 
base de dados nacional de referência da portabilidade, uma BDR (Base de Dados 
Nacional de Referência) da portabilidade, utilizada na atualização das bases de dados 
operacionais das prestadoras, contendo a indicação da rede em que se encontram 
registrados os códigos portados e, acessível a todas as prestadoras, utilizando padrões e 
protocolos comuns e, por fim, uma BDO (Bases de Dados Operacionais) nas 
prestadoras, utilizadas para o encaminhamento correto das chamadas e mensagens 
originadas em suas redes.  

5.1 Termos e Definições para Encaminhamento de Rede 
Neste item, estão descritas as novas definições e adequações necessárias para suportar a 
correta análise e encaminhamento das chamadas na aplicação do serviço de 
Portabilidade Numérica. 

� RN (Routing Number) – Código numérico utilizado para identificação de 
Prestadora Receptora e de chamada e mensagem para número de destino 
portado, conforme abaixo: 

o RN1 (Routing Number 1) – Código padronizado que identifica a 
prestadora receptora na BDR com as seguintes características: 

� O padrão é numérico 
� O comprimento do registro é fixo 
� É composto por 5 (cinco) dígitos, N5N4N3N2N1 
� Os números N5N4N3 constituem reservas técnicas 
� N2N1 são designados pela Anatel 

o RN2 (Routing Number 2) – Código utilizado internamente na rede das 
prestadoras, de acordo com as respectivas soluções técnicas, para 
propiciar o correto encaminhamento das chamadas. 

o RN3 (Routing Number 3) – Código padronizado utilizado nas 
interconexões (Ponto de Entrega de Tráfego entre Operadoras) com as 
seguintes características: 

� O padrão é numérico 
� O comprimento do registro é fixo 
� É composto por 3 (três) dígitos 
� Sempre posicionado à esquerda do formato do número de destino 

acordado e enviado na interconexão 
� Somente é aplicado nas chamadas portadas 
� Indica que o número de destino é portado 
� O formato definido é 060 
� A Anatel reservou o código de acesso 60N6N5, de modo que não 

conflite com o plano de numeração nacional 
� É obrigatório o envio do RN3 de interconexão nos 

encaminhamentos entre operadoras. Opcionalmente não será 
enviado, caso seja negociado entre as partes interessadas. 

 



 

 

A figura 6, a seguir, demonstra a aplicação dos Routing Number nas situações 
descritas acima.  

 
Figura 6: Definição e Aplicação do Routing Number 

6 Case de Solução de Portabilidade para uma Operadora “X” 
Neste item está demonstrado um case real aplicado na solução de rede de uma 
“Operadora X”. Foram abordados os cenários contemplados, as adequações de rede 
necessárias e o novo fluxo para o correto encaminhamento da chamada tanto para a rede 
STFC como para a rede SMP. 

6.1 Cenários Contemplados da Operadora “X” 
Este item mostra as diversas situações de atendimento na rede STFC e SMP da 
Operadora “X” e relaciona se há ou não necessidade de adequação para atendimento a 
Portabilidade Numérica. 

6.1.1 Mudando de Central Mãe 
Esta situação pode ser verificada nas figuras 7 e 8. Neste caso a Operadora “X” 

deverá prover a Portabilidade Numérica, no caso do cliente passar a ser atendido por 
outra Central Mãe. O procedimento de aprovisionamento para Redes e Sistemas foi 
adequado. 
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Figura 7: Atendimento com Centrais Mães diferentes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Localidade atendida por mais de uma Central Mãe 
 

6.1.2 Mudança de Prestadora  
A figura 9 mostra que a Operadora “X” deverá prover a Portabilidade Numérica, 

no caso do cliente passar a ser ou deixar de ser atendido pela sua rede STFC.  
O procedimento de aprovisionamento para Redes e Sistemas foi adequado. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Mudança de Prestadora STFC 
 

6.2 Cenários da Rede SMP da Operadora “X” 
Descreve os cenários para a rede SMP levando em consideração os diversos casos de 
atendimento da Operadora “X”. 



