
SMS - SERVIÇO DE MENSAGENS VIA CELULAR

O SMS, Serviço de mensagens Curtas (do inglês Short Message Service), é um serviço disponível em telefones celulares digitais que permite o envio de mensagens 
curtas (até 160 caracteres) entre estes equipamentos, e entre outros dispositivos. Este serviço pode ser cobrado ou não, dependendo da operadora de telefonia e do 
plano associado. O SMS originalmente foi projetado como parte do GSM (Sistema de comunicação móvel global), padrão digital de telefone celular, mas está agora 
disponível num vasto leque de redes, incluindo redes 3G. Já se discute e planeja-se sua evolução através do MMS (Serviço de mensagens multimídia), onde os usuários 
podem enviar e receber mensagens não mais limitados aos 160 caracteres, bem como enriquecê-las com recursos audiovisuais, como imagens, sons e gráficos. O termo 
Torpedo é utilizado no Brasil para designar o nome de mensagens enviadas via celular, por conta de sua velocidade.

2Mesmo quando não se está falando ao celular, ou mandando 
mensagens, ele continua enviando e recebendo informações da 
torre celular por um caminho chamado canal de controle. O ob-

jetivo deste contato é manter o sistema de telefonia celular ciente de 
qual célula o telefone faz parte e serve também para que o telefone 
possa mudar de células conforme o usuário muda de lugar. 

3Assim, quando um amigo lhe envia um torpedo, a men-
sagem passa pelo Centro de SMS, vai para a torre e a tor-
re envia a mensagem ao seu telefone na forma de um pe-

queno pacote de dados no canal de controle. Da mesma forma, 
quando você envia uma mensagem, o seu telefone a envia para 
a torre no canal de controle, de onde ela segue para o Centro de 
SMS e é redirecionada para o destinatário.

1Um telefone celular envia mensa-
gens a outro através do Centro de 
SMS da sua operadora, que man-

da o sinal para uma torre celular que 
faz a chamada cobertura de área.
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4 O SMS foi projetado para 
entregar pequenos pe-
daços de dados, como 

páginas numéricas. Para evitar 
a sobrecarga do sistema, os 
criadores concordaram com 
a fixação de um tamanho má-
ximo de 160 caracteres para 
cada mensagem. Este limite, 
no entanto,  não é absoluto e 
os tamanhos variam de rede 
para rede, de aparelho para 
aparelho e de operadora para 
operadora. 


