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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 estudante,

Você vem acumulando vários conhecimentos ao longo do Curso Técnico em Te-

lecomunicações, e no componente curricular Rede de Telecomunicações II você 

irá aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos, transformando-os em soluções 

técnicas que possibilitem uma aproximação da realidade do mercado de teleco-

municações, bem como o seu crescimento como profissional técnico na área.

Assim, o objetivo é que você busque apoio nos avanços da ciência e das tec-

nologias que possibilitam o alto nível de conectividade atual, para que possa 

caminhar em direção ao futuro que o espera. 

Temos absoluta convicção de que você é um estudante de muita garra e que 

vai se dedicar a este estudo de modo interessado e participativo.

Sua energia e cumplicidade são peças fundamentais para fazer deste mate-

rial um estudo significativo e fundamental para a sua vida.

Sucesso!

Professores Giovane Alves e Marcos Aurelio





Apresentação  
da componente curricular
Caro(a) estudante!

Para que você tenha um bom aproveitamento em Redes de Telecomunica-

ções II, serão necessários alguns conhecimentos já adquiridos na área técnica 

em componentes anteriores, como em Telecomunicações I, Redes de Teleco-

municações I, Redes de Dados e Sistemas de Telecomunicações, entre outras. 

Os conhecimentos técnicos que você adquirirá neste componente curricular 

serão úteis para que você possa desenvolver soluções práticas no mercado 

de telecomunicações que repercutirão em sua vida profissional.

Além disso, você desenvolverá a capacidade de buscar informações de modo 

autônomo para identificar solução de problemas, independentemente do 

conteúdo exposto neste trabalho. 

Adjetivos para um técnico na área de Telecomunicações são praticamente 

infinitos. No entanto, dois merecem destaque para a sua formação: a ca-

pacidade de autossuperação e a persistência, pois são características que o 

diferenciarão entre os diversos e melhores profissionais desse mercado, que 

dia após dia torna-se um dos mais dinâmicos da atualidade e do mundo. 

O componente Rede de Telecomunicações II abordará de forma clara e 

abrangente alguns tópicos, apresentados a seguir.

Na unidade temática 1, Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI), encontra-

remos um pouco da história da evolução das Redes de Telecomunicações a 

partir dos sistemas analógicos e chegando ao modelo digital. Nessa unidade 

temática estudaremos o padrão RDSI, seus serviços, camadas do modelo de 

referência, protocolos e equipamentos utilizados.

Na unidade temática 2 conheceremos a evolução das tecnologias de trans-

missão por pacotes, os principais protocolos, camadas do modelo de refe-

rência e a evolução para as redes de transporte com padrão MPLS.

e-Tec Brasil11



A unidade temática 3 insere o conceito de VOIP ou simplesmente voz sobre 

IP. Trata-se da comunicação entre dois ou mais usuários da telefonia utilizan-

do a internet para se interconectar. Você verá que toda transmissão via VOIP 

ocorre através da comutação de pacotes e que para o sinal de voz trafegar 

ao longo da rede será necessária a sua digitalização, a compressão com a 

ajuda de codecs e o empacotamento da informação binária com o Protocolo 

IP. Ao final, você será capaz de enxergar as vantagens e desvantagens dessa 

tecnologia. Tais conceitos permitirão a você, estudante, utilizar corretamente 

insumos envolvidos no processo de transmissão de pacotes. 

Na unidade temática 4 estudaremos a evolução das redes sem fio, desde as 

redes pessoais, locais, metropolitanas, de amplas áreas e regionais, e seus 

principais padrões e técnicas de transmissão.

A unidade temática 5 é voltada para a área de Telemática. Apesar de es-

tar sendo tratada como um capítulo temático do componente de Rede de 

Telecomunicações II, ela é, no curso de Telecomunicações, uma disciplina 

fundamental para sua formação técnica, pois pedagogicamente traz uma 

ampla abrangência de aplicações. Seu escopo trata dos conceitos de serviços 

oferecidos de infraestrutura para atender às diversas áreas clientes como, 

por exemplo, Tecnologia da Informação e Sistemas Eletrônicos. O objetivo 

é fazer com que você tenha condições de identificar e classificar os compo-

nentes, acessórios e dispositivos eletrônicos e ópticos utilizados em uma rede 

de dados e voz, a chamada rede Telemática.

A unidade temática 6 explica, de forma atraente, como ocorrem as comunica-

ções de dados na Telefonia e como o mercado residencial recebeu a tecnologia 

que impulsionou o uso da banda larga na chamada última milha da rede que 

liga a central telefônica ao seu assinante. Mais precisamente, ela trata dos 

conceitos de modems analógicos e digitais. Com isso você adquirirá a habi-

lidade para executar os procedimentos necessários à implantação, aceitação, 

supervisão e manutenção de projetos sobre sistemas de transmissão.

e-Tec Brasil 12



Unidade n 

RDSI – Rede Digital de 
Serviços Integrados

Unidade 1
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Unidade 1 

definição de RdSi ou iSdn
Caro estudante, a Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI) ou do inglês 

Integrated Services Digital Network  (ISDN) é a evolução das redes de telefo-

nia. Originalmente todo o sistema de telefonia foi composto por elementos 

analógicos, e a voz era transportada pelas linhas telefônicas físicas, por uma 

forma de onda analógica. 

Reescrevendo a história: você sabia que não foi Alexander Graham Bell que 

inventou o telefone? Pois bem. Pelo sim e pelo não, conheça com detalhes 

o que vamos colocar na sequência.

Essa evolução só foi possível graças ao trabalho pioneiro do real inventor do 

telefone, Antonio Meucci, que após 1871 não pôde renovar sua patente provi-

sória por dificuldades financeiras e deixou expirar seu registro de patente. Pos-

teriormente a invenção foi patenteada por Alexander Graham Bell, que ficou 

conhecido como inventor do telefone. Porém, somente em 2001 o Congresso 

norte-americano reconheceu a autoria da invenção do telefone para Antonio 

Meucci, através da resolução de número 269 em 17 de outubro de 2001.

Na Figura 1.1 podemos observar uma reprodução da primeira ligação telefô-

nica e uma fotografia do real inventor do telefone.

Figura 1.1: Antonio Meucci e sua primeira ligação telefônica
Fonte: Antonio Meucci. Wikipédia (2014)

Este é um convite para que 
você conheça a história do real 
inventor do telefone bem como 
o ato de reconhecimento do 
Congresso norte-americano 
sobre a questão da invenção do 
telefone. Visite os sites citados 
a seguir e tire suas próprias 
conclusões: 

http://super.abril.com.br/
blogs/historia-sem-fim/
conheca-o-homem-que-deixou-
de-ser-reconhecido-como-
inventor-do-telefone-por-causa-
de-10-dolares/

http://revistaepoca.
globo.com/Revista/
Epoca/0,,EMI129598-15230,00-
TAO+LINDO+TAO+PODRE.html

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
BILLS-107hres269ih/pdf/BILLS-
107hres269ih.pdf 
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Posteriormente ao surgimento das redes analógicas de telefonia, surgiram 

as centrais digitais, utilizando computadores e outros sistemas digitais. Você 

deve compreender que essas centrais são menos propensas a falhas em com-

paração aos comutadores analógicos e, também, permitem que os usuários 

controlem mais linhas e façam conexões telefônicas mais rápidas. Nas cen-

trais telefônicas digitais a voz é armazenada e transmitida como informação 

digital e é processada pelo programa armazenado na própria central. 

A RDSI é um conjunto de protocolos de transmissão digital definidos pela União 

Internacional de Telecomunicações na Seção de Telecomunicações (ITU-T). Es-

ses protocolos são aceitos como padrões por muitas operadoras de telecomu-

nicações no mundo. A RDSI complementa o sistema de telefonia tradicional 

de modo a propiciar que num único par de fios metálicos se transporte voz e 

dados, simultaneamente. Trata-se, pois, de uma rede totalmente digital onde 

todos os dispositivos e aplicações apresentam-se na forma digital.

Compreenda que a diferença essencial entre a RDSI e o sistema de telefonia 

convencional é que a primeira é totalmente digital, enquanto a segunda 

utiliza comunicação híbrida, ou seja, uma parte é analógica, e outra digital. 

Na RDSI a informação viaja através de pacotes de dados (bits) e não como 

ondas contínuas. Além disso, ela também permite que múltiplos fluxos des-

ses pacotes de bits ocupem a mesma conexão, proporcionando ao usuário 

uma maior versatilidade de serviços.

Caro estudante, é importante que você dê uma atenção a mais na questão 

das aplicações para a Rede Digital de Serviços Integrados.

A RDSI usa a linha telefônica de cobre com par trançado que, tradicional-

mente, transportava apenas uma ligação de voz. 

Com o avanço no processo de digitalização, a mesma linha ou par telefônico 

pode levar mais de uma ligação ao mesmo tempo, com maior velocidade e mais 

serviços. Bons exemplos são as chamadas simultâneas de: voz, fax, dados, e-mail, 
videoconferência com transmissão a distância e transmissão de áudio de alta 

qualidade (ITU-T, 1993a). Observe a representação da RDSI na Figura 1.2.

