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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor
Caro(a) estudante, 

Na atualidade faz-se necessário uma difusão cada vez maior do conhecimen-

to. Para atender essa necessidade precisamos melhorar e tornar mais aces-

sível tal conhecimento, que é tão importante quanto pesquisar e elaborar 

novos conhecimentos.

Prezado estudante o material que lhe apresento tem a finalidade de ade-

quar-se às suas necessidades de modo que auxilie sua formação profissional 

aliando a experiência prática com conceitos teóricos e fundamentos básicos 

que atendem os requisitos de um curso técnico, realizado de forma pedagó-

gica e técnica na disciplina de Comutação e Transmissão I.

Estudante, minha vivência mostra que não dispomos de grande quantidade 

de conteúdos que envolvam conhecimentos específicos na área de teleco-

municações para o nível médio, embora saibamos que grande parte das 

atividades operacionais e de manutenção seja realizada por este segmento 

profissional na área técnica.

Nossa intenção é associar a experiência profissional vivida, usando uma lin-

guagem mais direta objetivando proporcionar a você, estudante, uma visão 

do todo, aplicando alguns conceitos teóricos na atividade do dia-a-dia.

Para tanto você compreenderá a Comutação como um processo e a Trans-

missão como um meio de transporte, acima de tudo, com este material dare-

mos continuidade, neste trabalho, apresentando recursos que possam orien-

tar e executar situações práticas para atender as demandas do mercado. 

Queremos que você, estudante, utilize diversos recursos para sua aprendi-

zagem tal como o uso de programas simuladores, vídeos, animações, apre-

sentações digitais e outras, situações de ensino e aprendizagem que possam 

contribuir de forma significativa em seu aprendizado.

Esperamos que este trabalho desperte em você a curiosidade necessária para 

a interação entre os estudantes, tutores e professores, de modo a comple-

mentar satisfatoriamente sua formação.

Bons estudos!

Professor Jair José da Silva





Apresentação  
do componente curricular
Este componente curricular é constituído por uma carga horária de 80 horas 

em 8 unidades.

Este material foi elaborado para dar a você uma visão de toda a rede de te-

lefonia para a temática de Comutação e Transmissão, partindo das partes vi-

síveis da rede no sentido de estabelecer uma conexão ponto-a-ponto entre a 

origem e o destino da comunicação telefônica para que você possa ter uma 

visão espacial de todos os elementos envolvidos, sem deixar de mencionar os 

parâmetros e normas que constituem partes essenciais da rede de telefonia.

Na unidade 1 você estudará a rede acesso, seu contexto histórico, sua evo-

lução, seus elementos e a infraestrutura de acomodação, bem como seus 

parâmetros elétricos e funcionais, as vantagens e desvantagens de seus pro-

jetos estruturais. Será habilitado para analisar os aspectos da infraestrutura 

para rede com fios e rede sem fios, estará apto a compreender um projeto 

de infraestrutura de rede.

Na Unidade 2 você estudará o Plano de Numeração(documento oficial da 

ANATEL) e suas especificidades para chamadas locais, nacionais e interna-

cionais além das especificações para o sistema brasileiro. Dando ênfase ao 

cumprimento de normas e padrões do sistema brasileiro de telefonia.

Na unidade 3 você compreenderá a telefonia fixa, seu desenvolvimento históri-

co, suas características de comutação com a tecnologia moderna da comutação 

digital, atribuições e peculiaridades na rede, a moderna tecnologia de comuta-

ção digital a Central de Programas Armazenados (CPA), seus componentes bá-

sicos sua estrutura de processamento. Nesta unidade estará capacitado a iden-

tificar protocolos e interfaces, conhecimento de gráficos, esquemas e layouts, 
de modo a identificar as condições de conexão e sinalização dos terminais de 

comutação e ainda conhecendo seus elementos de hardware e software, bem 

como as tecnologias utilizadas na comutação fixa.

Na unidade 4 abordaremos a rede telefonia pública comutada, os detalha-

mentos dos seus elementos para uma rede do trafego de voz, a rede de 

sinalização, sua hierarquia e seus componentes, e a rede de sincronismo com 
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sua estrutura e seus componentes. E estará apto identificar os sistemas de 

hardware e software, compreendendo os protocolos de comunicação e as 

suas interfaces de conexão.

Na unidade 5 estudaremos os protocolos de sinalização utilizados na rede de 

telefonia e suas estruturas, as características dos sinais e mensagens de acordo 

com os padrões estabelecidos para o sistema telefônico brasileiro. Neste sentido 

desejamos fortalecer o conhecimento e a interpretação dos sinais e mensagens 

que envolvem os protocolos padronizados na telefonia bem como as caracterís-

ticas da interconexão, e identificação de interfaces de comunicação.

Na unidade 6 vamos conhecer a estrutura da rede de transmissão, enfocando 

a sua característica fundamental que é o transporte de informações, apresen-

tando os elementos da estrutura da rede Hierarquia Digital Plesiocrona (PDH),e 

a evolução da rede de transporte para a tecnologia da Hierarquia Digital Sín-

crona (SDH), como seus elementos fundamentais que definem a estrutura, 

fortalecendo a sua capacidade avaliar as condições de operação e serviços dos 

equipamentos de transmissão, classificando as interfaces de comunicação, 

identificando os sistemas de software e hardware de transmissão. 

Na unidade 7 trazemos algumas noções sobre a teoria do tráfego telefônico, 

seus efeitos e requisitos no dimensionamento dos elementos de telefonia. 

Fortalecendo a capacidade de interpretação das informações e relatórios do 

desempenho de cada elemento da planta, classificando os tipos de falhas 

mostrados pelo relatório dos indicadores operacionais.

Na unidade 8 abordaremos o projeto de infraestrutura da rede e as condi-

ções dos equipamentos de que dão suporte aos equipamentos de teleco-

municações, as instalações físicas, suprimento de energia, ar condicionado, 

segurança do ambiente, enfatizando as competências de identificação da 

proteção elétrica e mecânica dos equipamentos. Você também conhecerá 

as plantas técnicas, os símbolos e esquemas, as características técnicas de 

apoio ao sistema de infraestrutura.

A temática da Comutação e Transmissão não se esgota com esta aborda-

gem, mas abre novas portas para ampliar seus conhecimentos, por isso de-

sejamos incentivá-lo a prosseguir na busca do conhecimento e da excelência, 

e contribuir para sua formação profissional.

Sucesso!

Professor Jair José da Silva
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Unidade n 

Componente da rede de 
telefonia pública -  
A rede de acesso

Unidade 1 
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Unidade 1 
A rede de acesso é um componente fundamental da rede de tele-

fonia. Nesta unidade você irá conhecê-la por meio de alguns con-

ceitos e seus parâmetros, suas vantagens e desvantagens e, prin-

cipalmente, entender a sua importância para prestação do serviço 

de telefonia pública, além da sua capacidade de adaptação para 

atender ás novas demandas para o setor de telecomunicações,

Para tal queremos que você inicie seu estudo compreendendo as 

defi nições apresentadas nesta unidade.

a rede metálica
A rede metálica é a Interligação entre o usuário e a rede de telefonia pública 

comutada que pode ser estabelecida de duas formas: uma rede de acesso 

com fi os, ou uma rede de acesso sem fi os. Nos últimos anos observamos um 

considerável aumento na rede sem fi os, em função da quantidade de usuá-

rios da telefonia móvel ultrapassar em muito os usuários de acesso com fi os 

como materializa em termos quantitativos a Figura 1.1.

Terminais
fixos

Terminais
móveis

270 milhões

68 milhões

Figura 1.1: Quantitativo de terminais fi xos e móveis no Brasil em 2013
Fonte: http://www.teleco.com.br/
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Para se ter uma ideia temos aproximadamente44 milhões de telefones fixos 

para 270 milhões telefones móveis no Brasil, segundo a fonte mencionada, 

aproximadamente 77,77% por cento são telefones móveis pré-pagos com 

um baixo índice de faturamento apenas 22,23 por cento dos telefones mó-

veis são de telefones móveis pós pagos. 

A rede de acesso com fios será objeto de estudo nesta unidade e por isso 

você precisa saber que quanto ao tipo de conexão ela pode ser por par me-

tálico, por cabo coaxial, por fibra óptica. Em nosso estudo vamos nos deter 

na principal forma de acesso que é rede de pares metálicos.

a Rede acesso com pares metálicos
Esta rede nasce com os primeiros telefones no século XVIII da nossa era. Ela 

está presente nos primórdios da telefonia constituindo-se no elemento mais 

visível para o usuário. Esta rede começa utilizando fios desencapados de co-

bre com uma bitola superior aos tipos de fios que usamos hoje, sustentada 

por postes de madeira ao longo das estradas e das ruas até chegarem às 

casas dos usuários. Esta rede constitui-se em uma estrutura pesada, pratica-

mente sem um nenhum tipo de proteção, sujeita a ação do tempo, umida-

de, raios, condições atmosféricas que impactavam de forma drástica no seu 

desempenho. Além disto, aconteciam os curtos circuitos e o vandalismo que 

provocavam longas paralisações nos serviços. A rede podia alcançar grandes 

distâncias sendo esta acima de 6km, quando bem implementada oferecia 

uma baixa atenuação. Nesta época há um predomínio das redes aéreas.

Caro estudante, você pode estar pensando que a rede atual tenha um menor 

alcance do que a primeira. Correto, porém as redes atuais oferecem uma pro-

teção maior no sentido de serem menos suscetíveis às falhas mencionadas.

Com a demanda crescente deste serviço, a sobrecarga de fios na rede aérea 

e a falta de espaço para o crescente aumento de linhas telefônicas instaladas 

houve a necessidade de modificar esta rede (Figura 1.2).

Consulte o site www.teleco.
com.br e compare o crescimento 

entre telefonia fixa e móvel e o 
faturamento delas a partir de 

2006. Faça comentário sobre sua 
conclusão, postando-a no fórum 

especificamente aberto para 
tanto. Não se esqueça de entrar 

em interlocução com outros 
colegas de curso que emitirem 

conclusão contraria à sua.
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Figura 1.2: Uma rede acesso área congestionada
Fonte: www.shutterstock.com

Em função destes problemas surgem os primeiros cabos multipares, com 

revestimento de chumbo. O isolamento entre os pares era feito com um 

revestimento de papel para cada fio do par. Este novo cabo podia concen-

trar uma grande quantidade de linhas num espaço menor que os fios nus, 

representando um avanço para época.

Hoje a nossa rede utiliza pares metálicos e mudou muito pouco em relação 

às primeiras redes. Ou seja, as mudanças deram-se apenas em relação aos 

materiais utilizados, pois sua arquitetura continua tendo o mesmo padrão. 

Relacionamos abaixo as desvantagens do uso dos cabos multipares:

1. A linha que utiliza cabos multipares possui uma atenuação maior que a 

rede de fios nus, pois o fio nu possui um diâmetro maior.

2. Aumenta-se a quantidade de emendas nesta linha, aumentando-se o 

número de pontos passíveis de defeitos.

Observe e utilize as Figuras abaixo e faça um projeto interligando um 

usuário até o distribuidor geral da operadora. Poste no ambiente de 

aprendizagem para avaliação do seu professor.

e-Tec Brasil17Unidade 1 – Componente da rede de telefonia pública - A rede de acesso



Figura 1.3: Armário
Fonte: http://www.sijsistemas.com.br/
Fimagens/Farmario_dist.jpg

Figura 1.4: Caixa Distribuição
Fonte: http://www.inforteltelecom.
com.br

Figura 1.5: Telefone
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 1.6: Bloco horizontal 
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 1.7: Fio jumper
Fonte: http://mlb-s1-p.mlstatic.com/
fio-jumper-fdg-telefone-preto-e-
-laranja-rolo-com-500-metros-13739-
-MLB4337436352_052013-O.jpg

Figura 1.8: Caixa de 
emenda
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 1.9: Cabo primário
Fonte: http://www.br.all.biz/

Figura 1.10: Bloco vertical
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 1.11: Cabo  
secundário
Fonte: http://www.br.all.biz/

Figura 1.12: Fio drop
Fonte: www.percar.com.br

Figura 1.13: Tomada
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 1.14: Cabo RJ 11
Fonte: http://www.lojadosom.
com.br

Comutação e Transmissão Ie-Tec Brasil 18



Componentes para melhoria  
do desempenho da rede metálica
Este tipo de rede cresceu e tornou-se um padrão para o mundo inteiro, por isso 

é importante que você conheça alguns componentes que foram desenvolvidos 

para melhorar o desempenho desta rede e compensar a perda de sinal devido à 

atenuação e quantidade maior de emendas. A seguir serão apresentados alguns 

dos componentes para melhoria do desempenho da rede metálica:

Bobinas de pupinização: As Bobinas de pupinização funcionam como um 

indutor, colocados em intervalos ao longo de um circuito formado por pares 

metálicos, este componente reduz o efeito da capacitância, como também 

reduz a distorção do sinal, as bobinas pupin possibilitaram chamadas de voz 

na rede telefonia para longas distâncias com uma excelente qualidade de 

sinal na recepção. Na atualidade o uso deste componente nas redes de te-

lefonia impede a transmissão de dados como, por exemplo, os serviços DSL.

Bobina de Pupin

Emissor Receptor

Bobina de Pupin

Figura 1.15: Princípio da pupinização em rede de telefonia
Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Pupin

Figura 1.16: Bobina de pupin
Fonte: Elaborada pelo autor

Capacitores de compensação: componente utilizado para melhorar a qua-

lidade da transmissão do sinal nas linhas composta cabos multipares.

Figura 1.17: Capacitores de compensação
Fonte: Elaborada pelo autor
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Extensores de enlaces: Têm como função estender o circuito do usuário 

até a central telefônica, aumentando a distância da rede, tensão de alimen-

tação na linha e também a corrente de toque. O uso de extensores também 

prejudica o uso da linha para serviços de transmissão dados.

Amplificadores de voz:  Componente desenvolvido para melhorar a qua-

lidade do sinal de voz nos parâmetros da inteligibilidade, nível do áudio de 

forma a compensar perdas, devido às emendas dos cabos multipares.

Redes subterrâneas
Devido ao crescimento dos grandes centros urbanos torna-se inviável a ma-

nutenção das redes áreas com cabos multipares. Para satisfazer esta deman-

da foi desenvolvida uma rede subterrânea visando atender a um, maior cres-

cimento da rede de acesso, tendo em vista que são necessários “novos tipos 

de emendas[...], equipamentos eletrônicos que possibilitam a instalação de 

mais de um assinante no mesmo par de fios.”(UFRN, 2006). Rede esta cons-

tituída produtos, com caixas de passagem, e câmaras de emendas que pos-

sibilitaram a desobstrução das rede áreas, nos grandes centros urbanos. Esta 

nova via de acesso possibilita aumentar o número de cabos da rede, como 

também possibilita uma redução significativa dos efeitos da atmosfera sobre 

os cabos, aumentando-lhes a vida útil. Em contrapartida, há um aumento 

significativo no custo de implantação deste tipo de rede.

Figura 1.18: Câmara de emendas
Fonte: http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/408-de-olho-nas-redes-subterraneas

Pesquise em sua cidade ou em um centro mais próximo, qual seria o 

custo da implantação de uma rede subterrânea em relação a uma rede 

aérea. Aponte em um documento digital as implicações das duas redes 

para o desenvolvimento de sua cidade e indique quais das redes estão 

presentes nela. Poste a sua pesquisa no ambiente virtual de seu curso e 

procure ler o que os colegas disponibilizaram.

Comutação e Transmissão Ie-Tec Brasil 20



a estrutura da rede de acesso
A rede de Acesso é composta por uma série de dispositivos que incluem 

tubos de diversos tipos, postes, dutos, caixas de passagem, emendas, ar-

mários etc., formando uma malha que cobre toda uma determinada área 

geográfica e vai se segmentando em ruas, avenidas que alcançam o usuário 

no ponto final. 

Para a conexão com esta rede de acesso em cada casa ou prédio existe uma 

rede interna feita nos padrões de engenharia que completa o circuito do 

usuário com a rede de telefonia pública, que não deixa de ser uma espécie 

de teia com ramificações. 

PLANTA 
EXTERNA

CENTRAL
COMUTADORA

lado
horizontal

lado
vertical

cabo
primário

cabo
secundário

fio
drop

tomada

plugue

telefone

cordão do
aparelho

caixa de
dispersão
(10 pares)

DG

bloco de
corte

jumper

jumper

armário

bloco de
proteção

Figura 1.19: Planta de externa – rede acesso
Fonte:(UFRN, 2006)

O circuito mostrado pela Figura 1.19 apresenta todos os componentes en-

volvidos desde o aparelho telefônico até o bloco de corte na central de tele-

fonia. Por ser circuito elétrico conectado a central telefônica deve apresentar 

uma resistência aproximada de um valor padrão que pode variar entre um 

valor médio de 2 K Ohms a 2,4K Ohms, podendo ter uma distância máxima 

entre 5Km a 6Km, para redes que usam serviços de dados como ADSL o 

ideal seria uma distância abaixo de 3,5 Km, diferentemente de quem usa 

serviços de telefonia básica.

a) Tipos de rede de acesso

Prezado estudante é importante que você saiba que para se implementar 

redes de acesso de telefonia muitas são as implicações. Uma delas é levar 

em conta estudos e condições socioeconômicas, de cada região, bem como 

o planejamento e o levantamento de dados. A seguir relacionamos alguns 

tipos mais comuns de rede.
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b) Redes rígidas

As redes rígidas são caracterizadas por apresentarem uma ligação direta dos 

cabos primários subterrâneos, ligados a rede aérea sem um ponto de inter-

secção que facilitaria o processo de distribuição e tornaria a rede mais fl exível.

A Figura 1.20 mostra o exemplo de um tipo de rede rígida.

DG

Central
Telefônica

REDE RÍGIDA

Cabo subterrâneo

Caixa 12 9

Figura 1.20: Rede rígida
Fonte: UFRN (2006)

c) Redes fl exíveis

O modelo de rede fl exível tem predominado em nosso país, em consequên-

cia de trazer a vantagem de permitir que quando o usuário necessite mudar 

de endereço será possível altera a conexão apenas em um seguimento da 

rede e não em seu todo, pois esta apresenta uma intersecção em um deter-

minado ponto da rede externa separando um cabo que sai do Distribuidor 

Geral (DG), da central pública até um armário na planta externa da rede, 

geralmente uma rede subterrânea a qual é denominada cabo primário. A 

partir da intersecção usam-se cabos com menor quantidade de pares para 

atender cada setor da área geográfi ca cuja rede foi instalada, sendo que este 

segundo trecho é denominado de cabo secundário.
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Este tipo de rede proporciona uma flexibilidade ao crescimento da rede no 

setor secundário, pois a operadora pode planejar com antecedência o cresci-

mento da demanda para cada área que precisa ser atendida, por isso este tipo 

de rede requer um planejamento criterioso, de modo a evitar que trechos da 

rede fiquem ociosos por falta de demanda de usuários. Observe Figura 1.21.

Figura 1.21: Rede Flexível
Fonte: UFRN (2006)

Faça um projeto de rede flexível onde cabo primário de 800 pares seja 

dividido em 4 armários com 200 pares cada e poste no ambiente do 

seu curso.

Componentes da rede de acesso
Prezado estudante neste tópico vamos apresentar alguns elementos básicos 

da rede de acesso e suas funções, considerando suas aplicações que propor-

cionam qualidade melhoram e protegem a rede como um todo.

Bloco terminal
Neste componente são feitas as conexões de pares dos cabos primários e 

após serem montados são instalados no lado vertical do distribuidor geral, 

juntamente com os fusíveis de proteção da planta interna os quais a prote-

gem de possíveis descargas elétricas na rede. Observe a Figura 1.22.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Componente da rede de telefonia pública - A rede de acesso 23



Figura 1.22: Bloco terminal de cabos metálicos
Fonte: Elaborada pelo autor

Fio jumper
É um par de fios metálicos com duas extremidades. Uma delas é utilizada 

para interligar o lado horizontal do distribuidor geral onde terminam as co-

nexões dos circuitos das portas lógicas de assinantes da central de comuta-

ção, e outra extremidade que é ligada no bloco vertical, conforme apontado 

na Figura 1.22. A seguir apresentamos a Figura 1.23 na qual você pode 

observar uma bobina de fio jumper.

Figura 1.23: Bobina de fio Jumper
Fonte: Elaborada pelo autor
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distribuidor geral (dG)
É uma estrutura mecânica, instalada próximo ponto de chegada dos cabos 

primários da planta externa na central pública. O DG é dividido em dois la-

dos, lado vertical onde são acoplados os blocos terminais para conexão dos 

pares metálicos dos cabos multipares da rede externa, no lado horizontal são 

conectados blocos terminais com as portas lógicas de assinantes que estão 

disponíveis na central CPA. Observe um exemplo de um DG na Figura1.24.

Figura 1.24: Distribuidor geral lado horizontal e vertical
Fonte: Elaborada pelo autor

Caixa de distribuição
O elemento caixa de distribuição faz parte da rede interna de casas ou edifí-

cios. Ele faz interconexão entre rede interna do usuário e a rede externa da 

operadora. Observe a Figura 1.25.
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Figura 1.25: Caixa de distribuição
Fonte: Elaborada pelo autor

Cabo primário
É um tipo de cabo multipares de grande capacidade variando de 200 a 3600 

pares que partem do distribuidor geral (DG) até o armário de distribuição.

Figura 1.26: Cabo multipares primário
Fonte: www.shutterstock.com

Cabo secundário
É tipo de cabo multipares com capacidade que pode variar de 10 a 200 pares 

que sai do armário de distribuição até a caixa de dispersão.

A Figura 1.27 mostra um cabo multipares. 
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Figura 1.27: Cabo multipares secundário
Fonte: www.shutterstock.com

Tabela de código de cores para  
os cabos multipares
Segundo normas da Anatel existe um código oficial de cores que identifica 

em seções de mesma quantidade de pares. Um cabo multipares é constitu-

ído por várias seções de 25 pares cada. Esta norma não pode ser alterada e 

jamais se esgota a utilização de uma seção no mesmo cabo, tendo em vista 

a necessidade de pares reserva para suprir defeitos técnicos na rede. Acom-

panhe a Figura 1.29.

Figura 1.29: Cabo de 25 pares
Fonte: http://lh4.ggpht.com/_X_lmw0TqG4Q/TLTEcV6K3-I/AAAAAAAAAPE/KQ5ZLwBD8AA/s512/Cabo%20Telefone%20
25%20pares.jpg
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O par metálico e seus parâmetros elétricos
Um par metálico estendido entre a central telefônica e a residência do usu-

ário que esteja conectado a um aparelho telefônico constitui-se um sistema 

de transmissão. Os seguintes parâmetros elétricos devem ser observados 

para que a qualidade da rede seja estabelecida:

a) Resistência do enlace por km (R): a cada km da linha devemos considerar 

valor em Ohms da resistência da linha a ida e volta;

b) Capacitância por km (C): fenômeno que ocorre devido a proximidade dos 

fios no interior do cabo;

c) Indutância por km (L): fenômeno que ocorre devido ao campo magnético 

gerado pela corrente elétrica nos fios;

d) Condutância por km (G): fenômeno causado pela fuga de corrente entre 

os isolantes dos fios.

Os defeitos do par metálico
O par de fios que é designado para usuário constituído pelos fios A e B e está 

sujeito a alguns tipos de falhas que descrevemos a seguir (Toledo, 2001).

a) Rede aberta: quando um ou dois fios do par é rompido, neste caso o fio A.

Figura 1.30: Fio interrompido ou aberto
Fonte: Elaborada pelo autor

b) Rede em curto: quando um dos fios A e B entram em contato formando 

um curto circuito.

Figura 1.31: Fio A e B estão contato direto a isto chamamos de um par em curto.
Fonte: Elaborada pelo autor
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c) Rede aterrada: quando os fios A ou B ou ambos estão encostando na 

capa de proteção de cabo que possui aterramento.

Figura 1.32: Par metálico aterrado
Fonte: Elaborada pelo autor

d) Rede invertida: Quando os sinais chegam aos fios em pontos diferentes.

Figura 1.33: Polaridade invertida
Fonte: Elaborada pelo autor

e) Fio ‘A’ linha 1 esta invertido com fio ‘A’ linha 2.

Figura 1.34: Fio invertido

f) Par invertido quando sinal da linha 1 esta chegando na linha 2.