 

 

 

6.2.1 Troca de Prestadora 
A figura 10 representa este cenário. A Operadora “X” deverá prover a 

Portabilidade Numérica, no caso do cliente passar a ser ou deixar de ser atendido pela 
rede SMP da Operadora “X”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Troca de Prestadora SMP 
 

6.3 Adequações na Rede da Operadora “X” 
Para atender aos requisitos da solução, conforme item 3.3 que se trata da solução ACQ, 
teremos 100% das chamadas, tanto para as chamadas internas quanto para as chamadas 
externas, originadas na rede Operadora “X” (STFC e SMP) efetuando “Triggers” no 
gateway de sinalização antes de efetuar o completamento de uma chamada. 

A solução adotada para a Portabilidade Numérica na rede da Operadora “X” será 
através de sinalização intrusiva com a implantação de dois gateways de sinalização.  
O gateway de sinalização tem internamente a NPDB que é atualizada conforme item 
3.5.1 através da BDO. 

O SG7000 é o gateway de sinalização usado na solução para atender a rede 
STFC e SMP da Operadora “X”. A solução trabalha com partição de carga e com 
redundância, no caso de falha de um dos elementos o outro assume 100% da atividade. 

A solução com o gateway de sinalização SG7000 é integrada com o elemento 
LSMS (Local Service Management System). 

O elemento LSMS na solução tem as seguintes funções: 
� Responsável pelo registro, cancelamento de registro e modificações nos dados 

de assinantes criados na NPAC (NP Number Management Center) 
o Para a atualização do NPDB da rede sinalização, o NPAC pode ser 

considerado tanto a BDR ou BDO. Nesta solução será considerada BDO. 
� Responsável pelo sincronismo e consistência dos dados entre os SG7000 

 
A seguir, está representada a topologia geral para atendimento solução de 

Portabilidade Numérica através da figura 11. 



 

 

Figura 11: Topologia de Integração do SG7000/LSMS/BDO 

6.4 Fluxos de Chamada da Operadora “X” 
Neste item estão representados os principais fluxos de chamadas para a rede STFC e 
SMP envolvendo Portabilidade Numérica na Operadora “X”. 

6.4.1 Fluxo de Chamada para a Rede STFC 
Na solução para a rede STFC o trigger é realizado através da sinalização ISUP 

entre rede TDM e SG7000 para consulta do número de A e também é realizado trigger 
em INAP (Intelligent Network Application Protocol) entre SG7000 e SOFTX3000 
(Softswicth) para consulta do número de B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Fluxo de Sinalização – Rede STFC 



 

 

A figura 13 a seguir mostra de forma resumida o fluxo de sinalização para a rede 
fixa. As figuras a seguir descrevem os fluxos de chamadas de forma mais detalhada 
para os principais tipos de chamadas envolvidas para a rede STFC. 

Nesta primeira situação temos o caso de Assinante Comum chamando para 
Assinante Comum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Assinante Comum chama Assinante Comum 
 

Na Figura 13, o SG (Signaling Gateway) intercepta a IAM (Initial Address 
Message) da LS1 (Local Switch) e questiona a NPBD (Number Portability DataBase), 
como A é um assinante comum, SG transfere a IAM transparentemente. De forma 
complementar, o SX (Softswitch) envia IDP (Initial Detection Point) para o SG, o SG 
questiona NPBD e responde com CONNECT (Destination Routing Address) para o SX, 
que encaminha B para a LS2 de destino. 

Na segunda situação temos o caso de Assinante Comum chamando para 
Assinante “Port In” (cliente que está sendo portado para a Operadora “X”) ou para 
uma Portabilidade Interna (cliente mudando de endereço). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Assinante Comum chama Assinante “Port In”  

 
Na figura 14, o SG intercepta a IAM da LS1 e questiona a NPBD, como A é um 

assinante comum, SG transfere a IAM transparentemente. O SX envia IDP para o SG, 
SG questiona NPBD e responde com CONNECT para SX com o RN (Route Number) e 
B’ (B modificado), SX troca B por B’ na mensagem e encaminha para a LS2 de destino. 