ITU (International 
Telecommunication Union)

A partir da consolidação do 
telégrafo, os países europeus 

iniciaram um processo de 
padronização de equipamentos e de 
instruções de operação objetivando 
a expansão das redes de telegrafia, 
que resultou, em 1865, na criação 

da International Telegraph Union ou 
do ITU. Após a invenção do telefone 

e de sua subsequente expansão, 
à ITU foi delegada a tarefa de 

elaborar a legislação internacional 
da telefonia. Posteriormente, com 

o surgimento da telegrafia sem fio 
ou radiotelegrafia, o ITU também 

foi responsável pela regulação 
internacional para o uso dessa 

nova técnica. Assim, seguindo a 
evolução das comunicações, o 

ITU desenvolveu-se e, em 1934, 
com a junção de telegrafia e de 

radiotelegrafia, foi formada a 
convenção de telecomunicações e 

modificada a sua denominação para 
International Telecommunication 

Union.  Hoje, aproximadamente 180 
(cento e oitenta) países participam 

como membros do ITU e têm a 
oportunidade de acompanhar 

as inovações do campo de 
telecomunicações com o objetivo de 

integrar descobertas tecnológicas 
às estruturas das redes mundiais 

(SOARES; FREIRE, 2002).

Conexão
É uma associação de canais de 
transmissão ou de circuitos de 

telecomunicações, órgãos de 
comutação e outras unidades 
funcionais, estabelecida a fim 

de permitir a transferência 
de informações entre dois ou 
mais pontos, em uma rede de 

telecomunicações.

Redes de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 16
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Figura 1.2: Rede Digital de Serviços Integrados
Fonte: ISDN (2014) 

História da RdSi
No início dos anos 1960, as empresas de telefonia dos EUA começaram a con-

verter gradualmente as suas redes internas para sistemas de comutação por 
pacotes digitais, tornando-se capazes de resolver o velho problema de perda 

da qualidade de voz nas chamadas de longa distância. Na Europa foi adotado 

um padrão digital diferente do utilizado nos EUA (TÁVORA, 2004/2005). 

Na década de 1970, grandes empresas interessaram-se pela ideia de interli-

gar suas redes de computadores entre si, portanto, as empresas de telefonia 

tiveram de enfrentar esse novo desafio. Com esse movimento, a ITU-T co-

meçou a padronização da RDSI em 1984 com a recomendação I. 120, a qual 

definiu as linhas de abertura para o desenvolvimento da RDSI, baseada em 

linhas digitais capazes oferecer qualquer tipo de serviços, através da rede de 

transmissão de dados das operadoras de telefonia em nível mundial.

Pensava-se que para resolver o problema da construção da RDSI seria ne-

cessário partir da rede antiga de telefonia existente e seguir duas fases de 

desenvolvimento:

•	 a primeira fase substituiu os antigos comutadores analógicos baseados 

em relés elétricos por centrais digitais à base de processadores digitais. 

Essas novas plantas seriam compatíveis com os sistemas mais antigos, 

mas deveriam oferecer os serviços exigidos pela nova rede, convertendo 

simultaneamente os canais de comunicação de analógico para digital. 

Isso levou à Rede Digital Integrada (RDI);

Comutação por pacote
É uma técnica de encamin-
hamento dinâmico de elementos 
padronizados de informação, 
endereçados separadamente, 
enviados por circuitos diversos e 
recompostos no destino de modo 
a formar uma comunicação.

e-Tec Brasil17Unidade 1 – RDSI – Rede Digital de Serviços Integrados



•	 a segunda fase iria mudar as ligações entre as centrais digitais com os 

assinantes e também completar as conexões digitais da RDSI. No início 

dos anos 1990, muitos países haviam concluído a construção da sua RDI, 

e diferentes empresas de rede de telefonia local fizeram um esforço para 

começar a implantação específica da RDSI, com regulamentos que ga-

rantiam a compatibilidade entre as diferentes indústrias. A proliferação 

de normas aceitas, o preço mais competitivo e a livre conexão de equipa-

mentos, juntamente com o desejo das pessoas de ter acesso à internet, 

outros serviços de maior largura de banda e baixo preço popularizaram 

a RDSI a ponto de a digitalização das redes analógicas atingir hoje quase 

100% na Europa, enquanto no Brasil a digitalização foi priorizada nas 

redes de sinalização, comutação e transmissão, não sendo implantada na 

ponta: o usuário final (NUNES, 1992).

Tipos de redes RdSi: BRi e PRi
A RDSI lida com praticamente todos os tipos de informação: voz, dados, som 

com qualidade de estúdio, imagens estáticas e em movimento. As informa-

ções são todas digitalizadas e transmitidas em alta velocidade. A RDSI pode 

suportar diversos dispositivos e muitas ligações na mesma linha, ou seja, até 

oito telefones separados, máquinas de fax ou computadores podem estar 

ligadas a um único ponto básico.

A partir de um telefone RDSI digital, você pode fazer uma chamada para um 

telefone analógico que utiliza a Rede Publica Comutada ou do inglês Public 
Switched Telephone Network (PSTN), e vice-versa. Ambas as redes são interli-

gadas pela operadora de uma forma similar à ligação entre o telefone celular 

e a rede de telefonia analógica. Para o usuário é completamente transparente 

se ele está chamando de um telefone celular, um telefone convencional ou 

um telefone digital RDSI. Existem duas formas nas quais a RDSI é fornecida:

Acesso de taxa básica (Basic Rate Interface – BRI), que pode suportar 

até duas chamadas ao mesmo tempo. Qualquer combinação de ligações de 

voz, fax ou PC pode ter lugar, ao mesmo tempo, através da mesma linha 

RDSI (ITU-T, 1995a). Basicamente, as etapas do BRI podem ser descritas pelos 

seguintes processos:

 – o acesso à rede é chamado de taxa básica de acesso (BRI);

 – ele é fornecido através de uma interface de taxa básica (BRI);

 – este tipo de interface também é chamada de interface S0;

Redes de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 18



 – existem dois canais (2B+D) que você pode usar para comunicação e 

sinalização/controle. Os canais B que possuem uma taxa de transmis-

são de 64 kbps são utilizados para canais de dados sem restrições. 

Já os canais D que possuem uma taxa de transmissão de 16 kbps na 

interface básica, são utilizados para sinalização e para dados dos uti-

lizadores em modo de pacotes (NUNES, 1992);

 – a taxa total de transmissão de dados através dessa interface é de 

144.000 bits por segundo. Essa taxa foi escolhida porque a fiação já 

instalada nas ruas pode suportar essa banda base para transmissão 

digital nessa velocidade.

Acesso de taxa primária (Primary Rate Interface – PRI) (ITU-T, 1995a):

 – o acesso à rede é chamado de acesso primário (PRI);

 – ele é fornecido através de um acesso de taxa primária (PRI);

 – este tipo de interface também é chamada de interface S2;

 – é compatível com a TDM digital de primeira ordem adotado no Brasil (E1);

 – são 30 canais do tipo B e mais dois do tipo D, utilizados na maioria 

dos países, e 23 canais do tipo B mais um D, utilizados na América 

do Norte e Japão; 

 – a taxa total de dados através deste tipo de interface é de 2.048.000 bits 
por segundo (2Mbits por segundo) na Europa. Na América do Norte 

e alguns outros países, a taxa total de dados é de 1.536.000 bits por 

segundo (1,5 Mbit por segundo). Este tipo de acesso requer uma linha 

de alta velocidade nas instalações do cliente (TANENBAUM, 2003).

A RDSI foi concebida para substituir a rede telefônica convencional (analó-

gica) por uma rede digital. Existem dois tipos distintos de interfaces RDSI. A 

interface RDSI/BRI é utilizada na residência do usuário, que conta com dois 

canais que podem ser utilizados a velocidade de 64 Kbps e um canal de con-

trole, todos dentro de um par de fios de telefone comum. Isso permite que o 

usuário tenha acesso de 64 Kbps à Internet. A versão RDSI para corporações 

e provedores de acesso à Internet é a RDSI/PRI, que conta com 30 canais 64 

Kbps, mais um canal para controle, conhecido no Brasil como E1. Na Figura 

1.3 podemos observar um exemplo para aplicação de acesso com taxa bási-

ca e dois acessos com taxa primária, sendo o T1 utilizado pelas operadoras 

norte-americanas e japonesas e o E1 pelas operadoras europeias e brasileiras.

Bps
Bits por segundo é a medida de 
velocidade da transmissão da 
comunicação digital.

TDM 
Multiplexação por divisão no 
tempo, do inglês Time Division 
Multiplexing (TDM) 
É uma técnica utilizada para 
permitir a existência de vários 
canais de comunicação em um 
mesmo meio de transmissão. 
Para uma dada taxa de trans-
missão em bit/s são alocados 
slots  (intervalos) no tempo para 
cada canal de comunicação.
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BRI
B channel

B channel

D channel

T1-PRIB channel

2B + D

23B + D
Used in North 
America and Japan

30B + D
Used in Europe

D channel

E1-PRIB channel

D channel

Figura 1.3: Aplicações RDSI BRI/PRI comercializadas por operadoras de telecomunicações
Fonte: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/dial/configuration/guide/fdial_c/daficl.html

Normalmente, o acesso de taxa básica destina-se ao uso doméstico, traba-

lhadores ou escritórios remotos. Já o acesso de taxa primária normalmente 

destina-se a grandes servidores de acesso remoto, servidores de fax ou PBXs 

(Private Branch Exchange) em escritórios de porte médio ou grande. 