Figura 1.35: Par invertido: a linha A está chegando sinalem outro par
Fonte: Elaborada pelo autor
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Imagine a seguinte situação: um assinante registra na operadora uma 

reclamação que seu aparelho está mudo. Partindo do principio que a 

falha esteja na rede de acesso faça um relatório informando das possi-

bilidades de falhas que podem estar ocorrendo com assinante. Aponte 

as soluções que viabilizam a retirada do defeito. Poste no ambiente e 

discuta com dois colegas que apresentarem soluções diferentes da sua 

em relação à efetividade da solução proposta.

Síntese da unidade
Chegamos até aqui por nossos méritos, o conteúdo é extenso, colocamos a 

sua frente algumas portas que quando são abertas nos conduzem para no-

vos ambientes do conhecimento. Em resumo, você já pode perceber que o 

pequeno trecho que une o assinante até a central telefônica possui uma sé-

rie de dispositivos, componentes, parâmetros elétricos e projetos estruturais. 

O conhecimento que dispomos o capacita a prover soluções para as falhas 

conhecidas da rede de acesso, entretanto você deve conhecer as ferramen-

tas que sugerimos tais como: megômetro, multiteste digital e analógico, dé-

cadas resistivas, ponteiras de teste etc., são recursos existentes que podem 

ajudá-lo a diagnosticar com precisão e eficiência as falhas da rede.

Com os conhecimentos desta nossa primeira temática você poderia 

tentar escrever sobre quais seriam as finalidades do megômetro? Se 

você acha que pode, escreva um texto digital no qual haverá a presença 

de palavras e imagens e poste no fórum de nosso curso.

1. Escreva sobre aplicações do multiteste analógico, sendo utilizado 

para localizar pares aberto ou pares em curto, que informações são 

mostradas no visor do multiteste que comprovam que as falhas fo-

ram localizadas? Poste as informações observadas no fórum do cur-

so..

2. Descreva as aplicações e testes, utilizando uma década resistiva, um 

multiteste digital e uma linha telefônica que tipo de falhas podem 

ser observadas numa rede de acesso. Faça um relatório e envie para 

o seu professor.
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Unidade 2 
Nesta unidade vamos conhecer as normas e parâmetros que forma 

o Plano Nacional de Numeração Brasileiro por que temos um pa-

drão e um quantitativo de números para telefonia fixa e móvel, os 

serviços e o formato para ligações locais, nacionais e internacionais.

A identificação dos usuários na rede telefonia é feita através de 

séries numéricas, no caso das chamadas locais para telefone fixos 

são identificados por um conjunto de 8 dígitos sendo 4 para a 

identificação do prefixo e 4 números para o usuário. Para telefo-

nia móvel nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito San-

to temos 5 dígitos para identificação do prefixo e 4 dígitos para 

identificação do usuário, nos demais estados ainda é semelhante 

a telefonia fixa.

Esta forma de identificação por números da rede de telefonia é 

baseado no Plano de Numeração – Anexo à Resolução 86 de 30 

de Dezembro 1998 – Regulamento de Numeração do Serviço Te-

lefônico Fixo Comutado (STFC) da Anatel, por ele é estabelecida 

a prestação de serviços do STFC, a administração dos recursos de 

numeração, atribuição das séries numéricas por operadoras, e os 

seguintes cadastros: Cadastro Nacional de Localidades, o Cadastro 

Nacional de Numeração, os Códigos de Acesso, Código de Identi-

ficação e o Código de Seleção de Prestadora CSP).

Vamos apresentar o formato padrão para chamadas do tipo Longa 

Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), os 

códigos não geográficos e os serviços especiais.

identificação do usuário
O artigo 11 § 2 do Regulamento de Numeração expressa: “o Código de Aces-

so de Usuário que identifica de forma unívoca um assinante ou terminal de uso 

público e o serviço ao qual está vinculado” isto quer dizer que cada assinante 

ou terminal é único, não pode existir outro assinante ou terminal com número 

idêntico em uma determinada localidade. Será composto por oito caracteres 

(Art. 13) do regulamento de numeração do STFC. Observe a Figura 2.1.
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PREFIXO M                    C                D               U

N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1

Figura 2.1: Código de acesso de Usuário. M= Milhar, C= centena, D= Dezena 
U= unidade.
Fonte: ANATEL (1999)

identificação dos serviços especiais
O artigo 14 define que os serviços especiais para cada localidade serão com-

postos de três dígitos, entendemos estes serviços tais como policia bombei-

ros etc. (ANATEL, 1999).

Serviços Especiais

N3 N2 N1

Figura 2.2: Código de acesso para serviços especiais
Fonte: Elaborada pelo autor

Código da localidade
O artigo 15 estabelece que o Código Nacional que diz respeito da localidade 

geográfica será identificado por dois dígitos, também podemos identificá-

-lo como código de área, neste caso pode-se perceber que todo território 

nacional foi dividido em localidades identificadas por dois dígitos, conforme 

mostra a Figura 2.3 (ANATEL, 1999).

Figura 2.3: Códigos das localidades no Brasil 
Fonte: http://www.anatel.gov.br/

Pesquise em sua localidade 
quais são os serviços especiais 

que estão ativos quais são 
os gratuitos, e quais são os 

tarifados, quais são os que estão 
acessíveis pelo celular, faça uma 

Tabela informando o código 
de acesso de serviço especial, 
se é gratuito ou tarifado, se é 

acessível pelo celular e qual 
função deste serviço poste no 

ambiente de aprendizagem.

Pesquise na sua localidade quais 
são os códigos de localidade 

que estão habilitados, informe 
os CSP’s disponíveis e informe 

o custo que cada operadora na 
sua localidade cobra no período 

das 09:00 às 12:00 para uma 
chamada LDN nos dias úteis. 

Faça um documento com estas 
informações e divulgue no fórum 

do ambiente.
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O código da operadora
O artigo 16 estabelece o Código de Seleção de Prestadora (CSP) conhecido 

com código da operadora é formado por dois dígitos este código será utiliza-

do por livre escolha do usuário que deseja fazer ligações nacionais (LDN) ou 

internacionais (LDI) nas chamadas que se originarem da sua localidade geográ-

fica observe o Quadro 2.1 com alguns códigos de operadoras (ANATEL, 1999).

Quadro 2.1: Códigos de algumas operadoras.
Código Operadora

21 Embratel

14, 31 OI

15 Telefônica, VIVO

25 GVT
Fonte: Elaborada pelo autor

Serviços não geográficos
O artigo 18 estabelece que códigos não geográficos utilizáveis em território 

nacional atualmente é composto entre dez e onze dígitos que devem ser 

identificados de forma unívoca atente para o Quadro 2.2 exemplifica alguns 

códigos não geográficos(ANATEL, 1999).

Quadro 2.2: Exemplos de códigos não geográficos
Código Destinação

800
Esta série se destina ao serviço STFC para o destinatário da 
chamada que se responsabiliza pelo pagamento do serviço de 
telecomunicações sem ônus para o originador da chamada.

500

Esta série se destina ao registro de intenção de doação. Onde 
instituição interessada deve ser de utilidade pública, e deve haver 
um número para cada valor especifico com limitação máxima do 
valor a ser doado por ligação.

300
Esta série se destina ao atendimento de provedores de serviços 
no qual o usuário originado se responsabiliza pelo pagamento do 
serviço de telecomunicações.

Fonte: Elaborada pelo autor

Obs.: Toda ligação para serviços não geográficos inicia-se com prefixo ‘0’.

Os prefixos
O artigo 18 estabelece os prefixos válidos para discagem dos seguintes tipos 

de chamadas observe o Quadro 2.3 (ANATEL, 1999).
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Quadro 2.3: Prefixos para serviços do STFC

Prefixo Serviço

0 Utilizado para chamada Longa Distância Nacional (LDN

00 Utilizado para chamada Longa Distância Internacional (LDI)

90 Utilizado para chamada a cobrar local e nacional
Fonte: Elaborada pelo autor

Os códigos para destinação dos serviços
Como vimos anteriormente às chamadas locais podem ser compostas por 

oito dígitos ou nove dígitos, no Quadro 2.4 são especificados os códigos de 

identificação para serviços da telefonia fixa, telefonia móvel e os serviços 

especiais (ANATEL, 1999).

Quadro 2.4: Códigos de destinação de serviços
Código Serviço Observação

2,3,4 e 5 Telefonia fixa, 8 dígitos Os 4 primeiros digito s identificam o prefixo

9 ≠0, 8 e 7 Serviço móvel, 8 dígitos
Para todas as localidades exceto para região 
sudeste

9≠0 Telefonia móvel 9 dígitos
Para os estados do RJ, SP e ES, os cinco 
primeiros dígitos identificam o prefixo.

19
Para serviços de utilidade publica 
de emergência 3 dígitos

Policia, Bombeiro, SAMU chamadas gratuitas

13
Para serviços utilidade pública 3 
dígitos

Hora certa, programação de cinema, tarifados

10
Para reclamações e informações 
das prestadoras

Não tarifados

Fonte: Elaborada pelo autor

Tipos de chamadas
Tipos de chamadas para o serviço de telefonia local
As características das chamadas locais são mostradas no Quadro 2.5.

Quadro 2.5: Chamadas da rede fixa e para rede celular
Fixo --> Fixo Os dois terminais estão em uma mesma área local.

Fixo --> Celular
O código nacional (DDD) do Fixo é o mesmo da área em que o Celular 
está registrado.

Celular* -->Fixo
O código nacional (DDD) do Fixo é o mesmo da área em que o Celular está no 
momento em que faz a chamada.

Celular* --> Celular
O celular que faz a chamada está na área de código nacional (DDD) em que o 
Celular chamado está registrado.

Fonte: Tude (2002)

Chamada Ldn (Longa distância nacional) ddd
Este tipo de chamada de acordo com a legislação vigente esta padronizado 

segundo o formato mostrado no Quadro 2.6.
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Quadro 2.6: Chamada longa distância
0 CSP CN 9 ou 8 dígitos

Prefixo Nacional Operadora Código da localidade Código do usuário
Fonte: Elaborada pelo autor

Chamada Ldi (Longa distância internacional) ddi 
originada do Brasil
Este tipo de chamada de acordo com legislação vigente está padronizado 

segundo o formato mostrado no Quadro 2.7.

Quadro 2.7: Chamada internacional originada do Brasil
00 CSP CP CN N dígitos

Prefixo internacional Operadora Código do País Código da localidade Dígitos do usuário
Fonte: Elaborada pelo autor

Chamada a cobrar local (ddC)
Este tipo de chamada de acordo com a legislação vigente esta padronizado 

segundo o formato mostrado no Quadro 2.8.

Quadro 2.8: Chamada a cobrar local

90 CN 8 ou 9 dígitos

Prefixo de chamada a Cobrar Código da localidade Código do usuário
Fonte: Elaborada pelo autor

Chamada a Cobrar do tipo Ldn
Este tipo de chamada de acordo com a legislação vigente esta padronizado 

segundo o formato mostrado no Quadro 2.9.

Quadro 2.9: Chamada a cobrar tipo LDN
90 CSP CN 8 ou 9 dígitos

Prefixo de chamada a cobrar Operadora Código da localidade Código do usuário
Fonte: Elaborada pelo autor

Chamada internacional entrante no país
Este tipo de chamada de acordo com a legislação vigente esta padronizado 

segundo o formato mostrado no Quadro 2.10.

Quadro 2.10: Chamada internacional entrante
Código do País Código da Localidade Código do usuário

55 21 8 ou 9 Dígitos
Fonte: Elaborada pelo autor
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identificação dos Países
O Brasil faz parte de um órgão internacional denominado ITU-T (Telecom-

munication Standardization Sector of the International Telecommunications 

Union) que designou plano de numeração para os países, cada país possuí o 

seu código de identificação utilizado para conexões nas chamadas interna-

cionais conforme mostrado no Quadro 2.11.

Quadro 2.11: Códigos de identificação de alguns países
Código País

55 Brasil

1 EUA

54 Argentina

81 Japão

351 Portugal

33 França

98 Irã
Fonte: Elaborada pelo autor

Síntese da unidade
Avançamos mais um passo, agora você entende que nosso sistema de nu-

meração é regulamentado, é possível identificar por seus caracteres se este 

número é numero é um telefone fixo ou um celular. Podemos reconhecer um 

serviço especial e definir se este é ou não tarifado, portanto, mantenha o 

hábito de ler as recomendações e normas editadas pela Anatel que é o órgão 

responsável pela regulamentação, fiscalização dos serviços que utilizamos.

Consulte no site da Anatel no link http://www.anatel.gov.br/Portal/
exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=22282 as normas 

que regulamentam o CSP, em qual artigo se regulamenta o formato da 

chamada a cobrar. Quais as disposições transitórias deste documento 

estão em vigor. Faça um relatório da sua consulta e encaminhe para seu 

professor no ambiente de aprendizagem.
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Unidade 3 
Quem imaginar a telefonia fixa nos dias de hoje como apenas um 

serviço de voz comutado de acordo com a Figura 3.1 está defasa-

do em relação a nossa atualidade, onde cada vez mais os serviços 

convergiram para redes únicas com um imenso leque de ofertas de 

novos serviços, portanto nosso objetivo para este estudo é abrir sua 

visão mediante o conhecimento da capilaridade e a extensão dos 

equipamentos que compõem atual rede telefonia. Porém, para que 

seu entendimento seja completo, vamos voltar ao passado e forta-

lecer conceitos para compreender o presente e imaginar o futuro.

Figura 3.1: Uma rede convencional de telefonia

A telefonia fixa se assemelha em sua estrutura com a telefonia móvel, po-

demos afirmar que o sistema móvel herdou muitas carateristicas do sistema 

fixo, diferem principalmente na forma de acesso ao usuário,que no caso da 

telefonia fixa, predomina o acesso por pares metálicos.

Conceitos iniciais
O artigo 2º do Plano Geral Metas de Qualidade Para o Serviço Telefônico 

Fixo Comutado define “Serviço Telefônico Fixo Comutado é o serviço de 
telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais, 
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando pro-
cesso de telefonia”.

É um serviço, portanto deve ser objeto de regulamentação para prestação do 

mesmo a população neste caso apenas as operadoras devidamente outorga-

das pela ANATEL podem prestar este serviço.

É telefônico baseado no serviço de transmissão de voz na forma como co-

nhecemos através de um meio eletrônico que transporta sinais da origem 

para um destino especifico por um caminho físico.
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É fixo, portanto está associado a um endereço geográfico e usualmente a 

um par metálico de fios de cobre ao qual denominamos rede de acesso 

que representam um altíssimo investimento ao longo de décadas com uma 

infraestrutura cara e complexa que se implantou em todos aglomerados ur-

banos e rurais do país. Os grandes centros têm uma parcela representativa 

de acessibilidade caracterizada por um diferencial marcante, este par de fios 

já chegou até ao usuário final e este acesso representará uma enorme possi-

bilidade de se oferecer serviços em escala cada vez maior.

É comutado, pois diz que a técnica utilizada será por comutação de circuitos, 

ou seja, o estabelecimento de um canal de voz entre o emissor (assinante A) 

e o receptor (assinante B) de acordo com as Figuras 3.1 e 3.2.

Figura 3.2: Estabelecimento de conexão
Fonte: www.shutterstock.com

Figura 3.3: Comutação de circuitos
Fonte: http://www.mspc.eng.br/info/net100.shtml
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Quanto à técnica também podemos utilizar a comutação de pacotes utiliza-

da nos serviços de voz sobre IP de acordo com a Figura 3.4.

Pacotes enfileirados para 
transmissão subsequente

Equipamento 
de comutação

Figura 3.4: Serviço de voz sobre IP 
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

A tecnologia TDM (Multiplexação por Divisão de Tempo) é predominante em 

sistema que utilizam a comutação por circuito e veremos a seguir alguns con-

ceitos sobre esta técnica no decorrer deste estudo abordaremos esta tecnologia.

Comutação conceitos e o seu histórico
A finalidade primordial dos sistemas de comutação é interligar dois assinan-

tes quaisquer, permitindo assim que informações sejam transmitidas de um 

ao outro (PARÓLA, 1975). Para cumprir esta finalidade os sistemas de comu-

tação foram desenvolvidos para estabelecer esta conexão de forma rápida 

segura e no menor tempo possível.

Para telefonia aquele que origina a chamada é chamado usuário chamador ou 

assinante A, e o que recebe a chamada, ou receptor denominamos assinante 

B assim conceituamos uma conexão fim-a-fim no sentido de A (para) -> B.

Embora o conceito de redes especializadas esteja aos poucos sendo substi-

tuído por redes genéricas ainda temos sistemas de comutação telefônica, de 

comutação de dados, de comutação telegráfica.

O conceito de comutação telefônica surge a partir da ideia que o assinante 

A possa se interligar a qualquer assinante B da rede, seja na sua rua, bairro, 

cidade, estado, em todo país e até para outros países, oferecer esta possibi-

lidade a partir de um único par de fios metálico que dispõe o assinante A da 

telefonia fixa será necessário prover um sistema de comutação levando-se 

em conta as seguintes premissas:
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•	 O assinante pode ligar para qualquer outro assinante;

•	 Se um assinante A já possui uma ligação não será possível fazer uma 

nova ligação simultânea a um terceiro assinante;

•	 Cada chamada será estabelecida durante o tempo que durar a ligação, 

caso uma das partes faça o desligamento o caminho será desfeito.

O comutador é o elemento responsável para executar as premissas mencio-

nadas. Na história da comutação esta Figura surge como “comutador manu-

al” neste caso a telefonista (Figura 3.5), nos primórdios ou inicio do sistema 

de comutação era responsável por interligar o assinante A ao assinante B.

Figura 3.5: A comutação de chamadas de forma manual
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_exchange

•	 As funções básicas de um comutador no estabelecimento de uma ligação 

entre o assinante A e o assinante B são informar ao assinante chamador 

que está pronto;

•	 Identificar assinante A;

•	 Receber as informações do assinante B;

•	 Verificar a condição do B se está livre, ocupado, defeito etc.;

•	 Informar ao assinante à condição do assinante B;

•	 Interligar o assinante A ao assinante B por um caminho (circuito);

•	 Chamar o assinante B para que faça o atendimento;

•	 Informar ao assinante A que o assinante B está sendo acionado;

•	 Supervisionar durante o processo de chamada de assinante B e durante 

o período que durar a ligação até que uma das partes desligue, pra des-

fazer o caminho estabelecido.
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Como mencionamos acima os primeiros sistemas de comutação eram ma-

nuais, estabelecidas por uma operadora (telefonista) preferencialmente por 

mulheres que suportavam a dura rotina de um trabalho exaustivo e repeti-

tivo. Devido ao progresso tecnológico estes sistemas manuais foram subs-

tituídos por sistemas de comutação mecânica, em seguida para comutação 

eletromecânica, depois para comutação eletrônica e hoje estamos na era dos 

sistemas de comutação digital.

Comutação de circuitos
A comutação de circuito é uma das técnicas mais utilizadas atualmente para 

o serviço de telefonia consiste em estabelecer um caminho físico entre os 

diversos equipamentos de comutação da rede visando interligação de dois 

usuários, observe a Figura 3.6.

Conexão física estabelecida quando 
a chamada é feita

Equipamento 
de comutação

Figura 3.6: Comutação de circuitos
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

Podemos caracterizar a comutação de circuitos por um caminho físico entre 

o assinante A até ao assinante B permitindo a troca de informação entre 

eles. Este caminho será estabelecido pelas informações repassadas pelo as-

sinante A ao sistema de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão 

normatizador. Relacionamos a seguir algumas características da comutação 

por circuitos:

•	 Antes que o assinante A troque informações com assinante B um cami-

nho físico precisa ser estabelecido para que este fluxo de informações 

possa transitar entre a origem e o destino utilizamos um circuito ou canal 

de voz com uma largura banda passante limitada por um filtro em até 

3400 Hz a cada intervalo de tempo. A passagem de sinais de voz ocorre-

rá após o caminho estar constituído;

•	 O desligamento faz com que seja finalizada a comunicação e consequen-

temente a liberação do circuito ou canal.

Faça um teste com telefone 
fixo ligue para um número local 
conhecido descreva o formato 
da discagem quantos dígitos 
foram utilizado? Quais as ações 
que foram executadas pelo 
comutador, quem é o assinante 
A e quem é o assinante B, poste 
no ambiente as informações da 
atividade executada.
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Segundo Paróla (1975), ainda são relacionados os <BOLD>sistemas de co-

mutação automática<BOLD> que devido à demanda crescente de usuários 

foi necessária o agrupamento de seletores possibilitando um aumento no 

numero de ligações simultâneas. Com as seguintes premissas para equipa-

mentos automáticos:

•	 Detecção automática do estado da linha do usuário através da abertura e 

fechamento de loop quando este deseja originar uma chamada;

•	 Sinal de resposta automática padronizado por sinal especifico denomi-

nado tom de discar orientando o usuário para o inicio do processo de 

discagem;

•	 O usuário disca o número desejado (discagem direta);

•	 A central telefônica, após o processamento do número discado, estabe-

lece-se um caminho para conversação/ sinalização;

•	 Envio de sinal de ocupado que é também padronizado, caso o número 

chamado esteja ocupado com outra ligação;

•	 Caso o assinante B esteja livre a chamada será estabelecida automati-

camente;

•	 O assinante A recebe informação do completamento através de um sinal 

padronizado (ringback tone) de forma o assinante B recebe um sinal de 

alerta através de uma corrente de toque que aciona a campainha do seu 

aparelho.

•	 Quando o assinante B atende o fechamento de loop automático faz ces-

sar o envio de sinal de ring é caracterizado como um sinal de atendimen-

to e neste mesmo instante inicia-se o processo de tarifação;

•	 Inicia-se a supervisão da chamada para que o caminho estabelecido seja 

desfeito após o desligamento por parte dos usuários.

Sistema automático por comando direto
Caracteriza-se por realizar suas funcionalidades de processamento utilizando 

os seletores em cadeia cada seletor responde por uma parte do processo 

de seleção e marcação do caminho físico entre o assinante A que origina a 

chamada até o assinante B que recebe a chamada.
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Sistemas automáticos de comando indireto
Caracteriza-se pelo uso de registradores que possuem capacidade de arma-

zenar e analisar informações. Com o conteúdo destas informações inicia-se 

o processamento da chamada onde são designadas uma série de conexões 

entre os diversos seletores para estabelecer as ligações desejadas, neste sis-

tema os registradores tem capacidade de armazenar todas as informações 

do usuário que possibilitam o uso racional do equipamento de forma equi-

librada de acordo com a demanda de tráfego que é formado pelas solicita-

ções e processos de discagem dos usuários.

Sistemas automáticos de controle comum 
Caracteriza-se pelo uso de conjunto de seletores com barras cruzadas for-

mando uma matriz de comutação que possibilita ligação de uma determina-

da entrada a uma saída, criando possibilidades de maior acessibilidade e, por 

conseguinte processar um número maior de chamadas simultâneas. A partir 

deste sistema originam-se as centrais eletrônicas e os sistemas de programa 

armazenado que atualmente conhecemos.

Paróla (1975) afirma que os sistemas automáticos de comutação podem ter 

seus circuitos divididos basicamente em duas categorias:

•	 Cadeia de conversação;

•	 Equipamento de controle.

Quanto à classificação podemos relacioná-los da seguinte forma:

Sistemas eletromecânicos
Estes tanto a cadeia de conversação quanto os equipamentos de controle 

são compostos de componentes eletromecânicos tais com relés, seletores, 

barras de contato, grupos de contato, etc.

Sistemas eletrônicos
São sistemas que basicamente utilizam componentes eletrônicos, tanto para 

cadeia de conversação e para cadeia de controle (diodos, transistores, circui-

tos integrados).

Sistemas híbridos
Estes sistemas se caracterizam por utilizar na sua cadeia de controle equi-

pamentos eletrônicos e na cadeia de conversação equipamentos eletrome-

cânicos para concentração e expansão do tráfego, para distribuição utiliza 

equipamentos eletrônicos.
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Em nosso estudo nos concentraremos apenas nos equipamentos denomi-

nados Centrais de Programa Armazenado (CPA) que possuem versões mo-

dernas que utilizam micros processadores os quais substituíram as centrais 

eletromecânicas e eletrônicas.

Classificação do sistema de comutação
Comutação espacial
Este tipo de comutação caracteriza-se por transferir a informação que está 

armazenada em um canal de entrada para qualquer outro canal de saída. 

Esta operação é realizada por circuitos lógicos conhecidos por portas lógicas 

do tipo OR ou NOR para estabelecer uma ligação, entre assinante chamador 

e o receptor. Observe na Figura 3.7 a abaixo a seguir vamos detalhar o pro-

cesso que utiliza a comutação espacial.