Na terceira situação temos o caso de Assinante Comum chamando para 
Assinante “Port Out” (cliente que está sendo portado para outra operadora) ou 
Assinante “Port Over” (cliente que está sendo portado entre operadoras). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Assinante Comum chama para “Port Out”  ou “Port Over”  

 
Na figura 15, o SG intercepta a IAM da LS1 e questiona a NPBD, como A é um 

assinante comum, SG transfere a IAM transparentemente. O SX envia IDP para o SG, 
SG questiona NPBD e responde com CONNECT para SX com o RN (Route Number) e 
B, SX insere RN na mensagem junto ao campo de B e encaminha para a GW (Gateway) 
de destino. 

Na quarta situação temos o caso de Assinante “Port In”  chamando para 
Assinante Comum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Assinante “Port In”  chama Assinante Comum 
 

Na figura 16, o SG intercepta a IAM da LS1 e questiona a NPBD, como A é um 
assinante portado, SG substitui A’ (A modificado) por A e transfere a IAM para SX. O 
SX envia IDP para o SG, onde A e B será preenchido na mensagem. O SG questiona 
NPBD e responde com CONNECT para SX, onde A será substituído por A’ novamente 
para facilitar a checagem de bilhete entre LS2 e SX. O SX envia a IAM para o correto 
destino de LS2, onde o número chamador é A e o número chamado é B. 



 

 

Na quinta situação temos o caso de Assinante “Port In”  chamando Assinante 
“Port In”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Assinante “Port In”  chama Assinante “Port In”  
 

Na figura 17, o SG intercepta a IAM da LS1 e questiona a NPBD, como A é um 
assinante portado, SG substitui A’ por A e transfere a IAM para SX. O SX envia IDP 
para o SG, onde A e B será preenchido na mensagem. O SG questiona NPBD e responde 
com CONNECT para SX, onde A’ e B’ serão preenchidos na mensagem para facilitar a 
checagem de bilhete entre LS2 e SX. O SX envia a IAM para o correto destino de LS2, 
onde o número chamador é A e o número chamado é B’. 

Na sexta situação temos o caso de Assinante “Port In” chamando Assinante 
“Port Out”  ou Assinante “Port Over”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Assinante “Port In”  chama par “Port Out”  ou “Port Over”  
 
Na figura 18, o SG intercepta a IAM da LS1 e questiona a NPBD, como A é um 

assinante portado, SG substitui A’ por A e transfere a IAM para SX. O SX envia IDP 
para o SG, onde A e B será preenchido na mensagem. O SG questiona NPBD e responde 
com CONNECT para SX, com o preenchimento na mensagem de A’ e RN+B. O SX 
envia a IAM para o correto destino de GW, onde o número chamador é A e o número 
chamado é RN+B. 



 

 

6.4.2 Fluxo de Chamada para a Rede SMP 
Neste item estão representados os principais fluxos de chamadas para a rede 

móvel envolvendo Portabilidade Numérica. A Portabilidade Numérica na rede móvel 
será disponibilizada para a REDE GSM. 

Nesta solução o trigger é realizado através da sinalização MAP (Mobile 
Application Part) entre MSOFTX3000 (Mobile Softswicth) e SG7000 para consulta do 
número de B. 

A figura 19 a seguir mostra de forma resumida o fluxo de sinalização para a rede 
móvel. 

Figura 19: Fluxo de Sinalização – Rede Móvel 
 

As figuras a seguir descrevem os fluxos de chamadas de forma mais detalhada 
para os principais tipos de chamadas envolvidas para a rede SMP. 
Nesta primeira situação temos o caso de Chamada para Assinante Comum ou 
Assinante “Port In”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Chamada para Assinante Comum ou Assinante “Port In” 



 

 

Na figura 20, o VMSC (Visited Mobile Switching Centre) envia SRI (Send 
Routing Information) para o SG (Signalling Gateway), o GT (Global Title) chamado é 
MSISDN (Mobile Station International ISDN Number). O SG questiona NPBD e 
verifica se o assinante chamado é assinante comum ou assinante Port In. O SG verifica 
o GT chamado e encaminha para o HLR (Home Location Register) de destino. O HLR 
envia SRI_ack para o VMSC indicando no MSRN (Mobile Station Roaming Number) 
de destino. 