Por exemplo, a maioria dos Provedores de Serviços de Internet, em inglês, 

Internet Service Provider (ISP), usam linhas PRI para fornecer conexões de 

discagem analógica e RDSI para seus assinantes, que são mais conhecidas 

no Brasil como E1. Na Figura 1.4 podemos observar uma aplicação prática, 

em que 30 canais PRI (E1) são utilizados para transportar voz digitalizada 

para interconectar os usuários à central telefônica através de um sistema de 

transmissão convencional. Já na Figura 1.5 podemos observar uma aplicação 

prática na qual 23 canais PRI (T1) são utilizados.
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Figura 1.4: Representação da utilização de um PRI de 30 canais (E1)
Fonte: E1.http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialconvdados/pagina_5.asp
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per sample
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Channel Channel
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Channel Channel
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•  8000 frames em 1s
•  cada canal = 8000x7 bits (56kbps)
•  1 frame (193 bits) a cada 125 us = 1.544 Mbps

PCM (Pulse Code Modulation) - T1
(EUA/ Japão)

Figura 1.5: Representação da utilização de um PRI de 23 canais (T1)
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/352035/

Serviços sobre a RdSi
Conforme a recomendação I.211 (ITU-T, 1991a), existem dois tipos de servi-

ços prestados em uma rede RDSI, que englobam:

 – interações entre o usuário e a rede. Exemplo: criação e desconexão 

de chamadas;

 – serviços de suporte para transportar dados entre dois usuários. Exemplo: 
informações de voz ou fax codificado como um fluxo de bits; 

 – definição de como o usuário e a RDSI interagem no gerenciamento 

das (ITU-T, 1991a) chamadas de voz;

 – facilidades para o usuário. Exemplos: pedir à rede para desempe-

nhar funções como executar e desconectar chamadas, transferência 

de chamadas para outro usuário, e assim por diante. Esta atividade é 

conhecida como sinalização;

 – serviços ao portador que englobam o suporte para realizar a chama-

da, em determinado momento. Isso inclui chamadas de voz, fax e 

modem, bem como conexões com a internet.

De um modo geral, há duas formas de serviço de suporte:

•	 dados estruturados – a informação que passa sobre o serviço de su-

porte está em um formato compreendido pela rede. A voz é um exemplo 

de dados estruturados. Como a rede sabe que a ligação transporta voz, 

pode converter os dados num sinal analógico no caso em que a chamada 

for feita para um telefone analógico comum;

Modem
Equipamento que tem como 
objetivo enviar dados entre 
dois pontos por intermédio de 
uma linha telefônica (DÍGITRO 
MOBILE, 2014)
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•	 dados não estruturados – o formato da informação não é compreendi-

do pela rede, mas é entendido pelos dois usuários em cada extremidade 

do serviço (dados criptografados em uma rede virtual privada).>

Síntese do tópico de RdSi
 – RDSI é fornecido com acesso básico ou com acesso primário;

 – taxa base fornece dois canais do tipo B para usuários;

 – taxa primária oferece 30 ou 23 canais do tipo B para usuários;

 – serviços de suporte fornecem conexões entre os usuários através da rede;

 – serviços de rede fornecem controle e sinalização entre o usuário e a 

rede através dos canais tipo D.

Sobre os conceitos RDSI
A esta altura de nosso estudo, temos a certeza de que você já sabe 

estabelecer a diferença essencial entre o RDSI e o sistema de telefone 

convencional (PSTN). Pois bem, esperamos que você apresente as dife-

renças entre as mesmas em um documento digital que deve ser postado 

no fórum de nosso curso. Não se esqueça de compartilhar seus conheci-

mentos discutindo com no mínimo dois colegas.

Este material forneceu-lhe conhecimentos necessários para que você apre-

sente através de diagramas e figuras duas formas em que um serviço RDSI 

pode ser fornecido para o usuário.

Canais B e d

Canal B
O canal B realiza serviços de suporte RDSI em toda a rede e por isso carrega o 

conteúdo das chamadas (de voz, fax ou dados) entre os usuários. O canal B é 

um condutor neutro de bits  e transporta dados a 64.000  bits  por segundo 

(56.000  bits  por segundo em algumas redes norte-americanas). A RDSI não 

precisa saber o que os  bits  representam. O trabalho da rede é aceitar um flu-

xo de  bits  fornecidos por um usuário de uma das extremidades do canal B e 

entregá-lo para o outro usuário na extremidade oposta do canal (CCITT, 1988).
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Dentro de uma interface, os canais B são limitados. Em uma interface de 

rede de acesso de taxa básica são numerados de 1 e 2; em uma interface de 

taxa primária, eles são numerados de 1 a 30 (ou 23 na América do Norte). 

Quando dois usuários estão ligados não há nenhuma relação entre o núme-

ro do canal utilizado em cada extremidade. Você pode ter o número do canal 

B de um usuário conectado com o número do canal B do outro usuário. O 

RDSI é responsável pela gestão deste relacionamento, distribuindo números 

diferentes para cada usuário.

Observe que o número do canal 17 só seria possível em uma PRI, enquanto o 

número do canal 2 é possível tanto em uma BRI quanto em uma PRI. A RDSI 

não restringe a interligação dos canais B entre os dois tipos de interface.

Canal d
O canal D transporta os serviços de sinalização e controle da rede RDSI entre 

o usuário e a rede. Ele mantém a relação do usuário com a rede. Isso inclui:

 – as solicitações e respostas utilizadas quando você faz ou recebe uma 

chamada;

 – mensagens de progresso;

 – mensagens informando que o destino solicitado finalizou a chamada;

 – mensagens de erro informando por que não foi estabelecida uma 

chamada para o usuário.

O canal D opera em 16.000  bits  por segundo em uma BRI e em 64.000  bits  
por segundo num PRI.

Características dos canais B & d
Um canal RDSI tem duas e somente duas extremidades. Canais B terminam 

no usuário. Um canal B pode, portanto, ligar dois e apenas dois usuários. O 

canal D é conectado com uma extremidade do usuário e a outra extremida-

de é conectada na rede. Um canal D não é fim a fim e não pode transportar 

dados entre dois usuários. Observe na Figura 1.6 como os canais D (as linhas 

vermelhas) não passam através da rede, por serem exclusivos para sinaliza-

ção. Observe também como cada usuário tem apenas um canal D e não está 

ligado com o canal D do outro usuário. O canal B (linha azul) passa direta-

mente através da rede (KOSONEN, 2007).
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B Channel

D Channel D Channel

Figura 1.6: Como canais B & D compartilham a linha taxa básica
Fonte: Kosonen (2007)

Os dois canais B e um canal D que compõem uma linha BRI são montados 

em conjunto dentro da interface utilizando uma técnica chamada de Time 
Division Multiplex  (TDM) (KOSONEN, 2007). 

Como canais B & d  
compartilham a linha: taxa primária
A RDSI PRI Europeia contém 30 canais B e dois canais D, enquanto na Amé-

rica do Norte e em alguns outros países a PRI contém 23 canais B e um canal 

D. Um canal B opera em 64 000  bits  por segundo (56 000 bits por segundo 

em algumas partes da América do Norte e em outros países). O Canal D ope-

ra em 64 000 bits por segundo em uma interface de taxa primária. 

Síntese dos canais B & d
 – Canal D transporta serviços de rede na forma de sinalização. Esta é a 

maneira que o usuário mantém seu relacionamento com a rede. Cada 

usuário tem um e apenas um canal D que opera BRI a 16kbps para 

aplicações residenciais e PRI a 64 kbps para aplicações comerciais.

 – Canal B realiza serviços de suporte que são a comunicação entre dois usu-

ários. Um único canal B não pode conectar mais de dois usuários juntos.

 – D e B são canais de divisão de tempo na interface.

 – Canais B não podem ser subdivididos para fornecer menos largura 

de banda.

 – Mais de um canal B podem ser utilizados em conjunto para propor-

cionar mais largura de banda.
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Canais B & D

1. Para que o canal D é utilizado?

2. Por que normalmente não se enviam dados entre usuários através 

do canal D?

3. Por que existe apenas um canal D em cada interface?

4. Nomeie duas diferenças significativas entre os canais B e D.

5. Qual é o número máximo de conexões simultâneas suportadas por 

uma interface de taxa básica?

6. Qual é o número máximo de conexões simultâneas suportadas por 

uma interface de taxa primária?

7. Se dois canais de RDSI são usados em conjunto, cada um ligado ao 

mesmo par de usuários, apresente sua argumentação técnica e mos-

tre quantas chamadas estão sendo feitas.

Camadas de trabalho  
RdSi referentes ao modelo OSi
O modelo de referência OSI é uma arquitetura lógica e, como tal, define um 

conjunto de princípios, incluindo camadas de protocolo, definição de camadas 

de serviço, modularidade e independência. Em geral esses princípios parecem 

adequados para o ambiente de banda larga. Esse modelo tem sete camadas, 

cada uma com funções específicas, oferece serviços definidos para a camada 

acima e utiliza os serviços da camada abaixo. É aplicável a redes de banda 

larga e aplicativos de usuário, segundo a recomendação I.321 (ITU-T, 1991b).

A RDSI suporta apenas as camadas 1 a 3 do modelo OSI, o canal D usa até 

a camada de rede OSI, enquanto o canal B usa tanto a ligação de dados 

quanto as camadas físicas (Tabela 1.1).