Figura 3.7: Comutação espacial
Fonte: http://www.dt.fee.unicamp.br/~motoyama/ee981/apostilas/Capitulo4.pdf

Nesta Figura 3.7 temos um processo simplificado da comutação espacial. 

As memórias de controle funcionam de forma sincronizada coma mesma 

instrução para o mesmo intervalo de tempo t1 o valor zero ou o valor um 

determina a abertura ou fechamento das portas lógicas perceba que no in-

tervalo de tempo t1 as informações A1 e B1 do enlace de entrada, foram 

transferidas para o enlace de saída na mesma posição ou na mesma posição 

do canal de saída. No intervalo t2 no enlace de entrada as informações A2 e 

B2 também são transferidas para o intervalo de tempo t2 de saída. Podemos 

inferir que na comutação espacial a informação troca a informação de enla-

ce permanecendo na mesma posição de canal.

Para saber mais sobre portas 
lógicas acesse 

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Porta_logica
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Figura 3.8: Símbolo do comutador espacial
Fonte: http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/.jpg

Os princípios norteiam o funcionamento do comutador espacial são:

•	 As palavras códigos não mudam de intervalo de tempo (time slot), uma vez 

que não existe um delay (retardo) na comutação entre a entrada e saída;

•	 A estrutura é projetada para operar sem bloqueio, desde que o número 

de portas de entrada seja menor que número de portas de saída;

•	 As palavras de código dos times slot dos comutadores de entrada aces-

sam qualquer saída dos comutadores sempre no mesmo time slot;

•	 Uma estrutura de comutador espacial pode ser constituída através de 

portas lógicas do tipo End (E) alocadas nos pontos de cruzamentos o qual 

é denominado (CROSSPOINT) identificados como Canais Multiplexados 

no Tempo (CMT’s).As portas lógicas do tipo E são acionadas por memória 

de acesso randômico (RAM) que decide, para qual time slot a porta que 

deve ser acionada.

Comutação temporal
A comutação temporal é caracterizada pela troca das informações contidas 

em um determinado canal para qualquer outro canal no mesmo enlace. 

Imagine uma roda gigante com 32 assentos, um criança esta sentada na 

cadeira 3. A roda da uma volta em torno de si mesmo e para, neste instante 

a criança deixa a cadeira3 e se senta na cadeira 14, ou seja, ela trocou de lu-

gar, porem permaneceu na mesma roda. Este é um exemplo que caracteriza 

a troca de uma informação dentro do mesmo enlace. 
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Um comutador temporal é um equipamento digital que realiza esta ope-

ração utilizando recursos de memória de leitura e escrita para transferir as 

informações de um canal para outro.

Os princípios que norteiam a funcionalidades do comutador temporal são:

•	 A troca das informações de um time slot para outro acontece pela realo-

cação da informação em outro canal dentro do mesmo enlace;

•	 A estrutura é projetada para operar sem bloqueio desde que o número 

de portas de entrada seja menor que número de portas de saída;

•	 O acesso a qualquer intervalo de tempo do enlace é ilimitado, pois as in-

formações armazenadas nos times slots de entrada podem acessar qual-

quer time slots da saída.

Figura 3.9: Princípio da comutação temporal
Fonte:http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/fmn/anterior/2008.1/Telefonia/Comutacaodigital.pdf

Figura 3.10: Símbolo do comutador temporal
Fonte: http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/fmn/anterior/2008.1/Telefonia/Comutacaodigital.pdf

O comutador temporal para realizar suas operações comutação necessita 

de circuitos de memórias de armazenamento de dados e seguindo uma 

determinada cadência cíclica escreve ou lê a informação armazenada em 

suas memórias.

Apresentamos dois conceitos fundamentais para o processamento de chama-

das em telefonia as técnicas de comutação espacial e temporal possibilitam 

aumentar capacidade de tratamento de milhares de chamadas simultâneas.
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Comutação Espacial: As amostras de sinais de voz digitalizados trocam de 

enlace e permanecem no mesmo intervalo de tempo. Como na Figura 3.11.

Figura 3.11: Comutação espacial 
Fonte: http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/fmn/anterior/2008.1/Telefonia/Comutacaodigital.pdf

Comutação Temporal: As amostras de sinais voz digitalizados trocam de in-

tervalo de tempo e permanece no mesmo enlace. Como na Figura 3.12:

Figura 3.12: Comutação temporal
Fonte: http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/fmn/anterior/2008.1/Telefonia/Comutacaodigital.pdf

interface de linha
Conhecido o principio e técnica de comutação digital, vamos conhecer as 

interfaces de linha. Admite-se que são padrões estabelecidos para que a 

central telefônica possa trocar as informações entre os elementos de conver-

sação da rede, de forma que as amostras de sinais possam trafegar de um 

ponto a outro. Na técnica de comutação de circuito podemos citar o padrão 

PCM (Modulação por Códigos de Pulso) desenvolvido por Alec Rivers. Esta 

técnica permite que no nível inicial da sua hierarquia um enlace com 32 ca-

nais seja amostrado num período de tempo de 125µs com uma frequência 

8kHz a uma taxa de transmissão de 2Mbps o qual denominamos E1 padrão 

europeu que é adotado no Brasil.

Este interface de linha tem um alto nível de confiabilidade, um baixo índice 

de falhas é flexível, com alto padrão de desempenho utilizando código de 

linha do tipo HDB3(High Density Bipolar With3 zero maximum), e é sem 

dúvida o diferencial que impulsionou o processo da comutação digital. Todas 

e-Tec BrasilUnidade 3 – A telefonia fixa 51



as interconexões entre os equipamentos da cadeia de voz entre os elementos 

básicos que compõe a central de telefonia fixa, esta interface sempre estará 

presente, ela também é largamente utilizada na interconexão entre centrais 

da rede publica, centrais privadas, equipamentos que oferecem facilidades e 

serviços a usuários (mensagens, dados, etc.).

a central telefônica tipo CPa
A Central de Programa Armazenado (CPA) é um equipamento que substitui 

as centrais eletrônicas e eletromecânicas. A sua arquitetura se assemelha 

com os computadores atuais (os PCs). Como os computadores, as CPA’s são 

constituídas por um hardware e providas de um sistema operacional (SO), 

denominado de software. O SO gerencia todas as unidades de hardware e 

suas interfaces, habilita e permite a instalação de novos programas e permite 

a utilização de funções e programas simultâneos. Hoje em dia o SO predomi-

nante nos computadores, ainda, é o Windows. 

A CPA possui um sistema operacional proprietário que não utilizam as lin-

guagens de programação normalmente conhecidas PHP, C++, Java etc. estes 

sistemas operacionais foram desenvolvidos pelos fabricantes de centrais te-

lefônicas que por razões de segurança optaram por usar uma linguagem de 

programação exclusiva ou proprietárias.

“As modificações a serem executadas em uma estação são devido suas exi-

gências operacionais” (PARÓLA, 1975) estas modificações pode ser realiza-

da de forma rápida e segura em todos os elementos da rede através linha 

de comando. Através destas linhas de comando executam-se modificações 

ou correções do software. Este procedimento pode estar relacionado a um 

novo serviço, uma alteração protocolo de sinalização ou uma alteração na 

quantidade de dígitos do plano de numeração enfim existem muitos proce-

dimentos. Esta forma com que são executadas propicia uma alta confiabili-

dade no sistema, onde falhas ou novas correções podem ser corrigidas com 

segurança. 

O hardware torna-se cada vez mais genérico diminuindo o uso de com-

ponentes desenvolvidos com exclusividade ou extremamente sensíveis, que 

reduzem sensivelmente os custos de produção dos equipamentos.

As centrais do tipo CPA possuem um hardware que é cada vez mais flexível 

e compatível com as diversas funções que central executa. Cada unidade 
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possui um software exclusivo que executa suas funcionalidades básicas por 

intermédio de circuitos lógicos, Este software exclusivo para cada unidade 

possibilita as alterações e correções de forma rápida e eficiente em cada 

componente da central.

Quanto à estrutura de processamento podemos ter duas opções o processa-

mento centralizado ou processamento descentralizado (em rede), menciona-

mos anteriormente que centrais do tipo CPA se assemelham aos computa-

dores a seguir vemos a Figura 3.13 do diagrama de bloco de um computador 

da linha PC.

Figura 3.13: Diagrama de bloco de um PC 
Fonte: https://%3A%2F%2Fchasqueweb.ufrgs.br%2F~paul.fisher%2Fapostilas%2

Figura 3.14: Diagrama de blocos de uma central CPA
Fonte: Elaborada pelo autor
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Podemos perceber semelhanças entre estes dois diagramas de bloco de um 

PC e uma CPA um barramento de comunicação entre estruturas de hardwa-

re controladas pela CPU. Nas duas figuras temos um dispositivo de entrada 

e saída das informações tanto nos computadores quanto nas centrais CPA 

que são equipamentos essenciais. 

Embora eles possam apresentar algumas semelhanças, os computadores 

não podem substituir as centrais telefônicas devido a algumas atribuições 

específicas que os computadores comuns não têm, dentre elas capacidade 

para realizar milhares de operações simultâneas em tempo real, grande nú-

mero de portas de entrada e saída assinantes e troncos, funcionamento sem 

interrupções, comunicação integrada com demais elementos da rede.

elementos básicos de uma central CPa
Nesta seção estudaremos os elementos fundamentais que constituem o dia-

grama de bloco apresentado na Figura 3.14.

Central com processador central
“As operações de comutação são extremamente repetitivas, é mais vantajo-

so usar um processador especialmente projetado” (Picquenard, 1978). Isto 

significa que é um processador especificamente construído para esta função 

e que possui as funções de gerenciar, controlar, executar, decidir, interagir, 

ativar, suprimir enfim, neste processador concentram-se todas as decisões 

como se fosse uma espécie de gerente supervisor. As operações rotineiras e 

repetitivas e como as atividades de programações, as inserções e alterações 

na base de dados que ocorrem diariamente e em alta escala exigem que pro-

cessador tenha arquivos dados permanentes que são informações essências 

dados dos usuários e dos serviços e arquivos de dados semipermanentes e 

dados voláteis que são utilizados para o processamento de uma chamada e 

são apagados quando esta termina.

Cada central CPA possui um sistema operacional (SO) que é estruturado 

como um organograma dividindo suas funções em sistemas e subsistemas 

com programas modulares específicos para cada ação durante o processa-

mento das ligações telefônicas.

Faça um desenho de um 
diagrama de blocos de uma 

central telefônica tomando por 
referência a Figura 3.14.
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A capacidade de desempenho dos processadores é medida de acordo com nú-

mero de operações simultâneas realizada em microssegundos, quanto maior o 

número operações realizada maior será capacidade de processamento.

O processador e SO das centrais são atualizados periodicamente pelos fabri-

cantes, de forma que suas operações estejam sempre atendendo os requisitos 

da eficiência e velocidade em suas ações também para atender novos requisi-

tos do mercado e as normas de regulamentação dos serviços que são atuali-

zadas ou modificadas. Eles possuem um tempo de vida útil e são substituídos 

de forma periódica quando já não atendem os requisitos mencionados.

Figura 3.15: Processador central de uma central pública
Fonte: http://www.shutterstock.com/

Processamento descentralizado
De acordo com a Figura 3.16 alguns fabricantes de centrais telefônicas op-

tam por uma estrutura de processamento descentralizado. Nestas estrutu-

ras, processadores de menor porte dividem responsabilidades, como por 

exemplo, formando uma rede de processadores em anel e estruturando um 

processo descentralizado nas suas ações. Esta opção permite uma redução 

nos custos na capacidade de processamento e no requisito que exige uma 

duplicação dos equipamentos para segurança das atividades porem existe 

uma menor flexibilidade fazendo com que as intervenções para manutenção 

ou atualização na base de dados tenham um tempo maior.
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Processamento centralizado Processamento distribuído
Figura 3.16: Estruturas de processamento
Fonte: http://www.shutterstock.com/ - Adaptado pelo autor

estágio de assinantes
Esta estrutura de hardware foi desenvolvida para ser uma interface entre a 

rede acesso (rede metálica) e o processamento de suas solicitações de acordo 

com software que equipa as centrais do tipo CPA. Relacionamos a seguir as 

ações realizadas pelos usuários no procedimento de uma ligação telefônica 

e as ações as centrais devem tomar mobilizando seus recursos de hardware 

e software para processar esta ligação.

•	 Sinal de resposta automática padronizado por sinal especifico denomi-

nado tom de discar orientando o usuário para o inicio do processo de 

discagem;

•	 O usuário disca o número desejado (discagem direta);

•	 A central telefônica estabelece um caminho após recebimento do núme-

ro discado;

•	 Envio de sinal de ocupado também padronizado, caso o número chama-

do esteja ocupado com outra ligação;

•	 Caso assinante B esteja livre a chamada será estabelecida automatica-

mente;

•	 Assinante A recebe informação do complemento através de um sinal 

padronizado (ringback tone) da mesma forma o assinante B recebe um 

sinal de alerta através de uma corrente de toque que aciona a campainha 

do seu aparelho;
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•	 Quando o assinante B atende o fechamento de loop automático faz ces-

sar o envio de sinal de ring configurando-se como um sinal de atendi-

mento e neste mesmo instante inicia-se a tarifação;

•	 Inicia-se a supervisão da chamada para que o caminho estabelecido seja 

desfeito após o desligamento por parte dos usuários.

Figura. 3.17: Uma estrutura básica de um estágio de assinante ligado
 a rede de acesso.
Fonte: Elaborada pelo autor

Comandado pelo software da CPA, o estágio de assinante executa as fun-

ções que foram mencionadas acima utilizando circuitos especificamente de-

senvolvidos para este fim. Para realizar tais funções, estes circuitos devem:

 – Alimentar a linha do assinante (p. ex., 48 V CC);

 – Realizar a conversão de sinais analógicos em digitais e vice versa;

 – Realizar a adaptação de comutação a 2 fios para 4 fios e vice versa;

 – Realizar a tradução de sinais do tipo DTFM;

Este elemento essencial na rede de telefonia fixa é projetado para atender 

a demanda de acordo a especificidade das condições e modelos tráfego em 

cada localidade, possui uma estrutura flexível adaptável em gabinetes que 
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podem ser tipo indoor ou outdoor, esta vantagem estrutural possibilita aten-

der de formar rápida qualquer agrupamento urbano devido à redução dos 

custos implantação com a redução do tamanho da rede de pares metálicos.

a matriz de comutação
Este é um elemento vital para operações simultâneas no estabelecimento de 

caminhos de conversação, tanto para chamadas dentro da própria central, 

como também para as chamadas direcionadas para outras centrais da rede. 

A matriz de comutação realiza operações de comutação temporal e espacial, 

simultaneamente. Além disso, repassa para os demais componentes da cen-

tral a referência de sincronismo. A Figura 3.18 ilustra matriz de comutação 

que realiza suas ações controladas pelo controle central.

Figura 3.18: Diagrama de bloco da matriz de comutação
Fonte: http://dc221.4shared.com/doc/gH1j1WJf/preview_html_m49509c69.gif 02/1/2014

Figura 3.19: Matriz de comutação temporal
Fonte: Elaborada pelo autor

Com desenho feito de acordo 
com a Figura 3.14. Identifique o 
estágio de assinante e faça um 

resumo das suas funções.
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De acordo com os itens 3.5.1 e 3.5.2, onde descrevemos os fundamentos da 

comutação temporal e da comutação espacial estas estruturas são utilizadas 

em conjunto para formar o elemento matriz de comutação de uma central 

CPA. Na Figura 3.20 apresentamos o diagrama de blocos de uma central 

telefônica destacando sua respectiva matriz de comutação, que é formada 

pela associação de comutadores composta por uma estrutura Tempo / Espa-

ço / Tempo (TST).

Figura 3.20: Diagrama de blocos de uma CPA com uma matriz comutação tipo TST.
Fonte: http://mundoitec.com.br/

Esta associação de comutadores permite diversas configurações de acordo 

com projeto desenvolvido por cada fabricante, neste caso esta estrutura TST 

foi desenvolvida para aumentar as possibilidades de conexões simultâneas 

de matriz de comutação possibilitando uma capacidade expressiva de milha-

res de conexões simultâneas para atender os requisitos do trafego estimado 

para cada situação na rede de telefonia.

estágio de sinalização e troncos digitais
Constituído por interfaces de troncos do tipo E1 onde cada interface possui 

uma saída Tx para transmissão e uma entrada Rx para recepção de sinais. 

Cada interface poder ser designada através do SO para tratar de um proto-

colo de sinalização especifico de acordo com a Figura 3.21 observa-se que 

cada modulo foi designado para um protocolo de sinalização.

 Identifique no seu desenho a 
matriz de comutação e faça um 
resumo de suas funções.
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Figura 3.21: Diagrama de blocos de um estágio de sinalização e troncos
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3.22: Estágio de sinalização e troncos digitais
Fonte: Elaborada pelo autor
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Este elemento é responsável pela interconexão da central telefônica com a 

rede de transporte e é capacitado a interagir com outras centrais. Além da 

conexão física da interface do tipo E1, ele utiliza protocolos padronizados 

pelo ITU-R e regulamentados pela ANATEL que permitem a troca de informa-

ções entre os diversos elementos que compõem a Rede de Telefonia Pública 

Comutada e suas respectivas interconexões.

Síntese da unidade
Alcançamos juntos mais um trecho da nossa caminhada reconhece que é 

uma subida difícil e cansativa, com grande esforço conseguimos chegar ao 

fim unidade, exigimos demais da sua capacidade de abstração, entender os 

fundamentos que norteiam o processamento de uma chamada telefônica, 

executado sob a responsabilidade do elemento da central de comutação 

pode parecer a principio algo complicado.

Entretanto você tomou conhecimento das suas estruturas básicas da central 

CPA, e pode perceber as sua complexidade, não se assuste adquirir conhe-

cimento sempre vai exigir esforço das partes envolvidas. Este conhecimento 

adquirido propiciará a você dar o passo seguinte.

Identifique no seu desenho o 
estagio de troncos digitais e faça 
um resumo das suas funções.
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Unidade n Unidade 4 

A rede telefônica 
pública comutada





e-Tec Brasil

Unidade 4 

O termo “rede” é extremamente abrangente e generaliza toda e 

qualquer atividade realizada através de cooperação, interligação, 

interesses comerciais, enfim uma infinidade de situações. Como 

podemos caracterizá-las? Podemos nos referir a uma rede de super-

mercados, de farmácias, de oficinas, de livrarias, rede energia, de 

abastecimento de água, rede de estradas, rede de computadores. 

Para telefonia o conceito é semelhante, pois as centrais telefôni-

cas formam uma rede que trocam informações entre seus compo-

nentes através de protocolos de comunicação padronizado pelos 

órgãos normatizadores nacionais como ANATEL e internacionais 

como ITU-R, vemos na Figura 4.1 tal como um organograma pa-

drão que servem para mostrar a estrutura administrativa de uma 

empresa, ou de órgão governamental podemos usá-lo para mos-

trar como está estruturada uma rede de centrais telefônicas vamos 

apresentá-la dando ênfase a sua estrutura no tratamento do tráfe-

go de voz, a seguir no tratamento dos protocolos de sinalização e 

na hierarquia da rede sincronismo em resumo vamos destacar três 

redes; a rede de voz, a rede de sinalização e a rede de sincronismo.

“As centrais publicas são responsáveis pela comutação de assi-

nantes no âmbito rural, municipal, estadual, nacional e interna-

cional” (Soares Neto, 1999).

Destacamos que devido a sua aplicação no mercado de telefonia 

elas também podem ser classificadas em publicas e privadas. Cada 

elemento que faz parte desta rede são implementados após um 

minucioso estudo do comportamento do tráfego telefônico, se-

guindo um planejamento de engenharia sofisticado e estruturado 

de forma a cumprir metas de serviços estabelecidas pelo órgão 

competente Soares Neto destaca 4 tipos de centrais publicas Cen-

tral Local, Central Tandem e Central Mista, em nosso organograma 

Figura 4.1 optamos mostrar uma estrutura que contem um pouco 

mais de elementos que está mais próximo do modelo que as con-

cessionárias utilizam para construir suas redes.
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Figura 4.1: Rede telefonia pública comutada e seus elementos para tratamento de 
sinais de voz
Fonte: Elaborada pelo autor

elementos da rede telefonia  
pública comutada
O Estágio de Linha Remoto (ELR), utilizando a mesma sigla de Soares Neto, 

o ELR ou concentrador de linha de assinantes é o elemento que é interligado 

a “central mãe” expressão do mesmo autor. Este elemento foi desenvolvido 

para atender áreas densamente povoadas onde custo de implantação de 

uma central demandaria um elevado investimento na compra de um terreno 

e com a implantação da infraestrutura, ou para atender áreas rurais com 

baixo índice de ocupação populacional, nas duas situações o ELR atende 

com eficiência e qualidade, interligando-se a central local via enlaces PCM 

padrão E1 que podem ser adequados de acordo com capacidade de tráfego 

em cada localidade atendida. A utilização deste tipo interconexão utilizan-

do a rede transmissão possibilita a operadora atender praticamente todas 

as demandas de forma rápida eficiente e baixo custo de implantação, nor-

malmente este ELR utilizam uma sinalização proprietária desenvolvida pelo 

fabricante do equipamento, porém, já existe normas e instruções dos órgãos 

internacionais para adequação desta sinalização num padrão único de for-

ma que um ELR de qualquer fabricante possa ser interconectado a qualquer 

central pública seja qual fora a tecnologia.
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O ELR possui uma infraestrutura autônoma, de energia, bateria, enlaces de 

transmissão, rede de acesso tudo integrado no mesmo armário, tornando-se 

uma estrutura leve que ocupa pequeno espaço e pode ser configurado rapida-

mente. Além disso, como também faz parte do controle operacional da central 

mãe é transparente para operação como apenas mais um módulo da central.

CPCT/PABX: Este elemento da rede de telefonia publica é classificado como 

central privada está interligado a uma central local através de interface PCM 

do tipo E1 de 32 canais via rede de transmissão o qual denomina-se linhas 

troncos. Sua comunicação com central local é através de protocolo de si-

nalização padronizado. No Brasil é utilizado em larga escala o R2 digital e 

Sinalização ISDN, este elemento possui seu próprio prefixo determinado a 

partir do número de terminais que se denomina linhas internas ou ramais de 

acordo o com dimensionamento que cada empresa assim desejar.

Esta solução atende preferencialmente as empresas privadas e empresas es-

tatais e órgãos públicos constituindo num grande mercado corporativo para 

empresas de telecomunicações. É muito disputado entre as operadoras que 

se responsabilizam pelo completamento das ligações fim-a-fim, e com os 

circuitos de transporte da rede de transmissão. A empresa ou cliente res-

ponsabiliza-se pela manutenção do seu equipamento e da sua rede de aces-

so interna e dos serviços disponibilizados aos seus usuários. Na Figura 4.2 

temos uma ilustração deste elemento interligado a central local. Podemos 

salientar que este elemento faz parte da central local. Quanto a central local 

se responsabiliza pela geração dos bilhetes para a cobrança das chamadas 

originadas a partir do cliente sendo que este pode optar por uma bilheta-

gem centralizada pelo número chave, ou seja, todas chamadas originadas de 

qualquer ramal deste PABX serão tarifadas em um único número. O número 

chave, de outro modo, o cliente poderá optar pela tarifação por ramal indi-

vidual. Assim fica mais fácil gerenciar os custos das chamadas originadas de 

seu equipamento. É importante frisar que chamadas internas entre ramais 

do mesmo PABX não são objeto de tarifação pela operadora ou concessio-

nária, mesmo que empresa possua unidades de PABX distintas.
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Figura 4.2: Elemento PABX interconectado a uma operadora via interface padrão E1
Fonte: https://www.ditel.com.br%2Fprodutos%2Fvoip%2Fgateway

PABX Virtual: Uma facilidade disponível em centrais do tipo CPA que pos-

sibilita ao cliente ter todas as facilidades de uma CPCT sem que tenha que 

implantar uma infraestrutura de equipamentos, utilizando a rede de acesso 

com os simples pares metálicos, hoje é possível fornecer esta solução mesmo 

aos clientes interligados a equipamentos de diferente fabricantes na rede 

telefonia dentro de uma localidade ou mesmo um PABX nacional.