Nesta segunda situação temos o caso de Chamada para Assinante “Port Out”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Chamada para Assinante “Port Out”  
 

Na figura 21, o VMSC envia SRI para o SG, o GT chamado é MSISDN. O SG 
questiona NPBD e verifica se o assinante chamado é assinante Port out. O RN + MSRN 
é preenchido na mensagem do SRI_ack e respondido para o VMSC. O VMSC encaminha 
IAM preenchida com RN + MSRN para a rede de destino. 

6.4.3 Fluxo de Mensagem em Plataforma SMS/MMS 
Neste item estão representados os principais fluxos de mensagens das 

plataformas de SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service) 
para a rede móvel envolvendo Portabilidade Numérica. 

Na solução para as plataformas de mensagens da rede SMP o trigger é realizado 
através da sinalização MAP (Mobile Application Part) entre SMSC (Short Message 
Service Centre) e SG7000 para consulta do número de B. 

A figura 22 a seguir mostra de forma resumida o fluxo de sinalização para as 
plataformas de mensagens SMSC (Short Message Service Centre) e MMSC (Multimedia 
Messaging Service Centre). 



 

 

 

Figura 22: Fluxo de Sinalização – Plataformas SMSC e MMSC 
 

As figuras a seguir descrevem os fluxos de mensagens de forma mais detalhada 
para os principais tipos de mensagens envolvidas para a rede SMP. 
Nesta primeira situação temos o caso de Envio de Mensagem SMS para Assinante 
Comum ou Assinante “Port In”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: SMS para Assinante Comum ou Assinante “Port In”  

 

Na figura 23, o SMSC envia SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM 
(SRI_FOR_SM) para o HLR localizar B. O SG intercepta a SRI_FOR_SM e obtém B 
MSISDN do parâmetro SCCP CdPA. Depois o SG questiona a NP Database, e se B é 
um usuário da Operadora “X” (Usuário comum ou Port in), o SG envia a SRI_FOR_SM 
para o HLR. Com o retorno do HLR o SG envia SRI_FOR_SM_ack para a SMSC.  

O SMSC envia MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE (MT_FSM) para a MSC 
(Mobile Switching Centre) entregar ao B de destino. 



 

 

Nesta segunda situação temos o caso de Envio de Mensagem SMS para 
Assinante “Port Out”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: SMS para Assinante “Port Out” 
 

Na figura 23, o SMSC envia SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM 
(SRI_FOR_SM) para o HLR localizar B. O SG intercepta a SRI_FOR_SM e obtém B 
MSISDN do parâmetro SCCP CdPA. Como B é usuário de outro operador, SG retorna 
SRI_FOR_SM_ack para SMSC com o parâmetro IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) contendo fakeIMSI. O SMSC verifica o destino do operador de destino baseado 
no fakeIMSI e endereço da MSC. O SMSC entrega a mensagem para o ISMG (gateway) 
via protocolo SMPP (Short Message Peer to Peer). O gateway entrega a mensagem para 
o operador de destino GSMSC via protocolo SMPP com o número de B. 

Nesta terceira situação temos o caso de Envio de Mensagem MMS para 
Assinante Comum ou Assinante “Port In”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: MMS para Assinante Comum ou Assinante “Port In”  

 

 



 

 

Na figura 24, o MMSC envia uma NP_Query.REQ ao SMSC para questionar o 
destino de B.  

O SMSC envia SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM (SRI_FOR_SM) para o HLR 
localizar B. O SG intercepta a SRI_FOR_SM e obtém B MSISDN do parâmetro SCCP 
CdPA. Depois o SG questiona a NP Database, e como B é um usuário da Operadora 
“X” (Usuário comum ou Port in), o SG envia a SRI_FOR_SM para o HLR. Com o 
retorno do HLR o SG envia SRI_FOR_SM_ack para o SMSC. O SMSC retorna 
NP_Query.RES para MMSC com o IMSI de B. O MMSC baseado no IMSI verifica que 
B pertence à Operadora “X” entregando a mensagem internamente. 