Tabela 1.1: Camadas 1 a 3 para Canal B e D
Camada de Referência Canal D Canal B

 Rede Q.931 IP, IPX, Apple Talk, etc

Enlace de Dados LAPD PPP, HDLC

Física EIA/TIA-232, EIA/TIA-442, V.24, V.35, etc EIA/TIA-232, EIA/TIA-442, V.24, V.35, etc

Fonte: Elaborada pelos autores
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equipamentos e pontos de  
referência de uma rede RdSi
Nesta seção você vai aprender:

 – convenções de nomenclatura utilizadas dentro da RDSI;

 – diferença essencial entre os principais itens;

 – significado dos vários pontos de referência;

 – implicações práticas de variações internacionais.

Em uma configuração de acesso específico, um ponto de referência pode 

corresponder a uma interface física entre equipamentos, ou pode não haver 

qualquer interface física correspondente ao ponto de referência. As interfa-

ces físicas que não correspondem a um ponto de referência (por exemplo, 

interfaces de linha de transmissão) não serão objeto de estudo e podem ser 

encontradas na recomendação I.411(ITU-T, 1993b).

a rede termina no nT1
A maioria dos serviços de RDSI é fornecida através de um dispositivo conhe-

cido como um NT1 (Terminal de rede tipo 1). O dispositivo é fornecido pelo 

seu operador de rede e faz parte da RDSI. Este é o ponto de acesso à rede 

pelo usuário (Figura 1.7). 

TE2

NT1

TATE1

Figura 1.7: Terminal de rede tipo 1
Fonte: Kosonen (2007)

Um NT1 não pode fazer chamadas por si só. Você precisa ligar o equipamen-

to terminal ( Terminal Equipment  – TE) ou um adaptador terminal (terminal 
adapter  – TA) para utilizar algum serviço. Alguns NT1 (às vezes chamado NT1 

+ ou super-NT1) também têm portas analógicas sobre eles para conectar um 

telefone analógico comum. 
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Tipos de equipamentos que  
podem ser conectados à RdSi: Te e Ta
Equipamento terminal tipo 1 (TE1): é responsável por entender como a inter-

face com a rede RDSI deve ser feita, sendo possível conectá-lo diretamente 

na rede RDSI.

Equipamento terminal tipo 2 (TE2): não tem a responsabilidade de entender 

como é feita a interface com a rede RDSI. Para conectá-lo à rede é necessário 

usar um adaptador de terminal (TA). Exemplos de dispositivos terminal tipo 2 

são: modem , fax, telefone analógico e PC porta serial. 

a localização da interface S/T
Padrões RDSI definem as principais interfaces da rede como pontos de referên-

cia. O ponto de referência T está do lado do terminal de rede do usuário e permi-

te que um único TE ou TA possam ser ligados. O ponto de referência S permite 

que mais de um TE ou TA possam ser ligados e só existem para BRI (Figura 1.8).

NT1 TE

NT1

TE

TE

Reference point T

Reference point S

Figura 1.8: Localização da interface S/T
Fonte: Kosonen (2007)

Nesta configuração os pontos de referência S e T estão efetivamente no 

mesmo lugar. A única diferença é o número de dispositivos conectados; por 

isso este ponto de referência é muitas vezes referido como S/T.

O barramento-S (S-bus)
A linha de alimentação passiva ilustrada na Figura 1.9 é um exemplo de ponto 

de referência S. Por essa razão, é muitas vezes conhecida como S-bus. Esta é 

a configuração normal para a RDSI Europeia. Até oito dispositivos podem ser 

conectados ao S-bus, mas apenas dois podem estar ativos simultaneamente.

Este é um convite para que você 
conheça ainda mais a RDSI:
http://comp.ist.utl.pt/ec-ris/
textos-aulas/1a%20parte%20
RDIS.pdf 
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NT1

TETE

Reference point S

S-bus

Figura 1.9: Barramento-S
Fonte: Kosonen (2007)

a localização da interface U
Na América do Norte o ponto U de referência é usado para definir o fim dos 

fios previstos para o usuário pelo provedor de serviços. Não há nenhuma 

norma internacional que defina a referência do Ponto U.

Apenas um TE pode ser anexado ao ponto de referência U. O TE deve ser 

projetado para operar em ponto de referência U (Figura 1.10).

TE

Reference point U

NT1

TETEReference point U

ISDN

ISDN

Figura 1.10: Localização da interface U
Fonte: Kosonen (2007)

Quando mais de um dispositivo for necessário, faz-se necessário instalar um 

NT1 para ser conectado ao ponto de referência U. Esses equipamentos de-

vem ser projetados para operar nos pontos de referência S ou T.
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Síntese dos equipamentos usados na rede RdSi
Nesta seção, você aprendeu que:

 – equipamentos RDSI são chamados de equipamentos terminais (TE);

 – existem duas classes de TE: TE1 e TE2;

 – TE1 (equipamento terminal 1) é um equipamento próprio para RDSI 

(por exemplo, um telefone RDSI);

 – TE2 (equipamento terminal 2) não é próprio para RDSI (por exemplo, 

um telefone analógico);

 – TA (terminal adaptador) é o equipamento necessário para conectar 

TE2 a uma RDSI;

 – NT1 (terminal de rede) é a terminação da rede;

 – ponto de referência S/T está no lado do usuário do NT1;

 – ponto de referência U é o lado da rede do NT1.

1. Quais são os dois tipos de equipamento que podem ser usados numa 

chamada RDSI?

2. Qual é a diferença essencial entre eles?

3. Qual o tipo de equipamento seria necessário para conectar um modem 

a RDSI?

4. Qual o nome do ponto de referência que está localizado no lado do 

usuário do NT1?

5. Para ser capaz de conectar dispositivos analógicos em um NT1, qual 

item extra de equipamento deveria ser incluído no âmbito da rede NT1?

6. Com base no material apresentado até o momento, faça uma breve 

apresentação dos protocolos utilizados pelas RDSI nas três camadas 

OSI de referência, utilize para isso o material de referência, links su-

geridos e poste no fórum deste componente curricular.
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Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade temática conhecemos os conceitos básicos e 

a estrutura funcional de uma RDSI. 

Vantagens da RdSi 
RDSI é uma tecnologia madura que tem sido utilizada desde o final de 1980 

e já foi provada, testada e funciona em diversos países. Ela é governada por 

um conjunto mundial de padrões. Fornece taxas de transferência simétricas. 

Taxas de transmissão iguais a taxa de recepção, que possui valores consisten-

tes. Se você tem um canal portador 64kbps, então essa é a velocidade que 

você transferirá. É competitiva se comparado a outras tecnologias.

desvantagens da RdSi
Uma alimentação externa é necessária nos terminais de acesso. O sistema da 

operadora não fornece energia para linhas RDSI. Se a energia falhar, os te-

lefones não funcionam. Telefones digitais especiais ou um adaptador de ter-

minal são necessários para falar com os dispositivos existentes. É muito caro 

atualizar um  switch  central para RDSI, e se falhar o RDSI o telefone falha.
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Caro estudante, desde a sua criação e introdução do tráfego co-

mercial em 1992, a internet cresceu rapidamente a partir de uma 

rede de pesquisa universitária para uma rede comercial de dados 

em todo o mundo.

A internet tornou-se um meio conveniente e de baixo custo para 

a colaboração entre usuários, aprendizagem, comércio eletrônico e 

entretenimento. Um consenso é que a internet transforma-se em um 

meio para a convergência de voz, vídeo e comunicações de dados. 

A internet tem crescido em termos de largura de banda, núme-

ro de hospedeiros, tamanho geográfi co e volume de tráfego. Ao 

mesmo tempo, ela está evoluindo de um serviço de melhor esforço 

em direção a um sistema integrado ou a uma estrutura diferen-

ciada com qualidade de serviço (QoS) garantida, necessária para 

novas aplicações, tais como voz sobre protocolo de internet (IP), 

videoconferência e serviços multimídia de banda larga. 

A infraestrutura de backbone dos provedores de serviços, como 

linhas mutiplexadas por divisão no tempo (Time Division Multiple-
xing – TDM) alugadas, modo de transferência assíncrona (Asyn-
chronous Transfer Mode – ATM), frame relay , são utilizadas para 

o oferecimento de serviços como voz, vídeo e serviços de internet.

Backbones ATM são extremamente populares devido a sua confi abilidade e 

versatilidade em oferecer vários tipos de serviços. No entanto, o ATM não 

se integra muito bem com IP e há questões de escalabilidade maciça que 

precisam ser tratadas durante a execução de IP sobre ATM.

Backbone ou espinha dorsal
É uma linha de transmissão de 
maior capacidade de tráfego que 
transporta os dados recolhidos 
a partir de linhas de trasmissão 
menores interconectadas a ele.

ATM
É uma tecnologia de comunicação 
de alta velocidade usada para 
interligar redes locais, metro-
politanas e de longa distância para 
aplicações de dados, voz, áudio, e 
vídeo. Basicamente a tecnologia 
ATM fornece um meio para enviar 
informações em modo assíncrono, 
através de uma rede de dados, 
dividindo essas informações em 
pacotes de tamanho fi xo denomi-
nados células (cells). Cada célula 
carrega um endereço que é usado 
pelos equipamentos da rede para 
determinar o seu destino.