Central Local: ‘É aquela na qual chegam as linhas dos assinantes’ (Soares 

Neto, 1999) este elemento da rede pode possuir um ou mais prefixos é 

destinado atende um grupo de usuários em uma determinada localidade é 

implantada a partir de um estudo trafego especifico da localidade dividindo 

seus usuários de vários tipos, clientes residenciais, clientes comerciais, clien-

tes governo, serviços de emergência, telefone públicos etc. Sua função bá-

sica é interligar seus usuários a qualquer outro cliente da rede telefonia seja 

este local, nacional internacional, valendo-se de suas interfaces de conexão.
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Figura 4.3: Central telefônica CPA
Fonte: Shutterstock

Para facilitar a nossa compreensão a partir de central local todos elemen-

tos conectados a RTPC respondem os seguintes questionamentos quando 

processam uma ligação siga o fluxograma a Figura 4.4 onde são resumidas 

três ações fundamentais realizadas pelo elemento da rede no caso a central 

telefônica para o processamento de uma chamada originada.

Figura 4.4: Fluxograma simplificado das ações de um elemento da rede para uma 
chamada originada
Fonte: Elaborada pelo autor

e-Tec BrasilUnidade 4 - A rede telefônica pública comutada 69



A respeito da central local, as operadoras buscam reduzir de forma signi-

ficativa a distância dos seus pares metálicos que interligam os assinantes à 

centrais locais em função de que quanto menor a distância entre o usuário 

e o centro de fios melhor a qualidade do serviço menor risco de interferên-

cias e ruídos, como também uma menor distância possibilita as operadoras 

oferecem além serviços de voz, novos serviços acesso a internet do tipo Asy-
metric Digital Subscribeline (ADSL) e sinal de TV por assinatura aumentado 

seu portfólio de serviços.

Tandem Local ‘Central com a função específica de comutar as linhas de jun-

ção entre centrais locais’ (Soares Neto, 1999) neste elemento podemos des-

tacar que ela pode ter apenas a função de interligar através de suas rotas de 

interconexão as diversas centrais locais dando prioridade e fluidez ao trafego 

local dentro da rede de telefonia, podemos observar na Figura 4.1 as chama-

das locais são encaminhada para tandem local que possuem uma rede for-

mato de malha conectada a uma tandem de forma espelhada este formato 

propicia um redundância, aumentando o grau de segurança e confiabilidade 

na rede, de modo que não aparecem gargalos na rede que dificultem o 

completamento das chamadas, possibilitando um índice maior de sucesso e 

consequentemente uma maior estimativa de lucro para as operadoras.

Tandem Local Mista: este elemento da rede executa a função de comutar as 

chamadas do tráfego local, mas também pode possuir estagio de assinantes 

ligados a ele executando ao mesmo tempo a função de tandem com também 

de central local, também pode ser utilizado como um elemento de intercone-

xão entre a rede de telefonia fixa PSTN e rede de telefonia celular para cha-

madas originadas da rede fixa para rede celular e vice versa de acordo com 

Figura 4.5 abaixo neste modelo condiciona as chamadas originadas da rede 

fixa para rede celular e também no sentido inverso da rede celular para rede 

fixa favorece ao controle e gerenciamento dos custos da interconexão um 

fator relevante no custo das ligações locais que tem favorecido as operadoras 

de celular em função do alto interesse de tráfego no sentido fixo – móvel.
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Figura 4.5: Tandem local com função de interconexão entre rede fixa comutada e a 
rede celular.
Fonte: Elaborada pelo autor

Utilizando os ícones abaixo construa uma estrutura simplificada de for-

ma hierarquizada e especifique o tipo de tráfego telefônico que transita 

em cada ícone partindo do elemento mais inferior ao elemento superior 

encaminhe este desenho ao seu professor.

Figura 4.6: Central local
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.7: ELR
Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte 4.8: Tandem local
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.9: Trânsito  
Internacional
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.10: CPCT
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.11: Trânsito  
Regional
Fonte: Elaborada pelo autor
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Baseado na Figura 4.5 e utilizando os ícones abaixo construa uma rede 

para sinais de voz de tráfego local onde cada elemento possua conexão re-

presenta por um seta nos dois sentidos esta rede possuir 4ELR´s, 4 CPTC’s, 

4 Centrais locais, 2 Centrais Tandem, 1 SMC (central móvel celular).

Figura 4.12: Central Local
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.13:  SMC
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.14: ELR
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.15: CPCT
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4.16: Tandem
Fonte: Elaborada pelo autor

Central Trânsito Regional: são aquelas destinadas à interligação de centrais 

de áreas locais diferentes. Por elas cursam o tráfego interurbano’(Soares Neto, 

Tecnologias de Centrais Telefonicas, 1999) o Brasil esta dividido em códigos 

regionais para cada área de acordo com a ANATEL, exemplo 11 São Paulo Ca-

pital, 21 Rio de Janeiro, 61 Brasília, podemos inferir que para cada um destes 

códigos nacionais deve existir pelo menos uma central do tipo trânsito que 

é responsável pelo processamento do tráfego tipo longa distância nacional 

(LDN) dentro da sua região quando for o caso observe a Figura 4.17, onde se 

localizam os códigos de área regional segundo o órgão regulatório.
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Figura 4.17: Mapa de distribuição dos códigos nacionais por região do Brasil
Fonte: www.teleco.com.br

As centrais do tipo trânsito podem ter rotas de interconexão diretamente 

com as centrais locais de acordo com Figura 4.18, esta configuração facilita 

e especifica dentro da rede o tráfego o do tipo LDN dentro da própria loca-

lidade ou região.

Na hierarquia de processamento de chamadas ela está em um nível acima 

das demais. Via de regra, este tipo de central não possui estágio de assinan-

tes e é dimensionado e planejado para escoar tráfego em grande escala, 

possuem uma matriz de comutação de alta capacidade para comutação de 

circuitos. Dentro da estrutura operacional das operadoras este elemento re-

cebe prioridade em todas as ações, como também uma monitoração cons-

tante sendo que quando apresentam falhas elas são motivos de ações de 

manutenção de alta prioridade.
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Figura 4.18: Tráfego da rede local do tipo longa distância
Fonte: Elaborada pelo autor

Perceba que na Figura 4.18 todo trafego regional e nacional desde as cen-

trais locais é enviado diretamente para as centrais do tipo trânsito regional 

que de acordo com o Código Seleção de Prestadora (CSP) encaminhado 

junto com o Código Nacional (CN) é processado o encaminhamento deste 

tipo de tráfego para suas interconectadas. As operadoras por uma questão 

de segurança ativam rotas com redundância, para aumentar a capacidade 

de escoamento do tráfego, costumeiramente também neste de tipo tráfego 

usa-se uma rede em malha.

Tomando por modelo a Figura 4.18 desenhe uma rede do tipo LDN (longa 

distância nacional) que possua os seguintes ícones relacionados abaixo: 

4 centrais locais 4 CPCT’s, 4 ELR’s 2 Centrais Trânsito, 1 Central da rede 

inteligente (RI) e 1 Central SMC. Justifique qual é a vantagem quando 

direcionamos este tráfego exclusivamente para centrais do tipo trânsito 

regional, que tipo de alterações pode ser feito na estrutura da rede para 

dar mais segurança ao escoamento do tráfego.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Central Trânsito Internacional: é o elemento de mais alta hierarquia na 

rede em algumas configurações as operadoras costumam incluir a função de 

trânsito nacional e regional, junto com função trânsito internacional. Porém 

podemos ainda encontrar estruturas de redes tráfego telefônico onde a trân-

sito internacional é uma função especifica para um determinado elemento 

da rede, tal como as centrais do tipo trânsito regionais, elas também não 

possuem estágio de assinantes, possuem uma matriz de comutação de alta 

capacidade para conexão de circuitos, suas rotas de saída são conectadas a 

backbones internacionais. As operadoras no Brasil costumam fazer contra-

tos de interconexão com empresa transportadoras internacionais deste de 

tipo tráfego veja na Figura 4.19, o sentido do tráfego internacional origina-

do a partir da central local.

De acordo com Figura 4.19, o tráfego Longa Distância Internacional (LDI) 

é conduzido para central de trânsito após passar por uma espécie de em-

barreiramento nas centrais de trânsito regionais para otimizar os custos da 

interconexões em estados com grande extensões territoriais como o Pará, 

Mato Grosso e Amazonas.

Figura 4.19: Tráfego da rede local encaminhado para Trânsito Internacional
Fonte: Elaborada pelo autor

Para uma melhor visualização podemos observar na Figura 4.20 continuidade 

de uma interconexão internacional entre países. Esteja atento as chamadas 

originada do Brasil para rede internacional é necessário o CSP, para chamadas 

que chegam da rede internacional e entram no Brasil não é necessário o CSP.
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Figura 4.20: Conexão internacional código do Brasil (55) código da Argentina (54)
Fonte: Elaborada pelo autor

Tomando por modelo da Figura 4.19 desenhe uma rede do tipo LDI (lon-

ga distância internacional) que possua os seguintes ícones relacionados 

abaixo: 4 centrais locais 4 CPCT’s, 4 ELR’s 2 Centrais Trânsito Regional 1 

Central trânsito Internacional, 1 Central SMC. Justifique qual é a van-

tagem quando direcionamos este tráfego exclusivamente para centrais 

do tipo trânsito internacional, que tipo de alterações pode ser feito na 

estrutura da rede para dar mais segurança ao escoamento do tráfego.

Trânsito Internacional CPCT SMC

 Central trânsito Central local

Fonte: Elaborada pelo autor

elementos da rede nacional de sinalização
A rede sinalização esta sobreposta fisicamente sobre a rede trafego de voz 

utilizando os canais 16 da interface E1 ou interfaces exclusivas para sinaliza-

ção, porem, dando aos seus elementos constituídos novas funções e impor-

tância para rede de sinalização as de mensagens de sinalização são trocados 
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de um ponto a outro da rede de forma rápida, segura e eficiente graças aos 

protocolos padronizados internacionalmente utilizados no encaminhamento 

dos dados de cada chamada originada na rede de telefonia este tema será 

objeto de estudos em outra unidade porem, como estamos falando dos ele-

mentos de telefonia. Vamos mostrar uma estrutura de sinalização. Observe 

a Figura 4.21, é uma estrutura da rede de sinalização.

Figura 4.21: Rede de sinalização
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesta rede seus elementos são apenas de dois tipos:

•	 Ponto de Sinalização (PS) : cada elemento da rede é único e identifi-

cado por um código com se fosse uma espécie de CPF. Cada um possui 

o seu estes elementos sinalizam suas mensagens em forma de pacotes 

para o Ponto de Transferência de Sinalização (PTS) que se encarrega de 

repassar a mensagem ao destino.

•	 Ponto de Transferência de Sinalização (PTS):  este elemento também 

possui um código de identificação único para trocar mensagens com ou-

tros PTS’s da rede de sinalização.

Por enquanto basta saber da existência desta rede e seus elementos. Tere-

mos um maior aprofundamento na unidade referente à sinalização.
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elementos de rede nacional de sincronismo
Para uso da tecnologia TDM as operadoras precisam um elemento importantís-

simo sem o qual seria impossível realizar comutação digital e a leitura e escrita 

de informação de um ponto para outro. Estamos falando da referência de sin-

cronismo. Todos os elementos da rede precisam está sincronizados na mesma 

referência tornando possível realizar a multiplexação por divisão de tempo de 

forma que as informações não se percam, esta rede dispõem seus elementos 

de formar hierárquica onde o elemento de maior importância na hierarquia 

recebe a referência da rede mundial de satélites via um equipamento chama-

do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Ele repassa esta informação aos 

demais elementos da rede utilizando a estrutura da rede de transmissão, cada 

elemento desta rede recebe, corrigem e redistribuem a referência até chegar no 

último elemento da rede. Veja a Figura 4.22 uma rede de sincronismo.

Figura 4.22: Rede sincronismo e seus elementos
Fonte: Elaborada pelo autor
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Síntese da unidade
Avançamos um pouco mais agora! Você já possui uma visão de toda a rede 

de telefonia de sua estrutura, de sua hierarquia. Conhece os principais ele-

mentos, já é possível ver as vantagens e desvantagens, quando se depara 

com um layout de rede com seus ícones.

Olhe para trás e veja quantas novas portas foram abertas, isto é motivo de 

satisfação? Então queremos incentivá-lo a prosseguir.

Observe as três hierarquias para tráfego local, tráfego LDN e Tráfego LDI. 

Descreva quais foram às vantagens que esta hierarquia representa em 

um contexto da RTPC. Explique que tipos de gargalos podem ocorrer no 

tráfego LDN em funções de dias especiais. Pesquise um elemento que 

não foi comentado na rede inteligente (RI).Qual a função deste e que 

tipo de serviços estão disponíveis nesta central? Encaminhe o relato de 

suas informações para o seu professor pelo AVEA.
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e-Tec Brasil

Unidade 5 

A comunicação entre pessoas constitui-se basicamente por três 

elementos de acordo com Figura5.1.

Emissor Meio Receptor

Figura 5.1: Elementos básicos da comunicação
Fonte: Elaborada pelo autor

O emissor emite a mensagem em código que trafega pelo meio físi-

co e chegando receptor que decodifica mensagem. Para que exista 

uma comunicação entre eles é necessário que o código que o emis-

sor usa para enviar sua mensagem seja compreendido pelo receptor.

Para que seja possível levar cada vez mais distante a nossa voz, a 

rede telefonia desenvolveu ao longo do tempo formas cada vez 

mais eficientes para transportar, reforçar, recuperar, decodificar os 

sinais de voz, nos aproximando uns dos outros pelos recursos tec-

nológicos disponíveis.

Os sistemas de sinalização através de protocolos padronizados per-

mitem que equipamentos de fabricante diversos, possam trocar 

informações entre eles de modo a garantir o sucesso da comunica-

ção entre os usuários do sistema de telefonia.

Figura 5.2: O protocolo de sinalização faz parte de uma chamada telefônica
Fonte: Elaborada pelo autor

“A sinalização é um meio criado e regulamentado para que usu-

ários possam trocar informações no sentido (homem - máquina e 

máquina- homem) por um caminho estabelecido” (Soares Neto, 

Tecnologia de Centrais Telefônicas, 1999, p. 129). Neste processo 

entendemos que existem diversas formas de sinalização que envol-
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vem a comutação telefônica para a realização do completamento 

de uma ligação, desde a solicitação da chamada (retirada do tele-

fone do gancho) até o fim da conversação (reposição do telefone 

no gancho) elas estarão presentes.

Tipos de sinalizações
Neste estudo apresentaremos algumas das sinalizações padronizadas na te-

lefonia que cooperam para que todo o processo de uma ligação telefônica 

tenha sucesso são elas:

Sinalização Acústica baseado na Prática 210-110-704 do STB de 1996.

É um conjunto de sinais audíveis que orientam o usuário no processo do 

estabelecimento de uma chamada telefônica que são emitidas pela central 

telefônica. A seguir apresentamos estes sinais:

a) Tom de discar ou teclar
Este sinal indica para usuário, que vai originar uma chamada, que o sis-

tema está pronto para que este inicie a discagem. O sinal de discar é 

enviado por um período de tempo que varia ente 12 a 20 segundos, caso 

o usuário não inicie a discagem a central vai alterar o tom de discar para 

o tom de ocupado.

b) Tom de controle de chamada
Este sinal indica para o usuário que originou a chamada, que o número 

discado foi encontrado, e que o aparelho no destino esta sendo aciona-

do através da sua campainha utilizando um sinal de corrente alternada. 

Esta condição permanece até que o assinante B atenda ou que tempo 

de espera da central termine. Caso não haja atendimento, o caminho é 

desfeito e o assinante A recebe um tom de ocupado.

c) Tom de ocupado
Este sinal é enviado ao usuário que origina uma chamada e pode ocorrer 

nas seguintes condições:

 – O usuário não iniciou a discagem no tempo previsto;

 – O usuário discou o número incompleto;

 – O número chamado está ocupado;

 – Não há caminhos disponíveis para o estabelecimento da chamada 

(congestionamento a frente).
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d) Tom de número inacessível
Este sinal indica númeiro inacessível ou inexistente, também conhecido 

como nível vago e ocorre nas seguintes condições:

 – número discado pelo usuário originador não existe;

 – o assinante encontrado esta com defeito em sua linha;

 – o número do usuário que foi discado foi mudado;

 – o acesso a este número é proibido por causa da categoria do usuário 

originador.

e) Corrente de toque
A corrente de toque ou toque de chamada é enviada ao usuário que rece-

be a chamada numa cadência especifica para alertar o usuário receptor de 

uma chamada presente, o tempo de duração de envio do toque de cha-

mada também é supervisionado. A frequência é de 25 Hz com tolerância 

de ±10% a voltagem varia entre 70 a 90 Volts de corrente alternada, sua 

cadência é de um segundo de toque por quatro segundos de pausa.

Utilize um telefone fixo realize uma chamada para um local e faça um 

diagrama de sequência relacionando os sinais da sinalização acústica que 

estão envolvidos nesta ligação e encaminhe para seu professor no am-

biente de aprendizagem.

1. Execute uma nova chamada para um número inexistente. Que tipo 

de sinal é acústico é recebido?

2. Execute uma ligação para um número que esteja ocupado.

3. Que tipo de recurso que uma operadora pode utilizar para impedir 

que o assinante em débito com a operadora não origine e nem rece-

ba chamadas telefônicas. Poste no ambiente e discuta com 2 colegas 

que tenha propostas diferente da sua.

Sinalização de discagem
Para troca de informações entre o aparelho do usuário da telefonia fixa e 

a central é utilizada uma sinalização chamada DTMF (Dual-Tone Multi-fre-
quency) Os caracteres do teclado de um aparelho de telefone são transmitidos 

Para mais informações consulte 
a Prática 210-110-704 do STB 
04/1996 no site da Anatel.gov.br.
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até a central através do uso de dois tons (ou duas frequências). O Quadro 5.1 

mostra os valores das frequências utilizadas. Assim, por exemplo, na transmis-

são do jogo da velha (#) são utilizadas as frequências 1477 Hz (alta frequência) 

e 941 Hz (baixa frequência). O sinal transmitido é a soma de duas sinusóides 

com as frequências especificadas acima; a Figura 5.3 mostra estes sinais.

Figura 5.3: Frequências da sinalização DTMF

Figura 5.4: Sinal com frequência 1477 Hz

Figura 5.5: Sinal com frequência 541 Hz
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Figura 5.6: Sinal com frequência 941 Hz

Figura 5.7: Resultante da soma das frequências

Sinalização de linha
Este tipo de sinalização é utilizado na troca de informações entre as centrais 

telefônicas que possuem interconexão entre si, ou seja, possui um interliga-

ção direta tal qual a Figura 5.8.

Central A Central B

Juntor Juntor

Figura 5.8: Interconexão entre duas centrais
Fonte: Elaborada pelo autor

Os juntores são elementos de interconexão entre centrais através de um 

meio físico que denominamos meio de transmissão. Atualmente há um pre-

domínio da utilização de dois meios os cabos de fibra em tempos atuais ou 

os enlaces de rádio. Os circuitos de sinalização das centrais telefônica são 

chamados de juntores, sinais enviados de um para outro e denomina-se si-

Juntor

Central

B

Juntor
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nalização de linha estes supervisionam as condições da linha de junção entre 

duas centrais que são utilizadas para troca de informação dos órgãos de con-

trole que enviam a sinalização de registro, o juntor também é utilizado como 

um caminho físico para a passagem dos sinais de voz. São regulamentadas 

pela ANATEL em quatro variantes de sinalização.

Em nosso estudo vamos dar destaque a variante R2 Digital largamente uti-

lizado nos meio de transmissão digital denominado entroncamento digital 

utilizando enlace PCM no padrão E1 de 32 canais.

a Variante R2 digital
A variante R2 Digital é utilizada em larga escala na interconexão entre centrais 

privadas do tipo CPCT com as centrais públicas. A s CPCT’s possuem código 

de numeração exclusivo que acessa a RTPC. Utilizam sinalização por canal 

associado (CAS) isto é canal 16 da interface E1 é usado para tronca de sinali-

zação de linha entre os juntores da interconexão CPCT para Central pública.

Apresentamos na Figura 5.9 um diagrama que mostra uma interconexão 

entre duas centrais. A seguir, vamos detalhar as duas sinalizações que com-

põem o protocolo R2 Digital, a saber: a sinalização de linha e a sinalização 

de registro + voz.

Figura 5.9: Digrama de sinalização r2 digital
Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 5.9 mostra os canais de voz numerados de 1-a15 e 17 31 são reser-

vados para o transporte sinais de voz e a sinalização de registro dos órgãos 

de controle, o canal zero é reservado para informação de sincronismo de 

rede e o canal 16 é reservado para sinalização de linha.

Para saber mais sobre sinalização 
telefônica acesse http://www.

dt.fee.unicamp.br/~motoyama/
ee981/apostilas/Capitulo7.pdf
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Sinalização de linha variante R2 digital
Nesta variante como já foi mencionado anteriormente ocorre entre os junto-

res das centrais de origem e destino e classificam-se em:

a) Ocupação: este sinal é enviado no sentido da origem para o destino 

A->B tem função de ocupar o circuito entre a origem e o destino. Reser-

vando este canal que será utilizado para troca de sinalização que ocorre 

entre o circuito da saída da central de origem para circuito de entrada na 

central de destino.

Figura 5.10: Ocupação
Fonte: Shutterstock

b) Reconhecimento de Ocupação: este sinal é enviado no sentido do des-

tino para origem B->A informando que o canal do destino reconheceu o 

sinal ocupação enviado pela origem.

Figura 5.11: Reconhecimento de ocupação
Fonte: Shutterstock
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c) Atendimento: é um sinal gerado pelo circuito de entrada da central de des-

tino sentido B->A no momento em assinante chamado atendeu a ligação.

Figura 5.12: Atendimento
Fonte: Shutterstock

d) Desligar para trás: Este sinal gerado no sentido B->A o juntor da central de 

destino indica o que assinante que assinante B repôs o seu microtelefone no 

gancho, ou seja, B desligou a chamada.

Figura 5.13: Desligar para trás
Fonte: Elaborada pelo autor

e) Desligar para frente: Este sinal gerado no sentido d A->B o juntor da cen-

tral de origem indica que assinante A pôs os seu microtelefone no gancho, 

ou seja A desligou a chamada.

Figura 5.14: Desligar para frente
Fonte: Elaborada pelo autor
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f) Confirmação de desconexão: é um sinal de reconhecimento que houve 

uma solicitação de desconexão anteriormente.

Figura 5.15: Confirma desconexão 
Fonte: Elaborada pelo autor

g) Desconexão forçada: Este é um sinal originado no sentido B->A que força 

a reposição da chamada estendida mesmo que o assinante A não reponha 

seu o telefone, esta sinal ocorre 90 segundos após a desconexão pelo lado 

do assinante B.

Figura 5.16: Desconexão força
Fonte: Elaborada pelo autor

h) Tarifação: O sinal de tarifação é sempre emitido da central de destino para 

central de origem B->A informando as condições para inicio do processo 

de bilhetagem de chamada geralmente este sinal é enviado imediatamente 

após o sinal de atendimento.

Figura 5.17: Tarifação
Fonte: Shutterstock
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i) Bloqueio: este sinal é gerado devido uma falha no enlace PCM no qual pode 

haver uma interrupção momentânea do enlace o qual tira a condição de dis-

ponibilidade dos canais, ou pode ser gerado através de uma intervenção di-

reta do operador que pode retirar a disponibilidade por comando dos canais.

Figura 5.18: Bloqueio 
Fonte: Shutterstock

j) Rechamada: este sinal pode realizar uma nova chamada para assinante B 

que já tenha desligado dentro do período de 90 segundos pode haver um 

novo atendimento da chamada anteriormente desligada.

Quadro 5.1: Tipos de sinais da sinalização de linha e sua direção
Sinais de Linha

Antes do ponto de tarifação Após o ponto de tarifação

Sinal Direção A-B Sinal Direção A-B

Ocupação Ocupação

Atendimento Atendimento

Tarifação Tarifação

Desconexão Desconexão

Desconexão Forçada Desconexão Forçada

Desbloqueio

Fonte: Elaborada pelo autor

No Quadro 5.2 os sinais de linha entre juntores digitais, que utilizam a tecno-

logia PCM, onde o canal 16 é designado para transportar os sinais de linha 

nos sentidos para frente e para trás.
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Quadro 5.2: Sinalização de linha em canais PCM
Código

Codificação de LinhaTransmissão Recepção

af bf ab bb

0 0 1 0 Livre

0 0 1 0 Ocupação

0 0 1 1 Confirmação de Ocupação

0 0 0 1 Atendimento

0 0 1 1 Desconexão para trás

1 0 1 1 Desconexão para frente

1 0 1 0 Desconexão/Livre

1 0 1 1 Bloqueado
Fonte: Soares Neto (1999, p. 140)

Sinalização de registro
A variante de sinalização de R2 digital é constituída por sinalização de linha 

e sinalização de registro, sinais que compõem a sinalização de foram exem-

plificados no item anterior.