Nesta quarta situação temos o caso de Envio de Mensagem MMS para Assinante 
“Port Out”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: MMS para Assinante “Port Out” 
 

 
Na figura 25, o MMSC envia uma NP_Query.REQ para a SMSC para questionar 

o destino de B.  
O SMSC envia SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM (SRI_FOR_SM) para o HLR 

localizar B. O SG intercepta a SRI_FOR_SM e obtém B MSISDN do parâmetro SCCP 
CdPA. Como B é usuário de outro operador, SG retorna SRI_FOR_SM_ack para SMSC 
com o parâmetro IMSI contendo fakeIMSI. O SMSC retorna NP_Query.RES para 
MMSC com o fakeIMSI de B. O MMSC baseado no fakeIMSI verifica que B pertence a 
outro operador e entrega a mensagem para a Verisign (Empresa responsável pela troca 
de mensagens MMS entre operadoras no Brasil) via MM4 (Multimedia Messaging 
Reference Point 4). 

6.5 Encaminhamentos de Chamadas na Operadora “X” 
Neste item estão descritas as principais análises para encaminhamento das chamadas na 
rede STFC e SMP envolvendo Portabilidade Numérica na Operadora “X”. 

6.5.1 Encaminhamentos de Chamadas na Rede STFC 
Neste item estão descrito as formas de encaminhamento na rede fixa, tanto para as 
Chamadas Originadas (chamadas saintes) como para as Chamadas Terminadas 
(chamadas entrantes) na rede da Operadora “X”. 

� Chamadas Originadas 



 

 

o O trigger da rede fixa no SG7000, só será devolvido com uma inserção 
“Routing Number (RN1)” da operadora de destino nas chamadas quando 
o assinante B estiver portado. Foi definido um RN1 para cada operadora; 

o O trigger da rede STFC no SG7000 nas chamadas onde o número de B 
não estiver portado não será devolvido RN1, ou seja, as chamadas serão 
devolvidas para a SOFTX3000 no mesmo formato enviado para trigger. 
Não teremos inserção e o encaminhamento será tratado da forma atual, 
exemplo: por prefixo de destino 
� Para número B não portado devolvido, a SOFTX3000 faz reanálise 

na base local da origem da chamada 
o O trigger do número de B será sempre realizado através da SOFTX3000; 
o Nas chamadas oriundas da rede TDM é colocado a inserção 0C600 no 

número de B para fins de encaminhamento até a SOFTX3000, onde é 
retirada a inserção e o número B enviado para trigger no SG7000; 

o Após análise entre SOFTX3000<->SG, a SOFTX3000 retira o RN de 
destino (RN1), coloca uma nova inserção (RN2), conforme plano de 
encaminhamento, e encaminha para à central trânsito ou central de 
destino 
� No retorno do trigger, no caso do numero B portado, a SOFTX3000 

retira o RN1 do número B e insere no mesmo o RN3 que é igual a 
"060"  e comum para todas as operadoras e envia nas rotas de 
interconexão existentes com as operadoras na SOFTX3000;  

� Se a interconexão com as operadoras estiver na rede TDM a 
SOFTX3000 retira o RN1 do número B e insere o RN2 que é uma 
inserção representada por um CSP (Código de Seleção de Prestadora) 
inválido e envia para central onde está a interconexão com a 
operadora de destino. A central na rede TDM recebe então, o número 
portado com o RN2 para entregar nas interconexões existentes com 
as operadoras, onde é retirado o RN2 e insere o RN3 para aquelas 
operadoras que querem receber esse código. 

� Os formatos dos números encaminhados na Origem seguem as características 
abaixo: 
- A SOFTX3000 encaminhará para o SG7000 no formato: 

- Local: 0CNN8 e 90CNN8 
- LDN: 0CSCNN8 e 90CSCNN8 
- CNG: 0300 e 0800 (com 10 e 11 dígitos) 



 

 

-  O SG7000 encaminhará para a SOFTX3000 no formato: 
- Local: RN0CNN8 e RN90CNN8 
- LDN:  RN0CSCNN8 e RN90CSCNN8 
- CNG: RN0300 e RN0800 (com 10 e 11 dígitos) 

o Este RN trata-se do RN1 
� Chamadas Recebidas 

� Para as chamadas recebidas, foi criada a base 060 na entrada da SOFTX3000 
destinada para análise dos números portados recebidos; 

� A SOFTX3000 efetua análise interna, caso o número de destino não seja 
interno, será realizado o trigger no SG7000 para localizar o destino de B; 

� Na rede da Fixa foi adotado, sempre o recebimento da inserção RN3 (060). 