Frame relayl
É um protocolo WAN de alto des-
empenho que opera nas camadas 
físicas e de enlace de dados do 
modelo de referência OSI. O frame 
relay foi originalmente projetado 
para uso nas interfaces da RDSI. 
Hoje em dia, é utilizado em uma 
variedade de interfaces de rede.
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A indústria vem buscando uma abordagem combinada das melhores carac-

terísticas do IP e do ATM, por exemplo, o roteamento IP com o desempenho 

e o rendimento da comutação ATM. Isso levou ao desenvolvimento recente 

do Multiprotocolo de Comutação por Rótulo (Multiprotocol Label Swi-
tching – MPLS), representado na Figura 2.1, que é uma convergência de vá-

rias implementações de “comutação IP” que usam ATM como uma etiqueta 

de permuta para acelerar o encaminhamento do pacote IP, sem alterações 

nos protocolos de roteamento IP existentes (CHANDER, 2012). 

MPLS

Internet

Figura 2.1: Rede MPLS
Fonte: MPLS. Wikipédia (2014)

As principais motivações por trás do MPLS são maior escalabilidade, desem-

penho mais rápido no encaminhamento de pacotes, a integração IP + ATM, 

Engenharia de Tráfego, MPLS em redes virtuais privadas, reencaminhamento 

rápido e qualidade de serviço (QoS) com limitações de recursos de banda.

A implantação do MPLS em provedores de serviço de backbone na internet 

é possível, uma vez que é transparente para o usuário final. Porém, há im-

pactos na arquitetura de roteamento, o que requer dos protocolos de rote-

amento execução de tarefas novas e mais complexas. Assim guiaremos você 

ao longo dessa evolução tecnológica para que possamos vislumbrar o atual 

estado da arte neste contexto.

Multiprotocol  
Label Switching (MPLS)

É uma tecnologia para acelerar o 
fluxo de tráfego de rede e torná-
lo mais fácil de gerenciar. MPLS 

envolve a criação de um caminho 
específico para uma determinada 

sequência de pacotes, identi-
ficado por um rótulo colocado em 

cada um destes, economizando 
assim o tempo necessário para 

um roteador procurar o endereço 
do próximo nó ao qual deve 
encaminhar o pacote. MPLS 

é chamado de multiprotocolo 
porque trabalha com o proto-

colo de internet (IP), o modo de 
transporte assíncrono (ATM) e 
protocolos de rede de retrans-

missão de quadros. Com referên-
cia ao modelo padrão para a rede 

(Open Systems Interconnection, 
ou modelo OSI), o MPLS permite 
que a maioria dos pacotes sejam 

encaminhados na camada de 
nível 2 (comutação) e não na 

camada de nível 3 (roteamento). 
Além de deslocar o tráfego mais 
rapidamente, o MPLS torna mais 

fácil o gerenciamento da quali-
dade de serviço (QoS) de uma 

rede (ITU-T, 2011a).
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Protocolo X.25
Caro estudante, o X.25 é um protocolo padrão da União Internacional de 

Telecomunicações (ITU-T) para comunicações WAN que define como as co-

nexões entre dispositivos de usuários e dispositivos de rede são estabelecidas 

e mantidas na recomendação X.25 (ITU-T, 1996a).

O X.25 é projetado para operar de forma eficaz, independentemente do tipo 

de sistemas conectados à rede. Ele é normalmente usado nas redes de comuta-

ção de pacotes (PSNs) de portadores comuns, tais como as empresas de telefo-

nia. Os assinantes são cobrados com base no seu uso da rede, não requerendo 

uma conexão física dedicada aos usuários durante o período de comunicação.

O desenvolvimento do padrão X.25 foi iniciada pelas operadoras na década de 

1970. Naquela época, havia uma necessidade de protocolos WAN capazes de 

fornecer conectividade em redes de dados públicas (PDNs). O X.25 é a interface 

padrão em redes comutadas por pacotes onde a transmissão de dados ocorre 

entre o terminal cliente e um equipamento de rede. A transmissão dos pacotes 

de dados é realizada através de um serviço orientado à conexão, garantindo 

assim a entrega dos dados na ordem correta, sem perdas ou duplicações.

dispositivos de X.25 e protocolo de operação
Caro estudante, os dispositivos de rede X.25 dividem-se em três categorias 

gerais: equipamentos terminais de dados (DTE), os dados de terminação do 

circuito de equipamentos (DCE), e taxas de comutação de pacotes (PSE). Um 

processo de comutação é aquele que reserva e libera recursos de uma rede 

para sua utilização. As comutações de circuitos e de pacotes são usadas no 

sistema telefônico. A comutação de circuito particularmente é usada no trá-

fego de voz e é a base para o sistema telefônico tradicional; a comutação de 

pacotes é usada para o tráfego de dados, sendo, por sua vez, a base para a 

internet e para a voz sobre IP.

Dispositivos de equipamento terminal de dados são sistemas finais que se 

comunicam através da rede X.25. Eles são geralmente terminais, computa-

dores pessoais, ou hospedeiros da rede, e estão localizados nas instalações 

de assinantes individuais. 
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Dispositivos DCE são dispositivos de comunicação, tais como modems e co-

mutadores de pacotes, que são a interface entre dispositivos DTE e um PSE, 

e são geralmente localizados nas instalações da operadora. DCE são chaves 

que compõem a maior parte da rede da operadora, que têm como função 

transferir dados de um dispositivo DTE para outro através da PSN X.25, con-

forme podemos observar na Figura 2.2 (ITU-T, 1995b).

PSE

DCESwitch

Modem

Personal
Computer

Network 
host

X.25 WAN

Figura 2.2: DTEs , DCEs , e PSE compõem uma rede X.25 
Fonte: http://networking.ringofsaturn.com/Protocols/x25_files/ct841701.gif

Montagem/desmontagem de pacote (Pad)
Caro estudante, o PAD é um dispositivo de montagem e desmontagem 

de pacotes comumente encontrado em redes X.25. PADs são usados em 

dispositivos DTE como um terminal em modo caractere. A implementação 

completa de suas funcionalidades no X.25 são muito simples. O PAD está 

localizado entre um dispositivo DTE e um dispositivo DCE, e executa três 

funções principais (ITU-T, 1996a): 

 – buffer para armazenamento de dados até que um dispositivo esteja 

pronto para processá-lo;

 – montagem de pacotes;

 – desmontagem de pacotes. 

Os buffers de dados PAD são enviados de/ou para o dispositivo DTE. Eles tam-

bém reúnem dados de saída em pacotes e os encaminha para o dispositivo 

DCE; isso inclui a adição de um cabeçalho X.25. Finalmente, o PAD desmonta 

pacotes de entrada antes de encaminhar os dados para o DTE, e isso inclui a 

remoção do cabeçalho X.25, como podemos observar na Figura 2.3, que ilus-

tra o funcionamento básico do PAD quando recebe pacotes do X.25 WAN.

Buffer
Rotina ou meio de armaze-

namento temporário de dados. 
Em comunicação de dados, 
é usado para compensar as 

diferenças de taxas de fluxo de 
dados ou de sincronia de eventos 
na transmissão de um dispositivo 

a outro.
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Data

Data

PAD DCE

Buffer

x.25

Assembly / disassembly

Figura 2.3: Montagem e desmontagem de pacotes numa rede de dados
Fonte: http://docwiki.cisco.com/w/images/3/31/Technology_Handbook-16-2-2.jpg

Sessão estabelecimento X.25
Caro estudante, as sessões X.25 são estabelecidas quando um dispositivo DTE 

contata outro para solicitar uma sessão de comunicação. O dispositivo DTE que 

recebe o pedido pode aceitar ou recusar a conexão. Se a solicitação for aceita, 

os dois sistemas começam uma transferência de informações bidirecional. Qual-

quer dispositivo DTE pode encerrar a conexão. Após a sessão ser encerrada, 

qualquer outra comunicação requer o estabelecimento de uma nova sessão.

Circuitos virtuais X.25
Um circuito virtual é uma conexão lógica criada para garantir uma comuni-

cação confiável entre dois dispositivos de rede. Um circuito virtual indica a 

existência de um percurso lógico, bidirecional a partir de um dispositivo de 

DTE para outro através de uma rede X.25 (ITU-T, 1996a). 

Fisicamente a conexão pode passar por qualquer número de nós interme-

diários, tais como dispositivos DCE e ESP. Vários circuitos virtuais (conexões 

lógicas) podem ser multiplexados em um único circuito físico (uma conexão 

física). Circuitos virtuais são demultiplexados na extremidade remota, e os 

dados são enviados para os destinos apropriados, como podemos observar 

na Figura 2.4, que ilustra quatro circuitos virtuais separados sendo multiple-

xados em um único circuito físico.
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Source Virtual Circuits

Physical circuit

multiplexing

Destination

demultiplexing

Figura 2.4: Circuitos virtuais multiplexados em um único circuito físico
Fonte: http://docwiki.cisco.com/w/images/e/e2/CT841703.jpg

Caro estudante, é importante que você dê uma atenção a mais em relação 

aos tipos de circuitos virtuais X.25.

Existem dois tipos de circuitos virtuais X.25: comutado e permanente. Circui-

tos virtuais comutados (SVCs) são conexões temporárias usadas para trans-

ferências de dados esporádicos. Eles exigem que dois dispositivos DTE esta-

beleçam, mantenham e terminem uma sessão a cada vez que os dispositivos 

precisarem comunicar-se. 