Neste item vamos abordar a sinalização de registro. Segundo Alencar esta 

sinalização transporta dados que estão alocados no órgão de controle das 

centrais que constituem sua base dados com as informações do usuário e as 

condições da chamada, ela se inicia no momento que o usuário que origina 

a chamada conclui o processo de discagem, e será concluída a partir do 

instante que o usuário recebe o sinais de supervisão e controle da chamada, 

quando a central de destino informa a condição do usuário receptor, estan-

do este na condição livre, ou ocupado, ou se houver um congestionamento.

(Alencar M. S., 1998, p. 67). 

Em nosso estudo vamos priorizar a sinalização por sinais multifrequênciais, uma 

vez que sinalização por pulsos decádicos não são mais usados na troca de si-

nalização entre centrais públicas. Os sinais multifrequênciais podem ser do tipo 

MF (multifrequencial) ou multifrequencial compelida MFC existem diversas va-

riantes de sinalização multifrequencial, no Brasil adotamos a variante 5C.

Sinalização MFC 5C
Como já foi mencionado a sinalização MFC 5C é utilizado no sistema brasileiro 

de telecomunicações para a troca de informações dos registradores das centrais 

públicas entre centrais do tipo CPCT, as informações sobre as condições de uma 

chamada telefônica, e as informações dos usuários envolvidos na chamada.
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Neste vamos dar atenção neste cenário com centrais publicas e privadas do 

tipo CPA-T, com capacidade de tratar suas informações de forma digitaliza-

da, faz-se necessário a utilização de conversores de sinais digitais para sinais 

multifrequênciais e vice versa que trabalham em conjunto associando-se ao 

juntor de entrada da central de destino fazendo função de receptor MFC, e 

na central de origem em cooperação com juntor de saída fazendo função 

emissor de MFC conforme a Figura5.14.

Figura 5.19: Diagrama de bloco de rota entre Centrais que utilizam receptores e en-
viadores do tipo MFC
Fonte: Elaborada pelo autor

Cabe esclarecer que o termo “Compelida” significa uma regra ou condição 

para troca de sinais do tipo MFC, isto quer dizer que a central que envia um 

código MFC para frente só retira o sinal, quando recebe o sinal para trás. .

Para troca de sinalização do tipo MFC o ITU_T (International Union Telegra-
phic and Telephone) regulamenta doze frequências conforme o Quadro 5.20, 

sendo seis frequências baixas utilizadas para os sinais cujo sentido da é direção 

para trás no sentido do destino para origem, e 6 frequências altas utilizadas 

cujo o sentido da direção é para frente no sentido da origem para o destino.

Freq. Sentido ValorF0 ValorF1 ValorF2 ValorF3 ValorF4 ValorF5

Altas A ► B 1380 Hz 1500 Hz 1620 Hz 1740 Hz 1860 Hz 1980 Hz 

Baixas B ► A 1140 Hz 1020 Hz 900 Hz 780 Hz 660 Hz 540 Hz

Figura 5.20: Quadro de frequências sinalização MFC variante 5C.
Fonte: Elaborada pelo autor

São combinadas duas frequências para formação dos sinais multifrequên-

ciais, ou seja, combinam-se duas entre seis frequências altas para formar 

os sinais para frente, combinam-se duas entre seis frequências baixas para 

formar os sinais para trás.
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Segundo a prática Telebrás 220-110-500 de 1986, os sinais MFC estão divi-

didos em quatro grupos sendo os grupos de sinais para frente denominados 

Grupo I e II e sinais para são denominados grupos A e B veja Quadro 5.3 

relativo aos sinais do Grupo I e II.

Quadro 5.3: Tabela de sinais para frente grupo I e II
Sinal GRUPO I GRUPO II

1 Algarismo 1 Assinante Comum

2 Algarismo 2 Assinante com tarifação imediata

3 Algarismo 3 Equipamento de Teste

4 Algarismo 4 Telefone Público

5 Algarismo 5 Mesa operadora

6 Algarismo 6 Equipamento de transmissão de dados

7 Algarismo 7 Telefone público Internacional

8 Algarismo 8 Bloqueio de chamada a cobrar

9 Algarismo 9 Serviço Internacional

10 Algarismo 0 Serviço Internacional

11 Inserção de semi-supressor de eco na origem Reserva

12
Pedido reusado, indicação de trânsito.
Internacional

Reserva

13 Reserva Reserva

14 Inserção de semi-supressor de eco Reserva

15 Fim de número Reserva
Fonte: Telebrás(1996)

Combinando-se duas entre seis frequências altas é possível se obter até 15 

sinais para cada grupo da sinalização multifrequencial perceba que o deta-

lhamento a seguir:

Grupo I
•	 Sinais 1 a 10 estes sinais correspondem o as informações do número 

do assinante que recebe a chamada ou origina chamada o envio das 

informações mencionadas seguem uma regra estabelecida num primeiro 

momento envia-se parte ou todo número de B, caso a central deseje ela 

solicita o número do assinante A.

•	 Sinais 11, 12, 14 são utilizados em centrais que possuem a função trân-

sito nacional e ou internacional.

•	 Sinal 13 Reserva.

•	 Sinal 15 indica fim de número.
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Grupo II
•	 Sinais 1 a 7 indicam categoria do assinante originador da chamada.

•	 Sinais 8 foi reservado para Indicativo de chamada a cobrar. Esta condição 

impede que chamadas a cobrar cheguem ao destino, uma forma mais 

segura de garantir o bloqueio para este tipo de chamada.

•	 Sinais 9 e 0 reservado para serviços internacionais.

•	 Sinais 11 a 15 Reserva.

Quadro 5.4: Tabela de sinais para trás grupo A e B
Sinal GRUPO A GRUPO B

1 Enviar próximo algarismo Assinante livre com tarifação

2 Enviar o primeiro algarismo Assinante ocupado

3 Passar para o Grupo B Assinante com número mudado

4 Congestionamento Congestionamento

5
Enviar categoria e identidade do assinan-
te chamador

Assinante livre sem tarifação. Retenção sob o contro-
le de do assinante chamado

6 Reserva Número Vago

7 Enviar algarismo n-2 Assinante com defeito

8 Enviar algarismo n-3 Reserva

9 Enviar algarismo n-1 Reserva

10 Reserva Reserva

11 Enviar indicação de Trânsito Internacional Serviço Internacional

12 Serviço Internacional Serviço Internacional

13 Serviço Internacional Serviço Internacional

14 Serviço Internacional Serviço Internacional

15 Serviço Internacional Serviço Internacional
Fonte: Telebrás(1996)

Combinando-se duas entre seis frequência baixas é possível ter 15 sinais 

para cada grupo da sinalização multifrequencial perceba que o detalha-

mento a seguir:

Grupo A
•	 Sinais 1, 2,7,8 e 9 estes sinais se referem a forma de envio o continuidade 

dos algarismo que identificam o assinante chamado.

•	 Sinal4congestionamento na origem.

•	 Sinal 5 categoria e identidade do numero chamador.

•	 Sinal 6 reserva.

•	 Sinal 11 indica se a central a frente é uma central trânsito internacional.

•	 Sinais 12 a 15 reservados para Serviço de chamadas internacionais.
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Grupo B
•	 Sinais 1 a 8 indicam as condições (estado e classe) do número de B.

•	 Sinais 9 a 11 Reserva.

•	 Sinais 12 a 15 Reservados para Serviço de chamadas internacionais.

Relacionamos a seguir alguns destaques importantes recomendados nesta Prá-

tica complementam o nosso estudo sobre as características da sinalização MFC.

•	 Os sinais admitem um desvio máximo de frequência +/- 4Hz, o geradores 

de MFC devem ser regulados neste valores.

•	 O nível absoluto de potência de sinal para centrais que comutam canais 

a 4 fios é de (13,5 a +/- 1 dB).

•	 O nível global de potência de todas as frequências emitidas, na faixa de 300 

Hz a 3.400 Hz, resultante da distorção harmônica e da intermodulação, 

será, no mínimo, 37 dB inferior ao nível de cada frequência de sinalização.

•	 Os detectores não deverão funcionar sob o efeito de qualquer sinal den-

tro da faixa de 300Hz a 3.400 Hz, que se apresente nos pontos acima 

definidos, com nível absoluto de potência igual ou menor que - 42 dBm. 

Para mais informações recomendamos a consulta da pratica mencionada.

Sinalização canal comum
Segundo Alencar(1998) podemos ter duas formas de fazer o controle e a 

supervisão na troca de informações em centrais telefônicas são elas:

1. Sinalização por Canal Associado (CAS) nesta forma a informação e trans-

ferida pelo próprio circuito a título de exemplo podemos citar a sinaliza-

ção R2 digital.

2. Sinalização em Canal Comum, neste caso temos um circuito dedicado a 

transferir todas as informações de sinalização de todos os circuitos envol-

vidos na rota de voz.
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Com advento das centrais tipo CPA-T, a partir de 1980 o crescimento dos 

micros processadores e surgimento da telefonia celular tornam-se inevitável 

que fossem criados novos protocolos para troca de informações entre centrais 

telefônicas que pudessem oferecer maior rapidez, confiabilidade, e eficiência 

no tratamento da informações. Se você observou em nossa animação que de-

monstra a sinalização R2Digital, você notou que as informações são tratadas 

na forma de sinais, um sinal para cada tipo de informação significa um sinal 

multifrequencial, devido as condições esta devem ser sinalizados um de cada 

vez, o que demanda um tempo considerável de espera para os equipamentos 

novos e com grande capacidade no processamento de informações.

Diante destas exigências, Alencar cita algumas razões fundamentais para 

que a rede mundial de telecomunicações através do ITU-T adotasse a sinali-

zação canal comum para prover velocidade confiabilidade e eficiência com 

as seguintes premissas:

•	 Alterações nas formas de controle das centrais CPA-T.

•	 A sinalização por canal associado tem limitações na quantidade de sinais 

disponíveis e no tempo elevado na troca de informações entre o destino 

e a origem.

A sinalização em canal comum tem seu fundamento baseado nas redes de 

computadores com possibilidade de evoluir junto com os equipamentos mo-

dernos das centrais CPA-T.

Para atender as atuais demandas de serviços na rede de telecomunicações 

esta sinalização possibilita o aparecimento de centros controles e novas es-

truturas de sinalização e gerencia da rede por se constituir de uma rede com 

uma estrutura hierárquica bem definida possuem vantagens inconteste que 

possibilitaram um rápido crescimento atualmente o sistema de telecomuni-

cações brasileiro as trocas de informações no sentido fixo-fixo e fixo – móvel, 

Local, LDN e LDI são transportadas por este protocolo podemos relacionar 

algumas vantagens deste sistema:

As informações de telefônicas são distintas das informações de sinalização 

constituídas por mensagens especificas. Com capacidade de taxa de trans-

missão que variam de 64Kbps a 2 Mbps, bem como oferecem novas fun-

ções de gerencia e controle automáticos na rede. Podemos salientar recursos 

contra a possibilidade de sobrecarga de processamento nos enlaces, que 
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possuem métodos para detecção de erro e correção de erros, requisitos de 

segurança contra possíveis interrupções no sistema. É um sistema desenvol-

vido com exclusividade para redes digitais. Veja a seguir na Figura 5.21 um 

diagrama de interconexão entre duas centrais que utilizam sinalização CCS.

Figura 5.21: Centrais interconectadas utilizando sinalização CCS
Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 5.21, temos um exemplo de uma estrutura básica entre duas cen-

trais que através de uma interface E1 de 32 canais, neste caso é dedicado um 

dos canais de voz (JD) que ficará exclusivamente para transporte de informa-

ções de telefônicas e de sinalização entre estas duas centrais, cada central terá 

seu equipamento responsável pelas mensagens de sinalização e um processa-

dor de controle dedicado a esta função, para caso de mais um enlace nesta 

interconexão não será mais necessário a separação do canal exclusivo cada 

nova interface adicionada a este interconexão terá 31 canais de voz dedicados

Rede de sinalização
A partir deste ponto quando compreendemos como podemos ter uma es-

trutura básica dos elementos que equipam uma central telefônica para uti-

lização do protocolo SS7, podemos construir uma rede de sinalização partir 

destes elementos e criar funções especializadas na rede que identificam de 

forma inequívoca cada elemento da desta rede e sua função começaremos 

por uma estrutura básica ponto-a-ponto.

PS PS
Sinalização
Canal 16

Voz Canais 1-15 
17-31

Figura 5.22: Rede sinalização ponto-a-ponto Modo associado
Fonte: Elaborada pelo autor

e-Tec BrasilUnidade 5 - Sinalização em redes de telecomunicações 99



Na Figura 5.22 podemos identificar os elementos pontos de sinalização (PS) que 

identificam cada central da rede formando um enlace de sinalização, este tipo 

de rede se caracteriza pelo Modo Associado, onde as mensagens são transpor-

tadas pelo canal 16 que está ligado ao enlace de sinalização, as informações 

referentes aos sinais de voz serão utilizados nos canais 1 a 15 e de 17 a 31.

Sinalização

Voz 

PTS

PTS

PSPS

Figura 5.23: Modo não associado
Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 5.23 temos uma nova estrutura de rede de sinalização funcionan-

do no modo não associado onde as mensagens é são direcionadas para um 

novo elemento da rede de sinalização o Ponto de Transferência de Sinaliza-

ção (PTS), este elemento faz a transferência das mensagens entre os pontos 

de sinalização (PS) no modo não associado as mensagens podem alternar 

entre os dois PTS da rede.

PTS

PSPS

PTS

Figura 5.24: Modo quase associado
Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 5.24 mostra a configuração no modo quase associado que e prati-

camente idêntica ao modo não associado, uma das diferenças se baseia no 

fato que no modo quase associado as mensagens que se dirigem da origem 

para o destino e do destino para origem seguem um caminho pré-deter-

minado, enquanto que no modo não associado os caminhos de origem e 

destino são aleatórios.
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Você estudou na unidade 4 sobre redes de sinalização faça um desenho 

de uma rede de sinalização tomando por base a Figura 4.10 construa 

uma rede utilizando os ícones abaixo com 4 centrais públicas 2 Tandens 

locais, 2 Trânsito regional, 1 Transito internacional, 1 MSC, 1 RI e 2 PTS’s 

descreva a função de cada elemento desta rede e encaminhe seu dese-

nho para seu professor no ambiente de aprendizagem.

Figura 5.25: Ícones das centrais
Fonte: Elaborada pelo autor

estrutura de blocos funcionais da sinalização SS#7
Segundo Alencar, podemos estabelecer uma comparação entre o Modelo 

OSI uma estrutura de comunicação para rede de computadores ondes os 

níveis 4 a 7, que são responsáveis pela aplicação e desenvolvimento dos 

programas. As camadas 1 e 3para a parte de transporte de informações, 

esta mesma estrutura se aplica a atualmente a rede de telefonia onde os 

seguintes blocos funcionais compõem a estrutura de sinalização veja Figura 

5.26 (Alencar M. S., 1998, p. 75).

Figura 5.26: Arquitetura da SS#7 
Fonte: Alencar M. S., 1998, p. 75

Cada um destes blocos funcionais desempenha uma funcionalidade do sis-

tema especificado pela Prática Telebrás SDT 510-650-401 MTP Subsistema 

de Transferência de Mensagens responsável transporte das mensagens de 

um ponto origem ao ponto de destino.

SCCP Subsistema de Controle de Conexão de Sinalização.

TUP Subsistema de Usuário Telefônico responsável pelos serviços de chama-
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das de voz na telefonia.

ISUP Subsistema de Usuário da Rede Digital de Serviços Integrados, onde 

são disponibilizados novos serviços da telefonia dados e imagens e novos 

serviços.

TCAP Subsistema de Capacitação de Transações responsável na aplicação de 

novos serviços da rede.

TCAE Subsistema que representa funções de comunicação de um processo 

de aplicação (Alencar M. S., 1998, p. 76).

divisão funcional
Este sistema divide-se em duas partes a saber:

Subsistema de usuários
Os subsistemas de usuários constituem o nível 4 do sistema de sinalização 

por canal comum n° 7 e representam os diversos tipos de usuários como te-

lefonia Telephone User Part (TUP), Inteligent System User Part (ISUP) e outros. 

Inclui, também, as funções relacionadas com o tratamento das informações 

que devem ser trocadas entre os subsistemas de usuários correspondentes. 

A versão nacional do subsistema de usuário de telefonia (TUP) encontra-se 

especificada na Prática Telebrás SDT 210.110.724. 

Subsistema de transferência de mensagem (MTP)
Segundo SDT 220.500.711 Esse subsistema representa os níveis de l a 3 do 

SSC n° 7. É um subsistema comum aos diversos tipos de usuários e sua fun-

ção principal é estabelecer um caminho de comunicação de sinalização que 

seja rápido e confiável, interligando os diversos subsistemas de usuários que 

necessitam trocar informações.

Níveis Funcionais do MTP:

•	 Nível 1 – Funções de Enlace de Dados de Sinalização
Define as características elétricas e físicas do enlace de dados de sinaliza-

ção e os modos de acessá-lo para transmissão dos dados de sinalização. 

Para o meio de transmissão digital, a taxa de transmissão poderá ser de 

64 kbit/s a 2mbp/s.
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•	 Nível 2 – Funções de enlace de sinalização
Este nível proporciona confiabilidade ao enlace de sinalização, através 

das funções relacionadas abaixo:

 – Delimitação de mensagens através de flags.
 – Prevenção contra duplicação de flags.
 – Detecção de mensagem recebida incorretamente.

 – Correção de erros.

 – Controle de sequência de mensagens recebidas e transmitidas.

 – Detecção de falhas no enlace de sinalização e recuperação do mesmo.

•	 Nível 3 - Funções de rede sinalização são divididas em cinco partes:
a) Função de tratamento das mensagens de sinalização

 – discriminação da mensagem

 – distribuição de mensagem

 – Encaminhamento da mensagem

b) Funções de gerencia de rede
As funções de gerência de rede possibilitam a reconfiguração da rede 

de sinalização na ocorrência de falhas. Isto é feito através do rotea-

mento do tráfego de sinalização de enlaces em falha, para enlaces em 

serviço. As funções de gerência da rede de sinalização são divididas em:

a) Gerência de tráfego
São funções utilizadas para desviar o tráfego de sinalização de 

um enlace para um ou mais enlaces, no caso de falha ou con-

gestionamento.

b) Gerencia de enlaces
São funções utilizadas para restabelecer enlaces de sinalização 

com falhas para ativar e desativar enlaces.

c) Gerencia de rotas
São funções que distribuem informações de estado da rede de si-

nalização para que as funções de gerência de tráfego, dos pontos 

de sinalização remotos, possam tomar as providências necessárias.

Unidades mensagens de sinalização MSU
O sistema de sinalização SS#7 comunica-se através de MSU’s que são unida-

des de mensagens de sinalização estas mensagens possuem uma estrutura 

padronizada, este tipo de mensagem pertence a categoria que transpor-
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tam informações dos usuários, informações sobre o tratamento que deve 

ser dado a chamada, podemos incluir todos os sinais de linha e registro, 

que possibilitam as centrais identificar o procedimento a ser dado para cada 

chamada processada pelo sistema de sinalização.

F CK DADOS LI FIB FSN BIB BSN F

8 16 8n 2 6 1 7 1 7 8

Figura 5.27: Estrutura básica de uma MSU

F Campo flag 8 bits de limitador de inicio e fim da mensagem.

CK campo para Bits de verificação. São 16 bits inseridos em uma unidade de si-

nalização para possibilitar a verificação do recebimento correto da mensagem.

Dados Campo contêm informações para o estabelecimento de conexão en-

tre usuários. A parte de dados possui comprimento variável que depende do 

tipo de unidade de sinalização, enquanto que a parte do flag, sinais de con-

trole e detecção de erros, possui um comprimento fixo, independentemente 

do tipo de unidade de sinalização.

LI Campo Indicador de comprimento. É utilizado para indicar o comprimen-

to do campo de dados da mensagem em octetos (8 bits) e, como os tipos de 

mensagens dependem do comprimento, indica também, o tipo de unidade 

de sinalização como listado a seguir:

LI = 0 - Unidade de sinalização de preenchimento de canal (FISU).

LI = l ou 2 - Unidade de sinalização de estado de enlace (LSSU).

LI = 3 até 63 - Unidade de sinalização de mensagem (MSU).

BSN: Número sequencial para trás. É utilizado para avisar ao ponto de origem 

que as mensagens do número BSN para trás foram recebidas corretamente. 

O BSN é composto de 7 bits e, desse modo, pode variar de O (zero) até 127.

FIB e BIB: Bit indicador para frente e bit indicador para trás. São utilizados 

quando há necessidade de retransmissão.

FSN: Número sequencial para frente.
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Unidade de sinalização de estado do enlace (LSSU)
São mensagens que ocorrem no nível 2 durante procedimento alinhamento 

do enlace de sinalização. Esse procedimento permite que as extremidades 

se entendam logicamente após uma troca predeterminada de mensagens, 

neste grupo estão incluídas as mensagens de teste e manutenção de rede 

de sinalização.

Unidade de sinalização de preenchimento (FiSU) 
As unidades de sinalização de preenchimento não contêm informações, sendo 

utilizadas para preenchimento de tempo do canal quando não há mensagens 

a serem transmitidas com a finalidade de manter o sincronismo do enlace.

F CK LI=0 FIB FSN BIB BSN F

8 16 8n 2 6 1 7 1 7 8

Figura 5.28: Estrutura de uma mensagem do tipo FISU

 – Outras informações de uma MSU

F CK SIF SIO LI FIB FSN BIB BSN F

8 16 8n 8 2 6 1 7 1 7 8

Figura 5.29: MSU detalhamento de informações no campo dados

Na Figura 5.29 vamos fornecer algumas informações importantes para iden-

tificação dos elementos da rede sinalização quando trocam mensagens entre 

os nós da rede.

O campo SIO, que é o octeto de informação de serviço, define o usuário que 

corresponde à mensagem e, também, se esta é nacional ou internacional. 

Para realizar sua função, o campo SIO é subdividido em dois subcampos, 

como segue:

•	 SI - indicador de serviço: Utilizado para identificar o Subsistema de 

Usuário a que pertence a mensagem de sinalização.
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•	 SSF: subcampo de serviço: Utilizado para discriminação entre mensa-

gens nacionais e internacionais.

SIF SIO

8n 8

DCBA DCBA

SSF SI

4 4

Figura 5.30: Divisão do campo SIF

Para o campo SI podemos ter várias combinações de bits e para algumas 

delas teremos associado um tipo de usuário como mostrado a seguir:

BITS DCBA
0000 - Mensagens de Gerência de Rede de Sinalização

0001 - Mensagens de Manutenção e Teste da Rede de Sinalização

0010 - Reserva

0011 - Subsistema de Controle de Conexão de Sinalização (SCCP)

0100 - Subsistema de usuário de telefonia (TUP)

0101 - Subsistema de usuário RDSI (ISUP)

0110 - Subsistema de Dados

0111 - Subsistema de Dados

1XXX - Reserva

Da mesma forma para o SSF podemos ter as combinações abaixo:

BITS B e A – Reserva – Nota: os bits reservas são codificados com 00.

BITS D C
00 - Rede Internacional

01 - Reservado para Uso Internacional

10 - Rede Nacional

11 - Reservado para uso Nacional
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Como podemos notar, o SSF faz a discriminação entre mensagens nacionais 

e internacionais.

O campo SIF, que possui informações de sinalização, será estudado para três 

tipos de usuários definidos pelo campo SI:

 – Subsistema de usuário de telefonia.

 – Mensagens de gerência da rede de sinalização.

 – Mensagens de manutenção e teste da rede de sinalização.

As mensagens do subsistema de telefonia são distinguidas pela configura-

ção binária “0100” no campo indicador de serviço (SI).

SIF SIO

8n 8

INFORMAÇÃO DE SINALIZAÇÃO H1 H0 RÓTULO

4 4 40

CIC OPC DPC

12 14 14

Figura 5.31: Campo SIF com as informações de sinalização

 – CIC - Código de identificação do circuito.

 – OPC - Código do ponto de origem.