6.5.2 Encaminhamentos de Chamadas na Rede SMP 
Neste item estão descritas as formas de encaminhamento na rede SMP, tanto para as 
Chamadas Originadas (chamadas saintes) como para as Chamadas Terminadas 
(chamadas entrantes) na rede SMP da Operadora “X”. 

� Chamadas Originadas 
o O trigger da rede móvel no SG7000, só será devolvido com inserção nas 

chamadas onde o assinante B estiver portado; 
o As chamadas LDN originadas na rede móvel são encaminhadas para a rede 

fixa efetuar análise e encaminhamento correto; 
o Nas chamadas onde o número de B não estiver portado não teremos inserção 

e o encaminhamento será tratado da forma atual, exemplo: por prefixo de 
destino; 

o Após análise entre MSC<->SG, a MSC retira o RN de destino (RN1), e insere 
060 (RN3) caso a operadora de destino opte pelo recebimento desta inserção; 

o Formatos de Números Encaminhados na Origem seguem as características 
abaixo: 

- A MSC encaminhará para o SG7000 no formato: 
- Local: 55CNN8, tanto para chamada normal e chamada a cobrar; 
- O trigger para LDN é realizada pela rede fixa 

- O SG7000 encaminhará para a MSC/HLR no formato: 
- Local: RNCNN8; 
- A volta do trigger do SG para a MSC para chamada normal ou a 

cobrar tem o mesmo formato. 
- Este RN trata-se do RN1 

� Chamadas Recebidas 
o A chamada Port In com destino a MSC receberá o formato com a 

inserção do RN (060C) 
o A MSC realiza a análise e encaminha a chamada para o HLR, não 

havendo a necessidade de uma nova consulta no SG 
o Quando receber a chamada sem o RN também não há necessidade de 

trigger no SG 
o Na rede da Móvel foi adotado, sempre o recebimento da inserção RN3 

(060) 



 

 

6.5.3 Encaminhamentos do RN3 (060) 
Neste item está representada pela tabela 1, a relação das principais operadoras com a 
definição de recebimento ou não do RN3 (060). 

 
Tabela 1: Definição das Operadoras com recebimento ou não do RN3 

 

OPERADORA 
RECEBE RN3 

(060) 

CLARO Não 
BRT Sim 

BRT CELULAR Sim 
CTBC CELULAR Sim 
CTBC TELECOM Sim 

EMBRATEL Sim 
GVT Sim 

INTELIG Sim 
NEXTEL Não 

OI Sim 
SERCOMTEL Sim 
TELEFÔNICA Sim 

TELEMAR Sim 
TELEMIG CELULAR Não 

TIM MÓVEL Sim 
TIM STFC Sim 

VIVO Não 

6.6 Portabilidade Interna na Operadora “X” 
Neste item é descrito as novas definições e adequações necessárias para suportar a 
correta análise e encaminhamento das chamadas na aplicação do serviço de 
portabilidade interna ou mudança de endereço do código de acesso da rede STFC na 
Operadora “X”. 

6.6.1 Número Fictício 
O Número Fictício é um recurso que foi adotado para os casos de portabilidade na 
STFC, onde a atual Rede da Operadora “X” não tem condições técnicas (Capacidade de 
Abertura Numérica em todas as centrais que atendem uma determinada Área Local) 
para prover as adequações necessárias. 