Circuitos virtuais permanentes (PVCs) são conexões usadas para transferências 

de dados frequentes e consistentes permanentemente estabelecidas. PVCs 

não exigem que as sessões sejam estabelecidas e encerradas. Portanto, DTEs 

podem começar a transferir dados sempre que necessário, pois a sessão está 

sempre ativa (ITU-T, 2003a). Nesse tipo de rede, os dados são transmitidos sem 

a necessidade de estabelecer uma ligação, pois nos PVCs os usuários estão 

sempre habilitados a estabelecer ou retirar conexões com outros usuários.

X.25, protocolos e modelo OSi
Caro estudante, como visto na unidade temática anterior, o conjunto de 

protocolos X.25 também mapeia as três camadas inferiores do modelo de 

referência OSI. Os seguintes protocolos são normalmente utilizados em im-

plementações X.25 (CCITT, 1992):

 – Packet – Layer Protocol (PLP), 
 – Link Access Procedure,
 – Balanced (LAPB), 
 – protocolos utilizados entre outras interfaces seriais da camada física 

(como EIA/TIA-232 , EIA / TIA -449 , EIA- 530, e G.703 ).

Caro estudante, observe o mapa para as três camadas inferiores do modelo de 

referência OSI: onde a camada física efetua a transmissão em modo síncrono e 

full duplex, a camada de enlace é responsável por iniciar e encerrar a transmis-
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são dos dados na camada física entre os dispositivos DTE e o DCE e a camada 

de rede é responsável pelo empacotamento dos dados, definindo se a trans-

missão será realizada por circuito virtual ou por circuito virtual permanente. Es-

sas camadas estão mapeadas para os principais protocolos X.25 na Figura 2.5.

Application

OSI reference model

Presentation

Session

Transport

Other services

PLP

LAPB X.25
Protocol

suite
X. 21 bis, EIA/TIA-232
EIA/TIA-449, EIA-530

G.703

Network

Data Link

Physical

Figura 2.5: Mapa do modelo de referência OSI para X.25
Fonte: http://docwiki.cisco.com/w/images/1/14/CT841704.jpg

Síntese do padrão X.25
O X.25 é um protocolo padrão do ITU-T que define como as conexões entre 

dispositivos de usuários e dispositivos de rede são estabelecidas e mantidas, 

e que opera de forma eficaz independentemente do tipo de sistemas conec-

tados à rede. Dispositivos X.25 incluem DTEs, DCEs e PSNs. Conexões X.25 

contêm ambos os SVCs e PVCs dentro do circuito físico. O X.25 usa três 

protocolos, que mapeiam três camadas do modelo de referência OSI:

 – PLP, que mapeia a camada de rede;

 – LAPB, que mapeia a camada de enlace de dados;

 – X.21bis, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA-530 e G.703, que mapeiam a 

camada física.

O protocolo X-25 permite o acesso remoto a bancos de dados públicos, 

implementação de correio eletrônico e outros tipos de conexões entre redes 

remotas com grande confiabilidade. Várias sessões são suportadas por uma 

linha física, permitindo que diferentes usuários se conectem através dela. 
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São exemplos de aplicações práticas:

 – transferência de arquivos;

 – transferência de arquivos STCP;

 – transferência eletrônica de fundos (TEF);

 – conexão micromainframe;

 – interconexão de redes;

 – EDI.

Protocolo X.25

1. Caro estudante, com base no exposto até o momento, pesquise e 

descreva em qual tipo de redes o protocolo X.25 geralmente opera.

2. Cite as três categorias gerais nas quais os dispositivos X.25 são classi-

ficados.

3. Quais são as três principais funções do PAD?

4. Encontre e poste no fórum desta unidade temática os nomes do con-

junto de protocolos X.25 e das camadas do modelo de referência OSI 

para o qual eles são mapeados.

Frame relay
Frame relay é um exemplo de uma tecnologia de comutação de pacotes. 

Redes de comutação de pacotes permitem estações finais compartilharem 

dinamicamente o meio de rede e a largura de banda disponível. As duas 

técnicas a seguir são usadas na tecnologia de comutação de pacotes:

•	 pacotes de comprimento variável;

•	 multiplexação estatística.

Pacotes de comprimento variável são usados para transferências de dados 

mais eficientes e flexíveis. Esses pacotes são trocados entre os vários seg-

mentos da rede até que o destino seja alcançado.

Técnicas de multiplexação estatística controlam o acesso à rede em uma rede de 

comutação de pacotes. A vantagem desta técnica é uma maior flexibilidade na 

utilização da largura de banda com mais eficiência. A maioria das LANs populares 

de hoje, tais como ethernet e token ring, são redes de comutação de pacotes.
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Frame relay é muitas vezes descrito como uma versão simplificada do X.25, 

oferecendo menos dos robustos recursos, tais como janelas e retransmissão 

dos últimos dados que são oferecidos em X.25. Isso porque frame relay ope-

ra tipicamente sobre instalações WAN que oferecem serviços de conexão 

mais confiáveis e um maior grau de confiabilidade do que as facilidades 

disponíveis durante o final de 1970 e início de 1980, que serviram de plata-

formas comuns para WANs em X.25. 

Como mencionado anteriormente, o frame relay é estritamente um conjun-

to de protocolos de camada 2, enquanto o X.25 fornece serviços na camada 

de rede 3. Isso permite que o frame relay ofereça maior desempenho e maior 

eficiência de transmissão que o X.25. O frame relay torna-se mais adequado 

para aplicações WAN atuais, tais como interconexão LAN.

Padronização frame relay 
As propostas iniciais para a padronização de frame relay foram apresenta-

das ao Comitê Consultivo Internacional de Telefonia e Telegrafia (CCITT), 

em 1984. Por causa da falta de interoperabilidade e falta de padronização 

completa, no entanto, o frame relay não experimentou uma implantação 

significativa até o final dos anos 1980.

Internacionalmente, frame relay foi padronizado pelas normas da União 

Internacional de Telecomunicações (ITU-T, 1995b), (ITU-T, 1996b), (ITU-T, 

2003a), (ITU-T, 2003b). Nos Estados Unidos, o frame relay é um padrão do 

American National Standards Institute (ANSI).

dispositivos frame relay
Dispositivos conectados a uma WAN frame relay pertencem a uma das duas 

categorias gerais:

•	 equipamento terminal de dados (DTE);

•	 equipamento terminal de circuito de dados (DCE).

DTEs geralmente são considerados equipamentos terminais para uma de-

terminada rede e são tipicamente localizados nas instalações do cliente. Na 

verdade, eles podem ser de propriedade do cliente. Exemplos de dispositivos 

DTEs são terminais, computadores pessoais, roteadores e pontes.

DCEs são dispositivos de interconexão de rede de propriedade da operadora. 

A finalidade do equipamento DCE é proporcionar temporização e comutação 
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de serviços de uma rede, que são os dispositivos que transmitem dados 

através da WAN. Na maioria dos casos, são comutadores de pacotes como 

podemos observar na Figura 2.6.

DTE

DCE

Frame
Relay Switch

Access
Link

R1

DTE

DCE

Frame
Relay Switch

Access
Link

R1

Frame
Relay 

Figura 2.6: Dispositivos frame relay
Fonte: http://stweeker.blogspot.com.br/2008_02_01_archive.html

A ligação entre um dispositivo de DTE e um dispositivo DCE consiste de um 

componente da camada física e um componente de camada de ligação. O 

componente físico define as especificações mecânicas, elétricas, funcionais 

e de procedimentos para a ligação entre os dispositivos. Uma das especifi-

cações de interface de camada física mais comumente utilizada é o padrão 

recomendado RS-232.

O componente da camada de ligação define o protocolo que estabelece a 

conexão entre o dispositivo DTE, tais como os roteadores, e o dispositivo de 

DCE, como um comutador. 

Como o frame relay não faz conversão de protocolos nem detecção e cor-

reção de erros, os dispositivos no usuário final precisam ser inteligentes. 

Alguns equipamentos como Frame Relay Assembler/Disassembler (FRAD), 

roteadores, bridges e switches de frame são necessários entre a rede frame 
relay e o equipamentos de rede.

Os roteadores de frame traduzem os protocolos de comunicações de dados 

existentes para transmiti-los na rede frame relay, depois roteiam os dados 

através da rede para outro roteador de frames ou outro dispositivo compatí-

vel. Eles são usados em ambientes que necessitam de velocidades de acesso 

E1 ou menor. Os roteadores suportam várias interfaces físicas de dados e 

podem proporcionar muitas portas de usuários. Os FRADs formatam os da-

O protocolo RS-232 
É um conjunto de especificações 

eléctricas publicado pela 
Electronic Industries Association 

(EIA), que se destina a promover 
a comunicação série entre 

computadores.
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dos para a rede frame relay, alguns até mesmo funcionam como roteadores. 

Eles trabalham bem em aplicações onde já existam roteadores e bridges ou 

quando se estiver enviando dados de mainframe.

Circuitos virtuais frame relay 
O frame relay fornece a conexão orientada com a camada de enlace de co-

municação. Isso significa que existe uma comunicação definida entre cada 

par de dispositivos e que essas ligações estão associadas a um identificador 

de ligações. Este serviço é implementado por meio de um circuito virtual 

frame relay, que é uma conexão lógica criada entre dois equipamentos ter-

minais de dados (DTE) através de uma rede de comutação por pacotes (PSN) 

frame relay (ITU-T, 2003a).