 – DPC - Código do ponto de destino.
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O DPC e OPC possuem o seguinte formato

DCBA (4) DCBA (4) FEDCBA (6)

CNS CRS Nº PS

Figura 5.32: Formato do OPC e DPC na rede de sinalização

 – CNS- Código nacional de sinalização

 – CRS- Código regional de sinalização

 – N° PS - Número do ponto de sinalização

Todas estas informações são padronizadas pelo Agencia Nacional de Teleco-

municações.

exemplos mensagens básicas de sinalização SS#7

a) IAI (Initial Address Message With Additional Informatton) 
Mensagem inicial de endereçamento com informações adicionais.

É a primeira mensagem enviada para frente, para estabelecimento das 

chamadas. Contém, além das informações de endereçamento, encami-

nhamento e tratamento das chamadas, outras informações adicionais.

b) SAM (Subsequent Address Message)
Mensagem subsequente de endereçamento.

É uma mensagem enviada para frente após a IAI. É utilizada para enviar 

dígitos de endereço restantes não incluídos na IAI. Através desta mensa-

gem, podemos enviar vários dígitos de uma única vez.

c) SAO (Subsequent Address Message With One Signal)
Mensagem subsequente com um único sinal de endereçamento.

É uma mensagem enviada para frente, para estabelecimento das cha-

madas após a IAI. Contém um único sinal de endereçamento para esta-

belecimento das chamadas. É utilizada para enviar dígitos de endereço 

restantes não incluídos no IAI.
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d) ACM (Address - Complete Message)
Mensagem de endereçamento completo.

É uma mensagem enviada para trás, informando que foram recebidos 

todos os dígitos de endereçamento para estabelecer chamada. Pode 

também, conter outras informações sobre a chamada a ser completada.

e) ANC (Answer Signal, Charge)
Sinal de atendimento com tarifação.

É um sinal enviado para trás, informando que a chamada foi atendida e 

que deve ser tarifada.

f) f) CLF (Clear - Forward Signal)
Sinal de desligar para frente.

É um sinal enviado para frente, informando que o terminal chamador 

desligou.

g) CBK (Clear - Back Signal)
Sinal de desligar para trás.

É um sinal enviado para trás, informando que o terminal chamado des-

ligou.

h) RLG (Release - Guard Signal)
Sinal de confirmação de desconexão.

É um sinal enviado para trás, após o circuito ter sido liberado, por exem-

plo, devido a um sinal de desligar para frente.

Síntese da unidade
Concluímos uma unidade muito importante, os protocolos de sinalização 

são determinantes para entender a eficiência e qualidade que identificam 

uma rede complexa e muito bem estruturada, compreender estas peculiari-

dades das redes de sinalização associados aos protocolos você estará capaci-

tado para identificar a importância das telecomunicações vamos prosseguir 

para fixar mais o conteúdo.
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Unidade n 

A transmissão

Unidade 6 





e-Tec Brasil

Unidade 6 

Podemos afirmar que enquanto a rede de acesso esta voltada para 

facilitar interligação do usuário com a rede, a central telefônica 

esta voltada para processamento, analise, habilitação de serviços 

e protocolos de sinalização. A transmissão esta inteiramente vol-

tada para o transporte das informações, não existe no âmbito da 

transmissão um interesse em qualificar e analisar a informação, ba-

sicamente sua diretriz fundamental é fazer com que a informação 

chegue ao destino final.

Como podemos transmitir informações digitalizadas de um ponto 

para outro?

Figura 6.1: Transporte de informações

Podemos fazê-lo de duas formas: a transmissão sem fio (wireless) ou com fio 

(wired). A transmissão sem fio é realizada através de ondas eletromagnéticas 

como, por exemplo, nos enlaces de micro-ondas e na radiodifusão de TV 

digital, dentre outros.

Figura 6.2: Conexão do tipo wireless
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Figura 6.3: Conexão via satélite

No caso da transmissão com fio, podemos exemplificar o uso do par trança-

do do tipo UDP, os cabos coaxiais, os cabos ópticos, dentre outros.

Figura 6.4: Transmissão através de fios metálicos

Figura 6.5: Cabos par trançado: cabo UTP
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Figura 6.6: Cabo coaxial

Figura 6.7: Fibra óptica

A necessidade de transmitir sinais em larga escala utilizando uma estrutura 

especialmente destinada a este fim faz parte deste estudo utilizando as for-

mas mencionadas anteriormente vamos conhecer esta função dos equipa-

mentos de telecomunicações.

Breve histórico
Até a década de 60 e 70 a interconexão entre duas centrais telefônicas no 

Brasil era feita através de cabos pares metálicos. Devido o processo de di-

gitalização utilizando modulação PCM (modulação por código de pulso) na 

rede telefonia. Esta forma de interconexão foi substituída por novas formas 

de transmitir estes sinais agora digitais, por uma razão bem simples sinal no 

formato PCM não é recomendável à transmissão através de cabos de pares 

metálicos devido a distorção que altera o sinal no seu formato original.

A tecnologia PCM Modulação por Código de Pulsos revolucionou e possibili-

tou uma evolução que trouxe nos tempos atuais transformações e mudanças 

na sociedade tais como a realidade da internet, explosão da telefonia móvel, 
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o acesso às mídias sociais que só se transformaram no sucesso atual graças 

a tecnologia de digitalização. Neste ponto vamos apresentar alguns funda-

mentos desta tecnologia 

Neste passo inicial vamos mostrar forma básica que tecnologia PCM faz o 

papel de um regenerador veja a Figura 6.8.

Estação TX
Estação

Regeneradora
Estação

Rx

MT MT

Figura 6.8: Sistema PCM inserido entre uma interconexão 
Fonte: Soares Neto, Redes de Alta Velocidade, Sistemas PDH e SDH, 2000, p. 77.

Na Figura 6.8 o sistema PCM faz a função de regenerador, ele neste fortale-

ce o sinal transmitido de forma que o mesmo possa ter um alcance maior o 

MT (Meio de Transmissão) pode ser um sistema de cabos metálicos. 

O processo de eliminação dos cabos de metálicos como elemento de interco-

nexão entre centrais deve-se ao fato que o cobre apresenta sérias deficiências 

para transmissão de sinais a distância. Um par de fios de cobre interligando 

dois pontos representa um canal elétrico que transfere informações de um 

ponto ao outro. Todos os canais de transmissão possuem dois parâmetros 

fundamentais são eles:

•	 Dissipação interna de potência

•	 Capacidade de armazenar energia

A dúvida que permanece por que devemos substituir os pares de cobre?

Em primeiro lugar o par metálico atenua o sinal elétrico, ou seja, depen-

dendo da distância entre dois ponto teremos uma perda considerável na 

potência do sinal recebido, em segundo lugar temos o fenômeno da distor-

ção que deforma o formato original do sinal devido ao trajeto e capacidade 

indesejada dos cabos, terceiro lugar temos a diafonia (cross-talk) fenômeno 

que ocorre pela indução de sinais elétricos que transitam nos pares de cobre 

nos pares adjacentes e quarto lugar temos a baixa capacidade dos pares de 

cobre de impedir a interferência dos ruídos externos. Por todas estas razões 

é imperativo para modernização dos sistemas de telecomunicações que os 

cabos de cobre como elementos de transporte de informações a médias e 

longas distâncias fossem totalmente substituídos
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Para tecnologia PCM vamos mostramos Figura 6.10 que demonstra o pro-

cesso da codificação de sinais de forma que possamos entender a importân-

cia do processo de digitalização para rede telecomunicações. De acordo com 

Figura 6.10 cada bloco da estrutura PCM tem em uma função de forma que 

informação seja transmitida da origem ao destino sem perdas significativas 

do sinal e nem da qualidade da informação.

fa = 2 x fsinal

Figura 6.9: Teorema de Nyquist
Fonte: http://carolinadias06.wordpress.com/2013/11/2901/nyquist-teorema-de-amostragem.

Pelo teorema de Nyquist podemos recuperar qualquer informação no des-

tino desde que ela seja amostrada e transmitida numa taxa de frequência 

que seja o dobro da frequência de amostragem do sinal de entrada, neste 

caso podemos deduzir que se o sinal elétrico tem frequência de entrada de 

4khz, basta retiremos pequenas amostras deste sinal em seguida transmiti-

mos estas amostras a uma frequência de 8khz é possível reconstruir o sinal 

original no ponto de destino.

Na Figura 6.10 para cumprir o teorema de Nyqist:

Figura 6.10: O processo de modulação PCM
Fonte: http://softsupplier.com/wp-content/uploads/2010/09/pcm.gif
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O primeiro elemento da estrutura é um filtro passa baixa cuja função é limi-

tar o nível da frequência da voz sempre abaixo de 4khz.

O amostrador retira pequenas amostras do sinal elétrico em determinados 

intervalos de tempo.

O quantizador retifica e equaliza as possíveis distorções.

O codificador transforma esta amostra comprimida em palavras de 8 bits 

representados sinais do tipo zero ou um.

O decodificador executa a função inversa transforma uma palavra de 8 bits 

em sinal elétrico.

O emissor transmite a informação codificada.

Na recepção dá-se o processo inverso de forma que a mostra transmitida é 

novamente reconstituída num sinal elétrico e possa ser convertido em sinal 

de voz pela capsula receptora do telefone.

Para que possamos ter uma ideia da revolução causada por esta tecnologia 

basta que você entenda que todos os sons que voz humana pode emitir, 

sejam eles agudos ou graves podem ser codificados em 256 diferentes sinais 

de 8 bits cada.

Para atender uma demanda de serviço que estejam envolvidos a trans-

missão de dados e voz de forma simultânea que tipo de transmissão 

atende esta demanda. Pesquise que tipo de serviço oferecido por uma 

operadora pode atender esta demanda e descreva as vantagens desta 

solução e encaminhe para o seu professor.

Os multiplexadores
Este elemento é capaz de tratar informações de formato Série/ paralelo ou 

Paralelo/ série dentro de cada intervalo de tempo sistema temos tecnolo-

gia que é utilizada na tecnologia para telefonia fixa que tecnologia TDM 

Multiplexação por Divisão de Tempo as técnicas de multiplexação no tempo 

podem usar 3 métodos básicos de inserção a seguir:
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Figura 6.11: Diagrama de blocos de um multiplexador 
Fonte: http://dc108.4shared.com/doc/dYVKImsB/preview_html_m291b9ce.png

Em nosso estudo sobre a transmissão de sinais vamos destacar a inserção 

Quadro-a-Quadro utilizado as interfaces do tipo E1 para que possamos visu-

alizar os níveis iniciais da hierarquia de transmissão.

Hierarquia digital plesiócrona
Para que seja possível transmitir grande quantidade de informações a lon-

ga distância em um curto espaço de tempo a transmissão possui sistemas 

hierárquicos que possibilitam notável capacidade transportar informações 

de eficiente, sincronizado, que atendam os processos da tecnologia TDM. 

Dividas em ordens na Figura 6.12, temos um exemplo do processo de mul-

tiplexação por divisão tempo (TDM) observe a ordem de entrada e a ordem 

de saída das informações que chamamos de FIFO (first in / first out) podemos 

também perceber a entrada das informações na forma paralela e sua saída 

na forma serial (P/S).

Figura 6.12: Tecnologia TDM
Fonte: http://esmf.drealentejo.pt/pgescola/jb4/redes/imagens/29/11/13
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Hierarquia PdH 1º Ordem
Segundo Soares Neto nesta estrutura cada canal de interconexão entre um 

central A para uma central B possui um taxa básica de 64 kbps no qual 32 

canais são alocados para formando no padrão Europeu E1 que também ado-

tado no Brasil esta interface é considerada o elemento de primeira ordem 

possui uma taxa de saída 2mbps (Soares Neto, Redes de Alta Velocidade, 

Sistemas PDH e SDH, 2000, p. 72).

Figura 6.13: PCM 1ª ordem 
Fonte: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutorialciclo_29/11/2013

Segundo a Prática Telebrás 225-705-106 que trata da especificação geral 

para multiplex primeira ordem devem possuir canais de voz que possuam 

uma banda passante de 64 kbits por canal um total de 32 canais sendo que 

canal zero é utilizado para sincronização, e o canal 16 como canal de sinali-

zação, deve ser possível dentro dos 30 canais, qualquer combinação de voz e 

dados, respeitando a modularidade por cartão de circuito impresso, também 

deve-se utilizar o canal 16 em sinalização por canal associado, ou dados de 

64 kbits em sinalização canal comum . (Telebrás, 225-100-723, 1995). Atu-

almente a Estrutura de 1ª ordem foi totalmente inserida dentro dos equipa-

mentos de comutação, um cartão de circuito impresso já comporta um PCM 

de 1ª ordem estão interligado ao sistema transmissão via DID (Distribuidor 

Intermediário Digital) através de cabos coaxiais.
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Figura 6.14: Distribuidor Intermediário Digital 
Fonte: http://www.solostocks.com.br/img/distribuidor-intermediario-digital-se2585-464667z0.29/11/13

Hierarquia PdH segunda ordem
A segunda ordem da hierarquia PDH encontra-se na ambiente do setor de 

transmissão neste caso vamos ter também um multiplexador que agrupa 

quatro sinais de 2Mbit/s na sua entrada de forma serial, e na saída termos 

um sinal 8Mbit/s, cada entrada de sinal de 2Mbit/s e denominado de tribu-

tário (T) mantendo o padrão FIFO descrito no item anterior observe a Figura 

6.15 para o digrama da 2ª ordem.

Figura 6.15: Diagrama do multiplexador 2ª ordem
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Figura 6.16: Equipamento Modem 4E1
Fonte: http://bimg2.mlstatic.com/multiplexador-asga-mmo-4e1-ad-xt-modem-optico_MLBF-3273941190_102012.29/11/13

Na Figura 6.16 temos um multiplexador de segunda modelo comercial uti-

lizado em operadoras de telecomunicações com quatro entradas para sinal 

2Mbit/s e uma saída para um conector óptico.

Destacamos alguns requisitos fundamentais estabelecidos pela Prática Te-

lebrás 225-100-709 o equipamento dever ser tipo encaixável, de fácil re-

moção, deve possuir redundância de conversores de alimentação, painel 

luminoso para indicação de funcionamento, sinal digital padrão HDB3, velo-

cidade saída 8.448 Mbit/s, configurações para sincronismo, na transmissão 

recomenda-se o uso do relógio interno, e na recepção o uso do relógio recu-

perado do sinal composto de recepção(Prática Telebrás, 1995).

Desenhe um circuito de transmissão envolvendo uma Central pública e 

uma CPCT – DDR utilizando os elementos abaixo encaminhe seu traba-

lho ao seu professor no ambiente de aprendizagem.
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Figura 6.17: Distribuidor Intermediário Digital
Fonte:http://www.solostocks.com.br/img/distribuidor-intermediario-digital-se2585-464667z0.jpg

Hierarquia PdH terceira ordem
Este é mais um dos degraus na hierarquia PDH neste caso temos quatro 

tributários de 8.448 Mbit/s que serão multiplexados para uma saída de 34 

Mbit/s conforme padrão FIFO na abaixo vemos um diagrama de blocos deste 

nível hierárquico.

Figura 6.18: PCM de 3ª ordem
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Esta estrutura também segue um modelo especificado pela Prática 225-100-

712, destacamos alguns aspectos importantes da mesma sua taxa de saída 

será de 34.368 Mbit/s, deve possuir interface óptica, utilização dos recursos 

de justificação positiva que corrige a perda de bits entre as interfaces, me-

mória elástica para correção de erros de bits, possui a mesma especificação 

de tempo de amostragem 125µs que é utilizada para os equipamentos da 

segunda ordem (Prática Telebras, 1995).

Hierarquia PdH quarta ordem
Chegamos ao último nível da hierarquia PDH no Brasil nesta ordem temos 

quatro tributários de 34 Mbit/s na entrada multiplexador para uma saída 

de 140 Mbit/s neste caso a saída será através de um conector óptico ligado 

uma fibra que transporta por intermédio de um sinal óptico as informações 

agrupadas até o seu destino.

Figura 6.19: PCM de 4ª ordem

É importante ressaltar que existe a quinta ordem na hierarquia PDH porem 

está não foi utilizada no Brasil, uma que foi estabelecido a utilização até a 

quarta ordem que pode ser interconectado como estrutura SDH (Hierarquia 

digital Síncrona) que será objeto de estudo nesta unidade.

estrutura completa da rede PdH
Temos na Figura 6.20 um estrutura completa da rede PDH onde cada um 

do seus multiplexadores executam a multiplexação sentido transmissão e 

demultiplexação no sentido da recepção esta hierarquia trouxe um grande 

avanço para telefonia trazendo qualidade ao serviço de voz comutado velo-

cidade no completamento de chamadas.
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Figura 6.20: Hierarquia PDH completa
Fonte: Elaborada pelo autor

desvantagens da hierarquia PdH
Está hierarquia atendia com qualidade apenas os serviços de voz, com avan-

ço da internet, as agencias bancárias com seus terminais de atendimento 

online, a necessidade de redes de transmissão dados de alta velocidade. A 

rede PDH não poderia atender esta demanda você pode perceber pela Figura 

6.18, que esta hierarquia é rígida, quanto à forma de multiplexar e demulti-

plexar as informações transportadas, não há como localizar nos níveis mais 

altos da hierarquia onde se encontra um determinado canal de 64 kbps. 

O Fato ser uma hierarquia “plesiócrona” (quase síncrona) impõem sérias 

restrições para transmissão de dados isto quer dizer que na rede PDH não 

é possível ter uma única referência de sincronismo de rede, esta limitação 

gera uma elevada taxa de bits com erro, perda de bits no transporte, sem a 

possibilidade de recuperação dos mesmos, não há um recurso eficiente para 

correção e detecção de erros de bits, para a questão do desempenho de 

operação e manutenção a rede PDH, não possui recursos centralizados de 

gerencia de rede. Em função destes problemas e a pressão sobre as opera-

doras no sentido de oferecer recursos de infraestrutura para transmissão de 

dados em alta velocidade cada vez com maior capacidade e segurança das 

informações, foi necessária substituição da hierarquia PDH por uma nova 

hierarquia chamada SDH.

e-Tec BrasilUnidade 6 - A transmissão 125



Hierarquia digital síncrona SdH

introdução
Para atender as exigências mencionadas nos itens 6.1.5 e 6.1.6 surgiu a 

necessidade de uma nova hierarquia de equipamentos de transmissão que 

fossem capazes de resolver as dificuldades da hierarquia PDH e prover a 

rede recursos centralizados para atividade de operação e manutenção com 

flexibilidade podendo transportar multisserviços na mesma hierarquia de 

transmissão as pesquisas para desenvolvimento desta hierarquia começam 

com laboratórios da Bell Telecom nos EUA formado pelo consorcio Bellcore 

(Bell Communications Research) utilizando a infraestrutura da rede de fibra 

óptica que já era uma realidade com antiga rede de transmissão, esta com-

promete-se a desenvolver um novo conjunto de interfaces de maior capaci-

dade de transmissão de dados, este projeto manteria a mesmo organograma 

formado por níveis hierárquicos para o transporte de sinais digitais, também 

multiplexados, porem de forma totalmente sincronizada que foi denomina-

da SONET (Synchronous Optical Network) (ALENCAR, p. 161, 1998).

Figura 6.21: Estrutura da rede SDH
Fonte: Alencar (p. 161, 1998)

A Prática Telebrás 210-120-101 paginas 2 e 3 estabelece critérios e os pa-

drões básicos para hierarquia SDH no Brasil entre eles as vantagens decor-

rentes da utilização da SDH, as alternativas de introdução desta para as 

operadoras, as diretrizes para implantação, e as disposições gerais onde de-

terminam as interfaces básicas, suas interação com a hierarquia SDH que 

objeto de nosso estudo.
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Das vantagens decorrentes da utilização da hierarquia SDH:

1. As operadoras se beneficiam por uma otimização em seus equipamentos 

de transmissão neste caso destacam-se um upgrade tecnológico, redu-

ção do espaço físico na área de acomodação dos equipamentos, gerencia 

centralizada rede, controle de conexões.

2. Permitir uma compatibilidade entre equipamentos de linha deferente fa-

bricantes (compatibilidade transversal) isto significa que os equipamen-

tos produzidos pro diferentes fabricantes devem ter compatibilidade com 

mesmas interfaces de transporte e no tratamento da informação digital.

3. Permitir o acesso direto a tributários de velocidade mais baixas para fins 

de roteamento e “ad-drop” sem necessidade de multiplexação e demul-

tiplexação intermediárias neste item temos um diferencial importante da 

rede PDH, a redução significativa do número de multiplexações e demul-

tiplexações na rede.

4. Possuir uma grande capacidade de transporte de informações para ge-

rencia da rede, neste sentido o ganho é considerável enquanto no nível 

da rede PDH a taxa de transmissão é de 140 Mbit/s, o nível 1 da hierar-

quia SDH já é superior com uma taxa de 155,52 Mbits/s.

5. Apresentar uma maior facilidade de crescimento para taxas superiores as 

padronizadas atualmente neste caos a rede SDH devido sua flexibilidade 

poderá possui diversos níveis hierárquicos sem com taxa superiores, de 

acordo com demanda de tráfego no transporte de informações e serviços.

6. Possuir capacitação de transporte de células ATM (Assyncronous Transfer 
Mode), padronizado pelo CCITT como de transferência para implementação 

da futuras rede de faixa larga, isto já um realidade as operadora trabalham 

com sistemas de backbones em ATM o sistemas backbones IP que são rede 

longa distancia constituídas de fibra óptica para rede de alta velocidade.
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Figura 6.22: Backbone
Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ- Q8mXQpR7nhgjcRdq9qX2GIBdxuixnGxv-
-yCHlADkkBsWT3qW

7. Permitir maior facilidade de reconfiguração na rede de transporte, pois a 

gerencia fim-a-fim dos VC e a utilização de equipamentos ADM e cross 
connect permitirão através da comutação e roteamento, a ativação de 

configurações alternativas ou de reserva. Note que aqui aparece a ati-

vidade de comutação com pacotes de informação, neste caso a rede 

possui alternativas em vez estar entregando pacotes sentido fim-a-fim, 

ela pode ser reconfigurada com caminhos alternativos para o transporte 

eficaz de informação algo impossível para rede PDH.

8. Possibilitar a otimização da infraestrutura empregada e minimização do 

tempo de implantação da transmissão, pela redução do número de equipa-

mentos envolvidos, há uma simplificação número equipamentos em con-

sequência direta o tempo para implantação dos anéis SHD será reduzido.

9. Dotar a rede de grande flexibilidade, permitindo alocar certos serviços 

o mesmo a clientes específicos capacidade transmissão compatível com 

suas necessidades eventuais ou periódicas, além de permitir grande agi-

lidade na recuperação de eventuais problemas na rede. As operadoras 

podem oferecer circuitos para rede do tipo LAN, WAN para usuários cor-

porativos e da área do governo. Para atender demandas para melhorar 

sua capacidade de atendimento.

10. Oferecer aos clientes monitoração fim-a-fim da qualidade de transmissão 

dos circuitos utilizados, neste sentido a operadora pode garantir um pa-

drão qualidade de transmissão que monitora todo o caminho percorrido 

pela informação.
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estrutura da hierarquia digital síncrona

Quadro 6.1: Taxas SDH
Nível SDH Taxas (Mbits/s) Designação

1 155,52 STM1

4 622,08 STM4

16 2.488,32 STM16

64 9.953,28 STM64
Fonte: Telebras, 1995, p. 17

O elemento chave que constitui a estrutura de transmissão desta hierar-

quia e denominado STM sua função é dedicada ao transporte, a informa-

ção transportada será armazenada naquilo que podemos comparar a uma 

espécie de container dividido em duas partes uma delas e denominada de: 

“Payload” (área de carga) e a outra parte denominada Campo de área deno-

minada campo de informação SOH (Section overhead) seção de cabeçalho 

de informação. Neste caso começaremos com o STM1 que é nível mais baixo 

da estrutura SDH, o STM-0 com taxa inferior 155,52 Mbit/s é utilizado para 

sistemas de rádio enlace, este não considerado para o sistema SDH.

Figura 6.23: Estruturado Quadro STM1
Fonte: Telebrás, 225-100-723, 1995, p. 18

Perceba que um Quadro possui um padrão com 9 linhas e 270 colunas.

SOH esta seccionado em três partes como segue:

a) RSOH (Regenerator Section Overhead) nas linhas de 1ª 3 e colunas 1 a 9.

b) Ponteiro na linha 4 e colunas de 1 a 9.

c) MSOH (Multiplex Section Overhead) nas linhas 5 a 9 e colunas 1 a 9.
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Payload: área onde serão armazenadas as informações que serão transportadas

 – Comprimento total = 2.430 bytes

 – Taxa de transmissão = 155,52 Mbit/s

 – Período de amostragem de um Quadro STM1 é de 125µs.