Para a implantação deste recurso foram adotadas as seguintes premissas: 
� O Número Fictício será tratado pelo SG7000; 
� No Cadastro, teremos dois números vinculados: Um Número de Lista 

(número portado) vinculado a um Número Fictício (número físico); 
� O Número Fictício não será aplicado na rede fixa para o caso de cliente 

portado que permanecer atendido pela mesma Central Mãe; 



 

 

� O Número Fictício não será aplicado para o caso de cliente portado para fora 
da Rede da Operadora “X”, ou seja, com destino a outra operadora; 

� O Número Fictício deverá ser aplicado para o caso de cliente portado de 
outra operadora para a rede da Operadora “X”; 

� O Número Fictício tem um prefixo por central no formato 60XY-MCDU 
� O Número Fictício não deverá ser conhecido na Rede; 
� As facilidades do assinante (Bina, Caixa Postal, Bloqueios, etc.) devem ser 

transferidas do Número de Lista para o Número Fictício no momento da 
Portabilidade (mudança de endereço). Não será possível manter a facilidade 
Flex-Linha (PABX Virtual) caso o cliente solicite a mudança de endereço, de 
uma das linhas, para outro local atendido por outra central mãe; 

� Quando a programação for de TDM -> TDM e NGN -> TDM o campo IMSI 
= Número Fictício (Exemplo: 34XXXX1010); 

� Quando a programação for de TDM -> NGN o campo MSISDN = IMSI = 
Número de Lista (Exemplo: 34XXXX1010); 

� Para o caso de portabilidade interna teremos que usar o RN interno = 55100. 

6.6.2 Programações e Procedimentos da Operadora “X” 
Estes procedimentos e programações foram adotados para suportar a portabilidade 
interna no caso de mudança de endereço, ou seja, para possibilitar a troca de Código de 
Acesso de Usuário entre as diversas Centrais Mães na rede da Operadora “X”. 

As programações a serem efetuadas devem seguir as configurações das tabelas 2 
e 3 abaixo: 

Tabela 2: Programação De/Para (Doadora) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 3: Programação Para/De (Receptora) 

6.7 Conclusão 
Este assunto foi escolhido por se tratar de um tema que atualmente encontra-se em 
muita evidência dentro do mercado de Telecomunicações no Brasil. Segundo o diretor 
da 3G Américas para a América Latina e Caribe, Erasmo Rojas, para os usuários, a 
Portabilidade Numérica é um beneficio, pois passam a ser donos de seu número e têm a 
flexibilidade para escolher a prestadora do serviço sem barreiras para mudar de 
operadora. Já para as operadoras é um desafio, uma vez que terão de oferecer serviços 
cada vez mais sofisticados para reter seus usuários. Entretanto, o impacto para essas 
empresas vai depender principalmente do modelo de regulação adotado pela Anatel (se 
contará com inibidores para diminuir a rotatividade de assinantes) e do apetite por 
mercado de cada prestador de serviço. Isso ocorre porque muitos temem que a 
portabilidade possa ser utilizada por operadores com menos market share para 
abocanhar clientes de players maiores. Para evitar isso, outros países criaram inibidores, 
como repassar o custo da transferência para o usuário que desejar migrar e a 
obrigatoriedade do cliente comparecer pessoalmente no ato do pedido. 

Por ter demorado a permitir a portabilidade, o Brasil se beneficia de um acúmulo 
mundial de experiências sobre o tema. O primeiro caso aconteceu há mais de dez anos 
(em 1996) no Reino Unido. Ou seja, podemos aprender com os erros e acertos da 
implantação em diversos locais. 

Pode ser entendido também que haverá uma tendência mercadológica onde a 
operadora mais recente em uma determinada área de concessão aumente o seu market 
share enquanto a operadora com mais tempo nesta área de concessão tenha uma 
tendência de queda em seu market share. 

Embora a solução de Portabilidade Numérica adotada no Brasil tenha um custo 
elevado para ser implantada, por se tratar da solução ACQ, trata-se de um método de 
gestão mais simples e permite, também, criar maior igualdade de condições de 
concorrência para todos, uma vez que a base de dados pode ser gerida por um 
organismo independente. 

Dentro da rede de uma operadora esta solução, por ser fundamentada em rede 
inteligente, permitiu facilmente acrescentar funcionalidades adicionais à rede 
desenvolvendo novos serviços. 
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