Circuitos virtuais fornecem um caminho de comunicação bidirecional de um 

dispositivo DTE para outro e são identificados exclusivamente por um iden-

tificador de conexão de enlace de dados (DLCI). Um número de circuitos 

virtuais pode ser multiplexado num único circuito físico para a transmissão 

através da rede. Essa capacidade pode reduzir o equipamento e a comple-

xidade da rede necessária para conectar vários dispositivos DTE. Na Figura 

2.7 podemos observar uma simulação de um circuito virtual e de um circuito 

permanente através de um  link permanente.

A

Personal
Computer

Mainframe

F

Personal
Computer

E

Personal
Computer

D

Server

Personal
Computer

B

Solid line = physical link
Dashed line = virtual link

Figura 2.7: Circuitos frame relay
Fonte: http://marcelmesmo.blogspot.com.br/2011/09/redes-de-longa-distancia.html

Para mais detalhes sobre o 
protocolo RS-232, consulte os 
links sugeridos:

http://www.newtoncbraga.com.
br/index.php/eletronica/52-
artigos-diversos/6267-art948

http://www.digitro.com/en/
index.php?option=com_glos
sary&letter=R&id=661&Item
id=232
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Um circuito virtual pode passar por qualquer número de dispositivos inter-

mediários DCE localizados dentro da PSN frame relay.

Circuitos virtuais frame relay se enquadram em duas categorias: circuitos 

virtuais comutados (SVCs) e circuitos virtuais permanentes (PVCs).

Circuitos virtuais comutados (SVCs)
Circuitos virtuais comutados (SVCs) são conexões temporárias usadas em si-

tuações que exigem apenas a transferência de dados esporádicos entre dis-

positivos DTE através da rede frame relay (ITU-T, 2003a). A sessão de comu-

nicação através de um SVC consiste em quatro estados operacionais a seguir:

•	 ligação para setup – o circuito virtual entre dois dispositivos frame relay 

DTE é estabelecido;

•	 transferência de dados – os dados são transmitidos entre os dispositi-

vos DTE sobre o circuito virtual;

•	 inativo – a conexão entre dispositivos DTE ainda está ativa, mas nenhum 

dado é transferido. Se um SVC permanece em um estado inativo por um 

período de tempo definido, a chamada pode ser encerrada;

•	 terminação de chamadas – o circuito virtual entre dispositivos DTE é 

encerrado.

Frame Relay

DTE

R1

DTE

DCE DCE

R2

DTE

301

402602

602 R3

DTE

R4

Figura 2.8: Comunicação através de um SVC frame relay
Fonte: http://www.certificationkits.com

Após o circuito virtual ser encerrado, os dispositivos DTE devem estabelecer 

um novo SVC se houver dados adicionais a serem trocados. Espera-se que o 

SVC seja estabelecido, mantido e encerrado utilizando os mesmos protocolos 

de sinalização utilizados em RDSI, conforme pode ser observado na Figura 2.8.
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Poucos fabricantes de equipamento frame relay DCE suportam conexões 

do circuito virtual. Portanto, sua implantação real é mínima nas redes frame 
relay de hoje.

Anteriormente sem amplo apoio pelos fabricantes de equipamento frame 
relay, os SVCs são agora a norma. As empresas descobriram que SVCs eco-

nomizam dinheiro no final, porque o circuito não está aberto o tempo todo.

Circuitos virtuais permanentes
Circuitos virtuais permanentes (PVCs) são conexões usadas para transferên-

cias de dados frequentes e consistentes entre dispositivos DTE através da 

rede frame relay permanentemente estabelecida. A comunicação através de 

um PVC não requer a configuração de chamada nem os estados de termina-

ção que são usados com SVCs. PVCs sempre operam em um dos seguintes 

estados operacionais:

1. Transferência de dados – os dados são transmitidos entre os dispositi-

vos DTE sobre o circuito virtual.

2. Inativo – a conexão entre dispositivos DTE está ativa, mas nenhum dado 

é transferido. Ao contrário dos SVCs, PVCs não são encerrados em qual-

quer circunstância num estado inativo.

Dispositivos DTE podem começar a transferir dados sempre que eles estão 

prontos, porque o circuito está definitivamente estabelecido.

identificador de conexão de enlace de dados
Circuitos virtuais frame relay são identificados por identificadores de cone-

xão de enlace de dados (DLCIs). Valores de DLCI são tipicamente atribuídos 

pelo provedor de serviço de retransmissão do quadro, por exemplo: a com-

panhia telefônica.

DLCIs frame relay têm significado local, ou seja, seus valores são únicos na 

LAN, mas não necessariamente no frame relay WAN.
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Figura 2.9: Circuitos virtuais Frame Relay individuais
Fonte: http://docwiki.cisco.com/w/images/8/8e/IT841002.jpg

Síntese do frame relay
Frame relay é um protocolo de rede que funciona nos dois níveis de fundo 

do modelo de referência OSI: as camadas físicas e de enlace de dados. É um 

exemplo de tecnologia de comutação de pacotes, o qual permite que as es-

tações terminais compartilhem dinamicamente os recursos de rede.

Dispositivos frame relay se enquadram nas seguintes categorias gerais:

•	 equipamentos terminais de dados (DTE), que incluem terminais, compu-

tadores pessoais, roteadores e pontes; 

•	 equipamentos terminais de circuito de dados (DCEs), que transmitem os 

dados através da rede e muitas vezes são os dispositivos de propriedade 

do transportador. 

A transferência de dados de redes frame relay ocorre usando um dos seguin-

tes tipos de conexão: 

•	 circuitos virtuais comutados (SVCs), que são conexões temporárias cria-

das para cada transferência de dados e, em seguida, são terminados 

quando a transferência de dados é completa (não é uma conexão muito 

utilizada); 

•	 circuitos virtuais permanentes (PVC), que são conexões permanentes.
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O DLCI é um valor atribuído a cada circuito virtual e no ponto de conexão 

do dispositivo DTE na WAN frame relay. Duas ligações diferentes podem ser 

atribuídas ao mesmo valor no mesmo frame relay WAN – uma em cada lado 

da ligação virtual.

O frame relay representa uma solução mais econômica para as organizações 

que necessitam interligar várias localidades, quando comparado com os custos 

de instalação e manutenção de conexões dedicadas. Além de suporta diversas 

conexões lógicas em uma mesma conexão física. No quadro 2.1 apresentamos 

uma comparação das funcionalidades do Frame Relay em relação ao X.25.

Quadro 2.1: Comparação entre X.25 e frame relay
Função X.25 Frame relay

Multiplexação em Tempo não não

Multiplexação Estatística (Circuito virtual) sim sim

Compartilha portas sim sim

Alta velocidade não sim

Atraso (delay) alto baixo
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialfr/pagina_2.asp

Frame relay

1. Que tipo de tecnologia é frame relay?

2. Nomeie os dois tipos de técnicas de comutação de pacotes mencio-

nados nesta unidade temática e descreva brevemente cada um.

3. Descreva a diferença entre SVC’s e PVC’s.

4. O que é o identificador de conexão de enlace de dados (DLCI)?

aTM
Caro estudante, a tecnologia para Transferência no Modo Assíncrono, ou 

Asynchronous Transfer Mode (ATM), baseia-se nos esforços para evolução 

do padrão Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN), que é 

uma evolução do padrão RDSI que estudamos na primeira unidade temática.

Essa tecnologia foi originalmente concebida como uma tecnologia de trans-

ferência de alta velocidade para voz, vídeo e dados através de redes públicas. 

A tecnologia ATM é utilizada para abordar um modo específico de transfe-

Este é um convite para que você 
conheça mais detalhes sobre o 
frame relay, acessando os links 
sugeridos abaixo:

http://www.cedet.com.br/
index.php?/Tutoriais/Telecom/
frame-relay-redes-tecnologia-e-
protocolo.html

http://www.itu.int/rec/T-REC-X/en
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rência orientada para pacote que utiliza técnicas de multiplexação por divi-

são de tempo (TDM) assíncrona. 

O fluxo de informação multiplexada é organizado em blocos de tamanho fixos 
chamados célula. Uma célula é constituída por um campo de informação e um 
cabeçalho (ITU-T, 1999).

Formato básico da célula aTM
A transferência de informações no ATM é feita em unidades de tamanho fixo 

chamadas células. Cada célula é constituída por 53 octetos, ou bytes. Os pri-

meiros cinco bytes contêm informações de célula de cabeçalho; os restantes 

48 contêm a carga útil ou informações do usuário.

Pequenas, células de comprimento fixo são adequadas para a transferência 

de tráfego de voz e vídeo, pois esse tráfego é intolerante a atrasos que resul-

tam em ter que esperar por um grande pacote de dados para download, por 

exemplo. A Figura 2.10 ilustra o formato básico de uma célula ATM.

5 48

Header Payload

Figura 2.10: Célula ATM
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-atOyJP7xtp4/TZLHx_FTPvI/AAAAAAAAADc/K7rhg10kiho/s1600/ATM.JPG

O principal papel do cabeçalho é identificar células que pertencem ao mes-

mo canal virtual dentro do TDM assíncrono. A capacidade de transferência 

é atribuída através de negociação e baseia-se nos requisitos de origem e da 

capacidade disponível. A integridade da sequência celular em um canal vir-

tual de conexão é preservada pela primeira camada do ATM.

Conexões virtuais aTM
O ATM é uma tecnologia orientada à conexão. Identificadores de conexão 

são atribuídos a cada ligação de uma conexão quando necessário e liberados 

quando não houver mais necessidade. Em geral são de sinalização ou do 

usuário da informação que são feitas em ligações ATM separadas.
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Um canal virtual (VC) deve ser configurado através da rede ATM antes de 

qualquer transferência de dados. Um canal virtual é equivalente ao circuito 

virtual que estudamos na tecnologia frame relay na seção anterior.