 – Comparando E1 X STM1

Quadro 6.2: Comparação E1 x STM1
E1 STM1

Taxa 2 Mbps 155,52Mbps

Canais 32 canais 63 X 32 Canais

Frequência 8Khz 8Khz

Tempo de amostragem 125µs 125µs

Fazendo uma analogia podemos comparar um Quadro de E1 de 32 canais 

com uma taxa de 2048 Kbits uma frequência de 8khz e tempo de amostra-

gem 125µs, de acordo com os dados do Quadro 6.2.

Tipos de equipamentos STM1
Segundo a Prática Telebrás 225-100-723, o elemento STM1 equipado com 

uma interface de sinal agregado, apresentando três configurações diferentes.

a) Terminal Multiplexador (TM) esta configuração atua como multiplexa-

dor/ demultiplexador para sinais tributários de 2Mbp/s, e o podendo ser 

utilizadas para sinais de 34Mbp/s e 140 Mbp/s veja Figura da represen-

tação de um TM.

Figura 6.24: Terminal multiplexador
Fonte: Telebrás, p. 3
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b) Multiplexador com Deriva /Insere (ADM) esta configuração atua 

com um multiplexador/demultiplexador deriva e insere sinais tributários 

de 2Mbp/s e opcionalmente par sinais de 34Mbp/s e 140Mbp/s a seguir 

temos a representação de ADM.

Figura 6.25: Terminal Deriva/ Insere (ADM)
Fonte: Telebrás, 1995, p. 3

c) Regenerador (REG) também podemos a configuração que atua com 

regenerador para enlaces de longa distâncias esta ao longo do trajeto, 

regenera o sinal STM1 agregado e retransmite com características de 

amplitude, forma de onda e sincronismo do sinal dentro dos limites es-

pecificados seguir temos a Figura 6.26 de um REG.

Figura. 6.26: Regenerador (REG)
Fonte: Telebrás, 1995, p. 3
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Neste caso podemos ter estruturas de transmissão SDH com formato em 

anel formados por um único tipo de componenteSTM1 como na Figura te-

mos um anel formado por 4TM’s

Figura 6.27: Rede anel SDH com Terminal multiplexadores
Fonte: Elaborada pelo autor

Podemos ter sistemas de transmissão com maior complexidade utilizando STM1 

com configuração de terminais Deriva insere (ADM) ou com função de regene-

rador veja um exemplo abaixo de um anel SDH misto formado por TM e ADM.

Figura 6.28: Um sistema de transmissão misto anel SDH constituído por TM e ADM.
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A estrutura SDH tem todos elementos são sincronizados pela mesma refe-

rência em todos anéis que compõem a rede, os elementos possuem uma 

interface de entrada de sincronização para um sinal 2Mhz, também deve 

possuir uma interface de saída de sincronização 2Mhz e opcionalmente um 

de2Mbp/s esta possibilidade pode oferecer opções de sincronismo único 

para a centrais de comutação do tipo CPA que estão utilizam a rede. Através 

dos anéis do sistema de transmissão da rede SDH podemos sincronizar todos 

elementos RTPC com a mesma referência.

a estrutura e o modelo SdH e suas camadas
Segundo Sampaio o sistema SDH foi subdividido em três camadas com seus 

requisitos específicos de operação que se inspira no modelo OSI:

•	 Camada Circuito: Os diferentes usuários de telecomunicações podem 

ter acesso a serviços diversificados tais como comutação de circuitos e 

comutação de pacotes dando flexibilidade ao sistema.

•	 Camada de via: é utilizada para dar suporte aos diferentes tipos de 

camada de circuito, a camada de via de ordem superior e camada de via 

de ordem inferior.

•	 Camada do meio de transmissão: subdivide-se em duas subcamadas 

a primeira denominada camada de seção é responsável por todas as fun-

ções de transferência entre o nós da camada via, a camada do meio físico 

trata com meio de transmissão nos diferentes seja um enlace de rádio, 

cabo coaxial ou uma fibra óptica, é possível ter dois tipos de camadas 

seção uma que executa a multiplexação como um terminal multiplexador 

(TM) ou uma seção de regeneração, neste último caso regenerar(REG) o 

sinal para uma nova retransmissão (Alencar M. S., p. 163, 1998).

O sistema SDH foi desenvolvido para atender especificamente os requisitos de 

uma rede alta velocidade suprindo as deficiências da estrutura PDH, dentre este 

elementos podemos citar os modos de operação com equipamentos redundan-

tes ou seja, os equipamentos podem ser duplicados, comutação de sentido da 

informação dentro do anel, parâmetros de desempenho, que avaliam a quali-

dade transmissão dando segurança, confiabilidade com alto nível de qualidade.
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Outro fator que surge como um diferencial na estrutura e capacidade gerên-

cia da rede (TMN) onde ó possível monitora todas as camadas com de forma 

pré-definida, com emissão de alarmes e estáticas de desempenho operacio-

nal que um esquema composto das seguintes partes específicas:

•	 Gerencia de Falha - detecta, localiza e corrige de anormalidades de 

operação na rede incluindo as falhas dos equipamentos.

•	 Gerencia de Desempenho – fornece dados estatísticos que avaliam o 

desempenho e qualidade de serviço de cada elemento da rede.

•	 Gerencia de Configuração, esta volta para configuração de circuitos virtuais 

e lógicos, com capacidade de identificação, verificando o estado dos equi-

pamentos, aprovisionando, e controlando cada circuito designado na rede.

•	 Gerencia de segurança define os acesso e níveis funções que cada ope-

rador pode executar no sistema, dando uma estrutura de hierarquia para 

cada operador que só poderá atua de acordo com funcionalidade esta-

belecida para sua categoria.

Figura 6.29: Equipamento SDH 
Fonte: Elaborada pelo autor

Para um maior aprofundamento 
sugerimos a leitura da Prática 

Telebrás 225-100 722 que trata 
das Características Gerais de 

Sistema SDH.
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Vantagens de uma rede síncrona
Segundo Miyoshi, uma rede síncrona trás enormes benefícios, dentre eles 

podemos elencar uma estrutura simplificada de rede constituída de elemen-

tos padronizados que todos os fabricantes são obrigados desenvolve-los com 

as mesmas características regulamentadas, diminuindo de forma drástica as 

barreiras do interfuncionamento, os diferentes anéis SDH transportam sinais 

sem dificuldade, acrescentando-se a isto a monitoração e a gerencia da rede 

centralizada, possibilitando a redução dos custos de manutenção.

É possível mapear, localizar e extrair qual o sinal de 64kbits dentro de um 

payload graças aos recursos previstos na estrutura de ponteiros e cabeçalhos, 

os anéis SDH são uma espécie de rede multiponto, versáteis e redundantes.

Um controle centralizado por software através de canais disponíveis no sis-

tema permite que todos os pontos e camadas da rede sejam monitorados, 

detectando-se falhas, incongruências, apresentando relatórios de desempe-

nho, atividades de comutação para correção de falhas podem ser executadas 

de forma automática ou pelo centro de monitoração, até mesmo as corre-

ções de softwares e upgrades ocorrem podem ocorrer, sem prejudicar os 

transportes de informações de usuários, a flexibilidade na oferta de circuitos 

para qualquer tipo de serviços de telecomunicações. (Miyoshi, p. 65).

Síntese da unidade
Caro estudante, chegamos ao final de uma importante fase no seu desen-

volvimento neste ponto você já possui um conhecimento fundamental sobre 

a rede de acesso, a comutação e a transmissão, este três elementos interli-

gados constituem a RTPC, conheceu seus principais protocolos. Em especial 

nesta unidade você conheceu a rede de transmissão e seus principais ele-

mentos, sua hierarquia, e o seu papel importante no transporte de informa-

ções. Vamos prosseguir nesta caminhada com sua motivação e dedicação e 

o seu crescimento será uma certeza.

Acesse o site www.youtube.com 
no campo de busca escreva SDH e 
observe o vídeo sobre os fundamentos 
e gerencia da rede SDH e faça 
relatório destacando suas vantagens 
em relação à rede PDH e encaminhe 
para seu professor.
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Unidade n 

O tráfego telefônico

Unidade 7





e-Tec Brasil

Unidade 7 
Imagine uma das estradas mais importantes do país a Via Dutra, 

por esta via que interliga a região sul, a região sudeste e nordeste 

do Brasil, especificamente no trecho entre as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo um trecho de mais de 500 quilômetros de 

extensão que liga as duas maiores cidades do Brasil por via ter-

restre. Imagine o tráfego intenso de caminhões de carga, ônibus, 

automóveis e motocicletas que trafegam por esta via diariamente, 

a cada segundo inúmeros veículos atravessam os pontos de pedá-

gio, formando um imenso volume de todo os tipos de veículos que 

transitam nas suas faixas de rolamento.

Figura 7.1: Tráfego de veículos

 A este tipo de movimentação denominamos tráfego rodoviário, que precisa 

ser controlado, medido, fiscalizado, contido através de bloqueios de reten-

ção, devem ser programadas as atividades de manutenção para que não 

causem prejuízos ao fluxo de tráfego. Mesmo assim temos grandes conges-

tionamentos causados por acidentes, pontos de retenção, bloqueios, situa-

ções de riscos que causam uma lentidão nesta via tão importante.
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Por semelhante modo pelas vias da RTPC onde trafegam os serviços de te-

lecomunicações temos um volume de trafego de informações que preci-

sam chegar ao seu destino, tal qual os veículos no exemplo mencionado, 

possuem características próprias, e também passam pelos procedimentos 

de controle, fiscalização, medição, estudos de administração com a mesma 

finalidade minimizar os problemas causados pelo congestionamentos e os 

gargalos da rede de telefonia e da rede de dados. 

Entretanto nossa comparação precisa deixar o tráfego de veículos que ocu-

pam as vias, prestar atenção no trafego telefônico sabendo que cada chama-

da ocupa um determinado circuito, este circuito ficará retido enquanto durar 

a ligação, neste caso a telefonia está interessada em saber quanto tempo 

durou esta ocupação deste canal.

Figura 7.2: O tráfego invisível

O estudo do tráfego telefônico nos mostra como identificar os principais 

problemas, onde esta havendo dificuldades no sucesso das chamadas, ao 

identificar estes pontos serão tomadas medidas corretivas ou preventivas, de 

ampliação ou de redimensionamento nos equipamentos da rede de telefo-

nia melhorando assim a qualidade de serviços. O fluxo das chamadas telefô-

nicas que passam pela rede que será objeto de nosso estudo nesta unidade.

Considerações relevantes
Tal como as estradas as vias de comunicação que interligam os equipamen-

tos da rede, bem como a capacidade de processamento das centrais são pla-

nejados para atender um determinado índice da demanda para que as soli-

citações dos usuários sejam bem sucedidas, ou seja, que sejam completadas.
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Assim como no tráfego viário temos os períodos pico, e períodos de relativa 

queda na quantidade de veículos trafegando, o mesmo ocorre na rede de 

telefonia.

O ponto alto da ocupação do sistema ocorre em horários de pico o qual 

denominamos HMM (hora de maior movimento).

O tráfego telefônico apresenta características especificas que envolvem a 

seguintes situações.Tráfego diário veja Figura 7.3.

Figura 7.3: O comportamento do diário do trafego telefônico
Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiQSRFsT62pdaGexzLXlAP8LmzNqVoR-yQOvSxv-
-ujQ53ANUKL9uA7S3E

De acordo com a Figura 7.3, você pode observar que comportamento do trá-

fego telefônico é irregular, apresentando um baixo índice de chamadas nas 

primeiras horas do dia e nota-se um aumento do quantitativo de chamada 

a partir das 09:00 horas. Chegando ao seu ponto máximo entre 10 e 11 ho-

ras, voltando a ter uma queda ente 12 e 14 horas, retomando um novo pico 

entre 14 e 16 horas e dai começa cair lentamente até a meia noite.

Podemos salientar características semanais.

Figura 7.4: Comportamento do tráfego telefônico semanal com quantitativo 
de chamadas medido em Erlang
Fonte: Elaborada pelo autor
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Características de sazonalidade de acordo com as estações do ano, podemos 

perceber um aumento do tráfego nas regiões litorâneas no período de verão.

Características anuais determinados pelo período de férias escolares nas 

grandes cidades.

A relação entre o número de linhas telefônicas de usuário e número de ca-

nais disponíveis para o estabelecimento de chamadas.

Os conceitos fundamentais para  
o tráfego telefônico
Para o estudo tráfego novamente queremos chamar atenção para o “tem-

po”. Quanto tempo um telefone ficou ocupado? Quanto tempo um canal 

(tronco) ficou ocupado? Quantas ligações um determinado número recebeu 

durante um intervalo de tempo? Quantas ligações foram originadas deste 

telefone? Quantas chamadas foram processadas por uma central por um de-

terminado espaço de tempo? Enfim muitas perguntas foram feitas, e todas 

relacionadas com tempo. Segundo Alencar vamos apresentar alguns concei-

tos fundamentais que esclarecem o estudo do tráfego.

Tronco de entrada

Central Telefônica

Comutação 
de Circuito

Tronco de saída

Figura 7.5: O tempo de ocupação de um tronco

O tempo de ocupação: é determinado pelo o período que este tronco de 

saída permaneceu ocupado sem interrupções (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

A intensidade do trafego: é um medida de volume do trafego que foi 

oferecido ou escoado, ou seja, quociente do relação da quantidade tempo 

que canal permaneceu ocupado dividido pelo período de observação em 

torno de sessenta minutos. No Brasil utilizamos a unidade Erl (Erlang) em 

homenagem ao matemático dinamarquês Agner Krarup Erlang considerado 

fundador da Teoria do trafego (Alencar M. S., 1998, p. 199).
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Tempo médio de ocupação: O tempo do durante que um determinado 

tronco permaneceu ocupado para cada ligação(UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Grau de serviço: Está relacionado com a possibilidade do tronco esteja 

ocupado, quando ocorrer o processo de seleção de um caminho que con-

sequentemente resultará na seleção deste canal. Caso o tronco selecionado 

estiver ocupado significará uma perda, quanto maior o grau de serviço, pior 

será a situação da capacidade de escoamento de tráfego desta central. A 

título de exemplo se de cada 100 chamadas que são processadas e 10 delas 

não conseguem sucesso por falta de canais de saída significa 10/100=0,1 

o meu grau de serviço é igual a 10% (por cento) (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Assinante: Cada uma das linhas telefônicas que estão em serviço, ou seja, 

estão ativos em determinada central (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Circuitos/Juntor: É o equipamento no qual as chamada são comutadas 

todos os tipos de chamadas telefônicas na tecnologia de comutação por 

circuito sempre utilizará um canal de voz (Juntor) (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Volume de tráfego: somatório dos intervalos de tempo que um determina-

do juntor permaneceu ocupado por período de tempo de observação deter-

minado (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Período de Observação: O tempo que foi estabelecido para monitoração 

do comportamento das ocupações de um sistema telefônico, em geral é 

estabelecido 60 minutos (UnB/ENE, 2001, p. 8.42).

Unidades de medida de tráfego

Quadro 7.1: Unidades de medida de tráfego
Nome Sigla Valor Parâmetro

Erlang Erl 1 Quantidade média de chamadas simultâneas

Traffic Unit TU 1 Quantidade média de chamadas simultâneas

Verkehseinnheit VE 1 Quantidade média de chamadas simultâneas

Cent Call Seconds CCS 36
Quantidade média de chamadas por hora 
tempo =100 s

Hundred Call Seconds HCS 1
Quantidade média de chamadas por hora 
tempo =100 s

Unit Call UC 6/5
Quantidade média de chamadas por hora 
tempo =100 s

Appels Réduits a L’heure 
Charge

ARHC 30
Quantidade média de chamadas por hora 
tempo = 120 s

Equated Busy Hour Call EBHC 5/6
Quantidade média de chamadas por hora 
tempo = 120 s

Fonte: Alencar (1998, p. 199)
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acessibilidade
Este conceito e definido por relação do numero de acesso de entrada em 

relação o numero de portas de saída. Segundo Alencar seria a possibilida-

de que determinado número de troncos de saída podem ser alcançado por 

um determinado tronco de entrada pelo processo de comutação de circuito 

(Alencar M. S., 1998, p. 201). Veja dois exemplos:

Figura 7.6: Sistema Telefônico com acessibilidade plena
Fonte: Alencar M. S., 1998, p. 202

Na Figura 7.6, tempo um exemplo de acessibilidade plena qualquer canal de 

entrada (E 1-5) pode acessar a qualquer canal de saída (S 1 – 7) desde a saída 

não esteja ocupada este seria um sistema sem bloqueio não haverá disputa 

por canais de saída.
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Figura 7.7: Sistema com acessibilidade limitada
Fonte: Alencar M. S., 1998, p. 202

Na Figura 7.7, temos um sistema de acessibilidade reduzida ou limitada. O 

assinante que estiver na entrada 1 não terá acesso as saídas 3,4, e 6. Neste 

cenário percebe-se uma limitação na capacidade o que caracteriza um siste-

ma com um acesso limitado (Alencar M. S., 1998, p. 202).

Graduação
Para melhora o grau de serviço das centrais com acessibilidade limitada os 

canais de entrada são agrupados para formarem subgrupos de graduação 

do subgrupo terá acesso sempre as mesmas saídas esta tipo de interconexão 

é denominado graduação (Alencar M. S., 1998, p. 202).
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Tipos de tráfego
Segundo Ferrari os equipamento da rede telefonia são dimensionados para 

atender um determinado volume de tráfego, sem necessariamente prever 

que todos os assinantes de uma determinada central farão suas chamadas 

de forma simultânea, existe um principio regido pelo padrão uso aleatório 

da rede, outras palavras os assinantes fazem suas chamadas de acordo com 

seu desejo, porém o sistema está preparado para atender os horários onde 

ocorrem os maiores índices de ocupação do sistema, este horário é domina-

do HMM. Podemos destacar alguns tipos de tráfego que os técnicos da área 

comutação no setor de O&M (Operação e manutenção) devem ter conheci-

mento (Ferrari A. M., 1998, p. 23).

Tráfego oferecido – São as solicitações de assinantes que são registradas na 

central, este tráfego, em resumo, quando assinante retira o microtelefone do 

gancho e recebe o tom discar, podemos considerar isto como tráfego oferecido.

Tráfego escoado ou cursado – É considerado como as solicitações do usu-

ário chegam ate um circuito de saída entende-se, neste caso que o assinante 

digitou um número válido e a central analisou o perfil do assinante, proces-

sou a chamada destinando um tronco de saída.

Tráfego rejeitado – São solicitações de assinantes que foram rejeitadas, 

devido congestionamentos internos ou externos, falhas nos equipamentos, 

ou erros do assinante durante o momento da digitação, até mesmo as de-

sistências, os números incompletos e números inválidos completam este tipo 

de tráfego, nãos se esqueça de que ele é uma parcela do tráfego oferecido.

Tráfego de chamadas com sucesso - É considerado para o sistema de 

gerência e desempenho como o indicador de que mede a eficiência dos 

equipamentos, são chamadas terminadas no assinante B (chamado) em que 

o mesmo atendeu a ligação. Um valor acima de 80% é considerado um bom 

indicador de eficiência da rede.

Tráfego de entrada - são chamadas que vem de outra central, no qual a 

central receptora deve processar, este é outro tipo de tráfego que é moni-

torado continuamente principalmente em centrais que possuem funções de 

TANDEM ou Trânsito.
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Tráfego de saída - neste caso consideram-se todas chamadas que sai de 

uma estação que são encaminhadas para outra central, como também o 

tráfego que chega centrais do tipo trânsito e tandem que é encaminhado 

para centrais a frente na rede.

Tráfego de transbordo – As centrais possuem rotas de voz do tipo ponto-

-a-ponto (direta) é também possível quando uma rota direta estiver com seus 

circuitos totalmente ocupados, podemos desviar estas chamadas por outras rotas 

alternativas nesta condição este tráfego é denominado de tráfego de transbordo.

Tráfego terminado - é considerado para todas as chamadas que termina-

ram na central destino considera-se para este tráfego as chamadas externas 

que entram, e também as chamadas internas entre assinantes que fazem 

parte deste centro de fios, para centrais do tipo tandem e trânsito é conside-

rado as chamadas que entram e saem das mesmas..

Tráfego de trânsito - São chamadas que especificamente são direcionados 

as centrais do tipo trânsito podemos considerar o volume de chamada do 

tipo DDD e DDI, em chamadas locais considera-se todo tráfego que chega 

nas centrais do tipo tandem.

Congestionamento - Este sintoma é causa de maior stress, e preocupação 

das operadoras, congestionamento significa perda de receita, significa recla-

mações de usuários, desconfiança em relação ao serviço prestado, mais ain-

da certamente trará a irritação dos assinantes contra operadora, todo corpo 

técnico busca de todas as formas para evitar o temido congestionamento 

que é definido como: “Estado de um sistema caraterizado pela ocupação de 

todos os meios de ligação (Telebrás, 1995).

Medição de tráfego
Os equipamentos principalmente as centrais de comutação são obrigados 

emitirem relatórios de tráfego, normalmente a sistemática adotada é emis-

são de relatórios a cada 5 minutos, durante 24 horas por dia e sete dias por 

semana. Além deste existem o sistema de bilhetagem que é um poderoso 

recurso onde são avaliados para efeito de volume de chamadas com sucesso, 

e bilhete para fins gerenciais e administrativos Através deles são formados os 

indicadores. Que fazem um resumo da qualidade dos serviços oferecidos no 

caso brasileiro a Anatel tem dois tipos:
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1. Indicadores do grupo de prestação de serviços de telecomunicações;

2. Indicadores do grupo de complemento de chamadas.

Estes indicadores além avaliar o desempenho de cada operadora, mostra 

para o órgão regulador as demandas que precisam ser atendidas para me-

lhoria da qualidade dos serviços oferecidos.

Para aferir estes indicadores a Anatel utiliza dois testes de sistema o DDD-X 

e DDD-Y que orientados pela Praticas Telebrás 605-001-001 e 605-000-002 

com título Desempenho do Sistema DDD-X – Sistemática de Analise e De-

sempenho do Sistema DDD-Y – Sistemática de Análise.

O DDD-Y é composto por indicadores, que demonstram o desempenho da 

chamadas que são originadas e terminadas na central que esta sendo avalia-

da, observado pelo quantitativo de bilhetes que são na verdade o registro de 

cada chamada que foi originada daquela central. São coletadas as chamadas 

que são registradas a cada sinal de desligamento ou que sofrem a tempori-

zação, por congestionamento, falha técnica, incluem-se as que foram aten-

didas pelo lado B. Os dados que formam este indicador é coletado uma vez 

por mês nos períodos da manhã, tarde e a noite veja Quadro de indicadores 

estabelecidos pela prática do DDD-Y.

Quadro 7.2: Indicadores de desempenho teste de sistema DDD-Y

INDICADORES DEDESEMPENHO
Indicadores Significado

Y1 Mede a qualidade de acesso da central local à central trânsito de bilhetagem

Y2 Mede a qualidade de acesso da central trânsito de bilhetagem a central local

Y3 Mede a eficiência do sistema de tarifação

Y Relação entre o número de chamadas completadas e número de chamadas originadas
Fonte: Telebrás (1995)

O DDD-X retrata o desempenho da central que esta sendo monitorada e 

mostra, o resultada das chamadas completadas, e as chamadas perdidas 

o que tiveram algum tipo de falha no durante o tráfego de escoado pela 

central o DDD-X retratam os seguintes indicadores, veja o Quadro 7.3 esta-

belecidos pela Prática do DDD-X.
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Quadro 7.3: Indicadores de desempenho do sistema DDD-X 
INDICADORES DE CONTROLE E DE PERDAS

Indicador Significado

OK Indica o total de chamadas completadas sem erro

NR Indica o total de chamadas que assinante de destino não atendeu

LO Indica o total de chamadas que encontram o assinante B na condição de ocupado

CO0 Indica o número de chamadas não completadas por esgotamento de temporização na sinalização 

CO1
Indica o número de chamadas não completadas por congestionamento ou defeito na central de 
origem

CO2
Indica o número de chamadas não completadas por congestionamento ou defeito na central de 
destino

CO3 Indica o número de chamadas não completadas devido à falha na troca de sinalização

CO Somatório dos valores CO

OU Indica chamadas não completadas devido a fatores diferentes dos citados acima

PAB
Indica taxa de perda do assinante B, diz respeito às chamadas encaminhadas e não completadas, seja 
porque o telefone está ocupado ((LO) ou não responde NR

Fonte: Telebrás (1995)

Os indicadores de desempenho DDD-X e DDD-Y, não são isolados ele fazem 

parte de um conjunto de indicadores que avaliam o desempenho de cada 

elemento da rede, ou de uma determinada localidade, ou de uma região. 

Todos fazem parte do Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) que é um 

documento oficial da Anatel e por meio dele as operadoras de telecomuni-

cações são avaliadas mensalmente, a partir da analise destes indicadores são 

propostas, novas metas, ações de planejamento, melhorias na parte técnica 

operacional entre várias outras pelo qual as operadoras devem adequar-se e 

cumprir para melhorar seu desempenho.

A seguir temos exemplo hipotético para que você entenda a importância 

do sistema de tráfego. Analisemos uma pequena amostra de um sistema de 

desempenho DDD-X, para que você possa avaliar é preciso que você tenha 

conhecimento do PGMQ e você pode ter acesso a ele no site da Anatel, en-

tão vamos lá veja os resumos dos indicadores DDD-X de duas centrais.

Quadro 7.4: Relatório de tráfego do indicador DDD-X da central A
Horário Nº de Chamadas OK LO NR CO0 CO1 CO2 CO3 OU PAB

Manhã 100.000 70% 22% 4% 0,5% 0,2% 0,5% 08% 5% 26%

Tarde 100.000 68% 23% 2,5% 0,0% 0,0% 1,0% 1,5% 4% 27%

Noite 50.000 70% 21% 4% 0,5% 0,0% 1,5% 0,5% 2,5% 23,5%
Fonte: Elaborada pelo autor

e-Tec BrasilUnidade 7 – O tráfego telefônico 149



Quadro 7.5: Relatório de tráfego de indicador DDD-X central B

Horário
Nº de 

Chamadas
OK LO NR CO0 CO1 CO2 CO3 OU PAB

Manhã 100.000 72% 20% 2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8% 22%

Tarde 100.000 69% 19% 4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8% 23%

Noite 50.000 75% 18% 3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,5% 21%

Fonte: Elaborada pelo autor

Para uma analise superficial podemos dizer que a central ‘B’ apresentou um 

desempenho melhor que central A apenas olhando para CO veja que ‘A’ tem 

problemas considerados graves nos indicadores de CO0 e CO1 que refletem 

falhas técnicas graves, o CO2 e CO3, também indicam problemas nas rotas 

de interconexão com centrais no destino. Quanto ao PAB novamente ‘B’ 

apresentou um desempenho melhor do que ‘A’, porém, algo preocupante 

em ‘B’ durante os horários de manhã e tarde e um alto índice de OU que 

indica chamadas não completadas por fatores diferentes, poderia ser uma 

falha relacionada com rede externa. Em suma este um pequeno exercício 

que pode ser feito a partir da ferramenta que é o DDD-X, porém para se 

aferir que uma determinada operadora ou uma região se está melhorando 

ou esta decaindo no seu desempenho, só é possível através de uma analise 

técnica de alto nível pelos dados fornecidos pelo PGMQ.

PaB – indicador de eficiência no desempenho 
de uma operadora para o completamento 
de chamadas

Figura 7.8: PAB Linha do assinante B ocupada ou não atende
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Constantemente são convocadas reuniões internas tanto na parte técnica, 

quanto na parte administrativa dentro das operadoras que demandam pla-

nos de ação, que nada mais são do que estratégias para combater o PAB, 

este indicador mostram uma perda significativa da receita das operadoras, 

pois cada chamada para número ocupado significa gasto de energia e de 

processamento que não haverá retorno financeiro, ou seja, não haverá ge-

ração de receita por esta chamada, pois assinante esta ocupado, ou não 

atendeu a ligação, estas perdas se somam para o tráfego local, trafego lon-

ga distância, e trafego internacional um índice PAB em torno de 25% (por 

cento) na média nacional significa que cada 100 chamadas originadas 25 

delas não serão completadas de acordo com o indicador do sistema DDD-X. 

A Prática Telebrás 625-001-002 – Diretrizes Básicas mostra um fluxograma 

de ações que devem ser executadas para redução do PAB que serve modelo 

para que operadoras possam criar planos de ações que reduzam o PAB.

Figura 7.11: Ciclo de tratamento do indicador PAB
Fonte: Telebrás, 1980, p. 3

Considerações
O sistema de controle de tráfego é uma importante ferramenta de avaliação 

do desempenho da rede telefonia, existem as formulas, teoremas que são 

utilizados para os cálculos do volume de tráfego, neste estudo optamos por 

não apresenta-las, para que você tenha mente que o calculo destes índices 

são relevantes, maior ainda é a importância de cada um deles e sua influen-

cia na área técnica. Entendo que conhecendo a importância de cada um dos 

indicadores você técnico saberá identifica-los como também entenderá as 

medidas técnicas administrativas que envolvem estes indicadores, hoje as 

operadoras possuem ferramentas de alto nível de forma que, estes indica-

dores já saem em planilhas e gráficos de todos os formatos e configurações 
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possíveis, queremos orientá-lo para que você possa agir com responsabilida-

de e conhecimento de causa na rede, porque a sua atuação técnica também 

pode refletir nos indicadores operacionais tanto para melhorar, como tam-

bém para piorar.

Síntese da unidade
Concluímos mais esta unidade com um importante diferencial que precisa 

ser considerado por todos que estão envolvidos com operação dos serviços 

de telefonia qual seja: “O trafego é responsabilidade de todas as ações, 

procedimentos, atividades de manutenção tanto na planta interna, quanto 

na planta externa se refletem no resultado dos indicadores de tráfego. Por-

tanto, esteja consciente que as intervenções que resultam atividades opera-

cionais devem ser objetos de estudo para não comprometer o trafego tele-

fônico. Nesta unidade ampliamos um pouco mais a sua visão enfatizamos a 

importância do conhecimento e dos reflexos das ações operacionais na rede.
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Unidade n 

Infraestrutura e sistemas 
auxiliares de energia para  

centrais telefônicas

Unidade 8 





e-Tec Brasil

Unidade 8 
Os equipamentos de telecomunicações estão em elevado nível de 

complexidade e de modernização esta condição exige que estes 

equipamentos necessitem de uma também complexa infraestrutu-

ra que dão suporte para um bom desempenho dos equipamentos 

tais como; infraestrutura de energia tanto de corrente alternada e 

de corrente continua, instalações prediais, edificações diferencia-

das para acomodação dos equipamentos, a dependência de uma 

temperatura estável, que justifica-se com um eficiente sistema de 

ar condicionado que mantenha os equipamentos num ambiente 

seco, frio, limpo, por causa da grande quantidade de microchips e 

processadores de alta velocidade, estes que para atividade de pro-

cessamento, dissipam energia em forma de calor, nesta situação 

esta condição, é indispensável.

Além disto, são necessários equipamentos contra incêndios, equi-

pamentos de segurança das instalações, controle de acesso às de-

pendências, sistemas alternativos para fornecimento de energia 

como motores geradores, bancos de baterias. Sistema de pressuri-

zação para eliminar a umidade nos guia de onda, e possíveis danos 

aos cabos primários, proteção contra descargas elétricas (aterra-

mento e para-raios).

Todos estes elementos contribuem de forma significativa para o 

bom desempenho dos equipamentos de telecomunicações, nesta 

unidade você ira conhecer os mais importantes para planta de 

telecomunicações.

Vamos no basear Prática Telebrás 240-300-701 Especificação Ge-

rais de Prédios para Telecomunicações cuja a função é orientar 

na escolha de terrenos e a elaboração de projetos arquitetônicos 

de equipamentos e prédios administrativos. Queremos que você 

adquira noções básicas compreenda a importância de avaliar as 

condições dos equipamentos de telecomunicações instalados por 

meio de um projeto de infraestrutura veja Figura 8.1 um proje-

to simplificado para acomodação de equipamentos de telefonia 

fixa com qual vamos ter acesso dando destaque para os aspectos 

importantes para um profissional da área técnica para que você 

aprenda os com termos técnicos e suas peculiaridades.
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definições e nomenclaturas
Pavimento: refere-se a qualquer andar no edifício

Pavimento Térreo: Pavimento que corresponde ao nível da rua.

Andar: refere-se ao pavimento acima que encontra-se acima do térreo.

Intermediário: Localiza-se entre dois pavimentos ocupa par da área do andar.

Piso: designação genérica de qualquer piso da edificação.

Pé direito: Medida tomada entre o piso e o teto com seu respectivo acaba-

mento

Altura Livre: Menor distância entre o piso a face inferior da viga do segun-

do pavimento.

Central Telefônica: Equipamento cuja função e executar comutação tele-

fônica.

Estação Telefônica: designação utilizada para prédio que possua uma ou 

mais centrais instaladas nele.

Centro de fio: Local chegam os cabos da rede externa onde estão ligados 

os terminais telefônicos normalmente a rede externa termina no DG (Distri-

buidor Geral).

Cargas Elétricas: Forma o conjunto dos consumidores de energia do pré-

dio, são classificada de três tipos:

Essências: Não podem ficar sem alimentação, pois estas são as fontes de su-

primentos para os equipamentos de telecomunicações instalados no prédio, 

são interligados no barramento essencial do Quadro geral de alimentação 

de baixa tensão. São alimentados por energia comercial, quando esta falta, 

entra o sistema de alimentação do prédio.

Normais: aqueles cuja alimentação não essencial para funcionamento do 

sistema, exemplo, luzes externas, áreas administrativas etc.
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De emergência: são locais onde são colocadas luzes de emergência para 

iluminação exemplo sala de equipamento, sala de retificadores, DG, Sala de 

transmissão, mesmo os equipamentos estejam alimentados é necessários 

iluminação para as atividades do corpo técnico e de sinalização de emergên-

cia, estão também ligados no barramento geral do prédio.

aspectos importantes
•	 O terreno deve ser preferencialmente em área plana, não sujeita a en-

chentes ou alta concentração de umidade no solo.

•	 Deve-se terrenos sujeitos as vibrações, proximidades à estradas de ferro e 

a margens de rodovias de tráfego pesado de veículos de carga.

•	 Quando prédio possui locais para acomodar sistemas de rádio transmis-

são, o prédio deve estar afastado das linhas de transmissão de energia, 

aeródromos, espelhos d’agua, estações de rádio difusão, de televisão, 

equipamentos de proteção voo, construções que possam dificultar pro-

pagação dos sinais eletromagnéticos.

Baseado nas informações sobre instalações para equipamentos foto-

grafe em sua cidade ou bairro, instalações de antenas, armários, caixas 

de distribuição, redes aéreas, tubulações de redes, identificando falhas 

ou acertos, poste no ambiente apontando as soluções ou correções 

como também emitindo um parecer favorável para as instalações visto-

riadas, justificando de acordo com o que foi conhecido nesta unidade.

dimensionamento
Os prédios devem ser projetados para atender uma demanda do planeja-

mento, neste sentido seria uma estimativa do potencial do crescimento de-

mográfico e econômico da área onde esta o sitio, área para alocação de ban-

cos de baterias, retificadores, distribuidores gerais e tuneis de cabos devem 

ser dimensionados para atender a capacidade final planejada.

Para o projeto deve ser utilizadas as seguintes Práticas, Instalações de Tubu-

lações Telefônicas, Sistemas de detecção e alarmes e combate a incêndios, 

Instalações de sistemas de condicionamento de ar, Instalações hidro sanitá-

rias e aguas pluviais, obedecer as normas da ABNT para edificações. A estru-

tura da laje de teto deve suportar tirantes, calhas dutos e esteiras.
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Planta básica para prédio de  
central telefônica

Figura 8.1: Planta básica de prédio para central telefônica
Fonte: Elaborada pelo autor

a) Sala do Distribuidor geral local onde é feita a distribuição dos pares dos 

cabos da rede externa deve estar próxima da sala de equipamento, da 

galeria de cabos normalmente no subsolo.

Figura 8.2: Estrutura do distribuidor geral
Fonte: Elaborada pelo autor
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b) Sala de equipamentos de telecomunicações local onde são instalados os 

equipamentos de telecomunicações exemplo comutação. Dados poden-

do ser alocados os de transmissão neste exemplo optamos por coloca-los 

em outro ambiente. Neste caso está incluso o Quadro de distribuição de 

Fusíveis (QDF) para os equipamentos de comutação.

Figura 8.3: Sala de equipamento de comutação
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 8.4: Central de comutação
Fonte: http://www.shutterstock.com/
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Figura 8.5: QDF- Quadro de distribuição de fusíveis
Fonte: http://www.shutterstock.com/

Na sala de equipamento geralmente em novos projetos usa-se colocar os 

equipamentos sobre um piso elevado para que cabos de conexões para o 

DG, sala de transmissão, conexões entre as filas, usem rotas sob o piso ele-

vado, reduzindo o custo de instalação de calhas e esteiras, deve ser instalado 

iluminação entre as filas, e sistemas de ventilação para passagem do ar refri-

gerado entre elas para dissipar o calor gerado pelos equipamentos.

c) Sala de Transmissão ala do prédio onde são instalados o equipamentos 

transmissão, SDH, (Hierarquia Digital Síncrona) DID (distribuidor interme-

diário Digital, QDF ( Quadro de distribuição de fusíveis), rack de modens 

equipamentos de rádio transmissão.
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Figura 8.6: Sala de equipamento de transmissão
Fonte: Elaborada pelo autor

Sistema de Energia

Figura 8.7: Diagrama de um sistema de energia
Fonte: Elaborada pelo autor

d) Sala de retificador Neste ambiente devem ser instalados conversores de 

CA/CC, Unidade Supervisora de Corrente Continua (USCC), Unidade Su-

pervisora de Corrente Alternada (USCA) Quadro Geral de Distribuição 

(QDG), Retificadores de Energia (Telebrás, 1997).

Figura 8.8: Sala de equipamentos de Energia
Fonte: Elaborada pelo autor
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QGD – Quadro Geral de Distribuição

Tem a função de distribuir a energia comercial por meio de chaves selecio-

nadoras e fusíveis para as grandes estações estas são equipadas com 2 bar-

ramento um para cargas essências onde são ligadas chaves de comutadoras 

automático que no caso de falta AC comercial comutam de forma automá-

tica para o grupo motor gerador o para o banco de baterias e outro para 

cargas não essências (Soares Neto, 1991).

USCC (Unidade de Supervisão de Corrente Continua) supervisiona a ten-

são de alimentação para todos equipamentos essências que em suas cargas 

usam corrente continua.

Figura 8.9: USCC 
Fonte: http://www.shutterstock.com/

USCA (Unidade de Supervisão de Corrente Alternada) supervisiona o ní-

veis de tensão alimentação comercial para todos equipamentos, essências, 

não essências e de emergência, em estado de anormalidade qual falta o AC 

comercial aciona o motor gerador, este passa alimentar através do QDG ape-

nas o barramento onde estão a carga para os equipamentos essências. Quan-

do retorna a energia comercial, desliga o motor gerador (Soares Neto, 1991).
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Figura 8.10: USCA 

Retificador: Sua é função alimentar o barramento de distribuição onde s e 

encontram em flutuação no mínimo duas baterias de acumuladores. Quan-

do ocorre falta do AC comercial por curtos intervalos de tempo são elas 

que sustentam o suprimento de energias para os equipamentos essências 

os bancos podem suporta em três e seis horas de fornecimento de energia 

(Ferrari A. M., 1981).

Figura 8.11: Retificador 
Fonte: http://www.brascoelma.com.br/images/retificador01.jpg
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Sala de baterias: são um conjunto de acumuladores sua capacidade é me-

dida em A.h (Ampere – hora) as grandes centrais são providas de dois ou três 

o bancos de acumuladores em salas especificas sem ventilação e sem janelas, 

com um exaustor para expulsar os gases formados pela reação química em 

suas placas de eletrodos. As lâmpadas no interior devem ter bulbos prote-

tores a prova de explosão e seus interruptores estão do lado de fora da sala 

(Ferrari A. M., 1981). Hoje também se utiliza banco de bateria em posição 

de estante que economiza mais espaço.

Figura 8.12: Sala de baterias
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 8.13: Banco de bateria horizontal
Fonte: http://www.shutterstock.com/
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Figura 8.14: Banco de baterias em estante
Fonte: http://www.shutterstock.com/

Condicionamento de ar refrigerado na Figura 8.15, temos um local para insta-

lação da maquinas de insuflação de ar refrigerado no ambiente da comutação 

e da transmissão e também maquinas de retorno que retiram o ar quente do 

local, por causa da dependência de um ambiente com temperatura estável 

abaixo de 20º graus, em que são mantidos os equipamentos de processamen-

to estes ficam mais estáveis e aumentam a sua durabilidade do equipamento.

Figura 8.15: Equipamento de ar condicionado 
Fonte: http://www.shutterstock.com/

e-Tec BrasilUnidade 8 – Infraestrutura e sistemas auxiliares de energia para centrais telefônicas 165



GMG (Grupo Motor Gerador) - Unidade de fornecimento de energia AC 

para caos falta de energia comercial, usualmente este equipamento ficam 

em ambientes fora do local dos equipamentos devido ruído excessivo emis-

são gaze resultante da combustão do diesel.

Figura 8.16: Grupo motor gerador 
Fonte: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZbBCuZFL6rKSgXBD2fHm3nJFY9Yalvgx4lbqmyvdUYuI
YYBxgqw

Desenhe um layout de instalação de cada componente da infraestrutu-

ra do prédio, descrevendo a função de cada um destes elementos en-

caminhe seu trabalho para o professor no ambiente de aprendizagem.

Considerações
A estrutura de projeto predial os equipamentos de infraestrutura, são es-

sências para a durabilidade desempenho e segurança dos equipamentos de 

telecomunicações, toda estrutura demanda uma manutenção constante, 

recursos de administração controle, vigilância todos estes requisitos enca-

recem os custos operacionais das operadoras, que também demanda uma 

rede com custos altos, mas também pessoal especializado para cada área.

Síntese da unidade
Chegamos ao final deste conteúdo disciplinar, partir daqui você já o possui 

um conhecimento significativo da importância da comutação e transmissão 

na RTPC, você estará apto dar os primeiros passos para uma relevante ativi-

dade profissional. O estudo que compartilhamos juntos é genérico, porem 

de fundamental importância para o crescimento gradativo das habilidades 

e competências que formam a atividade dos profissionais de telecomunica-

ções. Desejo sucesso e um promissor crescimento para você.
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Faça um resumo onde seja abordado os componentes básicos da rede 

de acesso, rede de comutação da rede transmissão, e a infraestrutura, 

descreva de forma resumida a função de cada um deles encaminhe este 

trabalho ao professor do ambiente de aprendizagem.

Com as informações e o conhecimento que você adquiriu em desenho 

técnico faça um projeto de uma planta para instalação de um centro 

de fios para até 10.000 terminais com seus respectivos ambientes para 

operação manutenção e a infraestrutura necessária e envie o seu pro-

jeto para o professor.

e-Tec BrasilUnidade 8 – Infraestrutura e sistemas auxiliares de energia para centrais telefônicas 167



Referências

ALENCAR, M. S. (1998). Telefonia Digital. São Paulo: Erica.

ANATEL. (28 de Setembro de 1999). Anexo a Resolução 86 30/12/98. REGULAMENTO DE 
NUMERAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO . Brasília, Brasil.

FERRARI, A. M. (1981). Telecomunicações Evolução & Revolução. São Paulo: Érica.

FERRARI, A. M. (1998). Telecomunicações: evolução & revolução. São Paulo: Érica.

PORTA LÓGICA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_logica. Acesso em: 20 
jun. 2014.

MIYOSHI, E. M. (2008). Projetos de Sistemas de Rádio. São Paulo: Érica.

PARÓLA, A.F. (1975). Comutação Eletrônica. Rio de Janeiro: Editora Rio.

PICQUENARD, A. (1978). Telecomunicações Avançadas. São Paulo: Editora Nacional.

PRÁTICA TELEBRAS. (4 de Abril de 1995). Prática 225-100-712, Especificação Gerias de 
Equipamento Multiplex de 343368 Kbps . Brasília, DF.

PRÁTICA TELEBRÁS. (04 de abril de 1995). Pratica 225-100-709 Especificações Gerais de 
Equipamento Multiples Digital a 8448 Kbits . Brasília, DF.

SOARES NETO, V. (2000). Redes de Alta Velocidade, Sistemas PDH e SDH. São Paulo: Érica.

SOARES NETO, V. (1999). Tecnologia de Centrais Telefônicas. In: V. S. Neto, Tecnologia de 
Centrais Telefônicas (p. 129). São Paulo: Erica.

SOARES NETO, V. (1999). Tecnologias de Centrais Telefônicas. São Paulo: Érica.

SOARES NETO, V. (1991). Telefonia em Sistemas Locais-tópicos avançados. São Paulo: 
Érica.

STB. (04 de 1996). ESPECIFICACOES DE SINALIZACAO ACUSTICA PARA A REDE NACIONAL 
DE TELEFONIA - 210-110-704. 210-110-704 . Brasília, DF.

Telebrás. (01 de outubro de 1995). 225-100-723. Especificações Gerais Equipamento 
STM1 . Brasília, DF.

TELEBRAS. (1 de outubro de 1995). Pratica Telebrás - 225-100-722. Caraterística Gerais 
de Sistema SDH . Brasília, DF.

TELEBRÁS. (3 de Outubro de 1997). Prática Telebrás - 240-300-701. Especificações Gerais 
- Para Prédios e Estações Telefônicas . Brasília, DF: Telebrás.

Comutação e Transmissão Ie-Tec Brasil 168



TELEBRÁS. (1 de Março de 1980). Prática Telebrás - 625-001-002. Sistema PAB Diretrizes 
Básicas . Brasília, DF: Telebrás.

TELEBRÁS. (1 de Junho de 1995). Prática Telebrás - 625-001-011. Gerência de 
Complemento de Chamadas . Brasília, DF: Telebrás.

TELEBRÁS. (1 de agosto de 1994). Prática Telebrás. Implantação da Hierarquia Digital 
Síncrona - SDH -210-120-101 . Brasília, DF: Telebrás.

TELEBRÁS. (1 de outubro de 1995). Prática Telebrás. Pratica Telebrás 225-110-723 
Especificações Gerais de Equipamento STM1 . Brasília, DF.

TELEBRÁS. (3 de abril de 1996). Prática Telebrás 210-110-702. Especificação da sinalização 
entre registradores para a rede nacional de telefonia via terrestre . Brasília, DF: Telebrás.

TOLEDO, a. P. (2001). Rede de Acesso em Telecomunicações. São Paulo: Mkron Books.

TUDE, E. (junho de 2002). http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialnum/pagina_2.asp. 
Acesso em: 12 de out. 2013. Disponível em: www.telecom.com.br.

UFRN, D. E. (Janeiro de 2006). www.dee.ufrn.br/telefonia_basica_FINAL.pdf. Acesso em: 
17 de out. 2013. Disponível em www.dee.ufrn.br: http://www.dee.ufrn.br/telefonia_
basica_FINAL.pdf

UFRN, D. E. (Janeiro de 2006). www.dee.ufrn.br/telefonia_basica_FINAL.pdf. Acesso em: 
17 de outubro de 2013, disponível em www.dee.ufrn.br: http://www.dee.ufrn.br/
telefonia_basica_FINAL.pdf

UnB/ENE. (2001). Sistema de Telecomunicações Volume II. Brasília, DF: UnB.

www.dt.fee.unicamp.br/~motoyama/ee981/apostilas/Capitulo7.pdf. (9 de 2009). Acesso 
em: 1 jun. 2014. Disponível em www.dte.fee.unicamp.br: www.dt.fee.unicamp.
br/~motoyama/ee981/apostilas/Capitulo7.pdf

e-Tec BrasilUnidade 8 – Infraestrutura e sistemas auxiliares de energia para centrais telefônicas 169



Currículo do professor-autor

Jair José da Silva

Licenciatura em Matemática

Cead.etb.jair@gmail.com

Professor da Escola Técnica de Brasília (SEP-ETB). Especialista em Gestão em 

Telecomunicações pela Universidade de Brasília, trabalhou durante 38 anos 

em empresas de telecomunicações e operadoras tais como: Ericsson, Tele-

brasília. Brasil Telecom e Alcatel.

http://lattes.cnpq.br/4748125878618520

Comutação e Transmissão Ie-Tec Brasil 170