Existem dois tipos de ligações ATM: trilhos virtuais, os quais são classificados 

como identificadores virtuais de caminho, e os canais virtuais, que são iden-

tificados através da combinação de um identificador virtual de caminho (Vir-
tual Path Identifiers-VPI) com um conjunto de identificadores virtuais de canal 

(Virtual Channel Identifiers-VCI) como podemos observar na Figura 2.11.

VPIx

VPIy

Physical layer connection

VCIa

VCIb

Figura 2.11: Identificadores de conexão ATM 
Fonte:.ITU-T (1999)

Um caminho virtual é um feixe de canais virtuais, os quais estão ligados de 

forma transparente através da rede ATM com base num VPI comum. Todos 

VPIs e VCIs, no entanto, têm significado apenas local através de uma ligação 

especial e são remapeados, conforme o caso, em cada comutador. 

A via de transmissão é o meio físico que transporta canais virtuais e cami-

nhos virtuais. Assim, o ATM oferece uma capacidade de transferência flexível 

comum a todos os serviços, incluindo serviços de conexão.

Operações de comutação aTM
Caro estudante, o funcionamento básico de um comutador ATM é simples: a 

célula é recebida através de um link em um valor VCI conhecido ou VPI. O swi-
tch procura o valor de conexão em uma Tabela de conversão local para deter-

minar a porta de saída da conexão e o novo valor VPI/VCI da conexão no link.

O switch então retransmite a célula no link de saída com os identificadores 

de conexão apropriados. Como todos os VCIs e VPIs têm significado apenas 

local, através de uma ligação particular, esses valores são remapeados quan-

do necessário em cada comutador.
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Modelo de referência aTM
A arquitetura ATM usa um modelo lógico para descrever a funcionalidade 

que ele suporta. A funcionalidade ATM corresponde à camada física e parte 

da camada de enlace de dados do modelo de referência OSI. 

O modelo de referência ATM é composto pelos seguintes planos, que abran-

gem todas as camadas:

•	 Controle – este plano é responsável por gerar e gerenciar solicita-

ções de sinalização;

•	 Usuário – este plano é responsável por gerenciar a transferência 

de dados;

•	 Gestão – este plano contém dois componentes: gestão de camada, 

que gere as funções específicas da camada, como a detecção de fa-

lhas e problemas com o protocolo, e a gestão de plano, que gere e 

coordena as funções relacionadas com o sistema completo.

O modelo de referência ATM é composto das seguintes camadas ATM:

•	 Camada física – análoga à camada física do modelo de referência 

OSI, ela gerencia a transmissão que depende do meio.;

•	 Camada ATM – combinada com a camada de adaptação ATM, ela é 

aproximadamente análoga à camada de enlace de dados do modelo 

de referência OSI, sendo responsável pela repartição simultânea de 

circuitos virtuais através de uma ligação física e pela passagem de 

células através da rede ATM (comutação de células). Ela utiliza a in-

formação VPI e VCI do cabeçalho de cada célula ATM;

•	 Camada de adaptação ATM (AAL) – combinada com a camada 

ATM, a AAL é aproximadamente análoga à camada de enlace de 

dados do modelo OSI. A AAL é responsável por isolar protocolos de 

camadas superiores dos detalhes dos processos de ATM. A camada 

de adaptação prepara os dados do usuário para conversão em células 

e segmenta os dados em cargas de células de 48 bytes.
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Na Figura 2.12 observamos o modelo de referência ATM relativo às duas 

últimas camadas do modelo de referência OSI.

Application

OSI reference model ATM reference model
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Figura 2.12: Modelo de referência ATM relativo às duas últimas camadas OSI
Fonte: ITU-T (1991b) 

Qualidade de serviço no aTM
Caro estudante, o ATM suporta qualidade de serviço (QoS) garantindo a 

composição, modelamento e monitoramento do tráfego contratado.

Um contrato de tráfego especifica um envelopamento que descreve o fluxo 

de dados a que se destina. Esse envelopamento especifica valores para largu-

ra de banda de pico, largura de banda média sustentada, tamanho repentino, 

entre outros. Quando um sistema terminal ATM se conecta a uma rede ATM, 

ele entra em um contrato com a rede, com base em parâmetros de QoS .

O modelamento de tráfego é o uso de filas para restringir rajadas de dados, 

limite de taxa de dados de pico, e nervosismo suave para que o tráfego 

acomode-se dentro do envelopamento contratado. Dispositivos ATM são 

responsáveis por aderir ao contrato por meio da modelagem de tráfego. 

Comutadores ATM podem usar o monitoramento do tráfego para fazer 

cumprir o contrato. Um comutador pode medir o fluxo de tráfego real e 

compará-lo com o envelopamento contratado de tráfego. Se o comutador 

descobre que o tráfego está fora dos parâmetros acordados, ele pode defi-

nir um bit na prioridade de perda de célula (CLP) das células de ofensoras. 

Este é um convite para que você 
conheça mais detalhes sobre 
os protocolos utilizados em 
outras camadas do modelo de 
referência OSI:
http://ww1.prweb.com/
prfiles/2004/11/05/175816/
handbookdemo.pdf

http://ww1.prweb.com/
prfiles/2005/09/19/287510/
map_medium.gif
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Definir o bit na CLP torna as células elegíveis ao descarte, o que significa 

que qualquer comutador durante o processo dessas células pode eliminá-las 

durante os períodos de congestionamento.

Síntese do aTM
Caro estudante, o ATM é utilizado para abordar um modo específico de 

transferência orientada para pacote que utiliza técnicas de multiplexação por 

divisão de tempo (TDM) assíncrona. 

O fluxo de informação multiplexada é organizado em blocos de tamanho 

fixos chamados célula. Uma célula é constituída por um campo de infor-

mação e um cabeçalho. A transferência de informações no ATM é feita em 

unidades de tamanho fixo chamadas células. Cada célula é constituída por 

53 octetos, ou bytes. 

Os primeiros 5 bytes contêm informações de célula de cabeçalho, e os res-

tantes 48 contêm a carga útil ou informações do usuário. Existem dois tipos 

de ligações ATM: trilhos virtuais, os quais são classificados como identifica-

dores virtuais de caminho, e os canais virtuais, que são identificados através 

da combinação de VPI e de um conjunto de VCIs, onde a célula é recebida 

através de um link em um valor VCI conhecido ou VPI. A funcionalidade 

ATM corresponde à camada física e parte da camada de enlace de dados do 

modelo de referência OSI.

ATM suporta qualidade de serviço (QoS), garantindo a composição, modela-

mento e monitoramento do tráfego contratado. Comutadores ATM podem 

usar o monitoramento do tráfego para fazer cumprir o contrato. 

Um comutador pode medir o fluxo de tráfego real e compará-lo com o en-

velopamento contratado de tráfego. Se o comutador descobre que o tráfego 

está fora dos parâmetros acordados, ele pode definir um bit na prioridade de 

perda de célula (CLP) das células de ofensoras. 

Definir o bit na CLP torna as células elegíveis ao descarte, o que significa que 

qualquer comutador durante o processando dessas células pode eliminá-las 

durante os períodos de congestionamento. 
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Figura 2.13: Rede ATM
Fonte: http://forum.tecnologia.uol.com.br/novidades-speedy-full-atualizado-todas-as-redes-fotoslinkspesado_t_537

Uma rede ATM é composta por:

•	 equipamentos de usuários (PCs, estações de trabalho, servidores, com-

putadores de grande porte, PABX, etc.) e suas respectivas aplicações; 

•	 equipamentos de acesso com interface ATM (roteadores de acesso, hubs, 
switches, bridges, etc.); 

•	 equipamentos de rede (switches, roteadores de rede, equipamentos de 

transmissão com canais E1 / T1 ou de maior banda, etc.).

A conversão dos dados para o protocolo ATM é feita pelos equipamentos 

de acesso. Os frames gerados são enviados aos equipamentos de rede, cuja 

função é basicamente transportar esses frames até o seu destino, usando os 

procedimentos de roteamento próprios do protocolo.

ATM

1. Com base no que foi apresentado, busque mais informações sobre a 

utilização do ATM em situações práticas. Apresente uma síntese de 

aplicações práticas do ATM no fórum desta unidade temática.

2. Considerando as facilidades para implementação de QoS no ATM, ela-

bore um contrato de tráfego priorizando os tipos de dados mais impor-

tantes no seu uso diário. Por exemplo: acesso a redes sociais, e-mail, ví-

deo, voz, etc. Especifique qual a relação entre eles e qual a modelagem 

aceitável, qual o tamanho máximo de cada envelopamento poderá ser 

aceito dentro da banda contratada na sua casa, por exemplo.
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Multi Protocol Label Switching – 
Transport Profile (MPLS-TP)
Em 25 de fevereiro de 2011, o Grupo de Estudos 15 do ITU-T para MPLS-TP 

votou a favor do prosseguimento da sua própria solução OAM, ao invés de 

só trabalhar com o Internet Engineering Task Force (IETF) no desenvolvimen-

to de sua solução preferida para Operação e Gerenciamento (OAM). Esta 

medida foi tomada uma vez que, apesar do acordo entre as duas organiza-

ções para trabalhar em conjunto, a solução OAM desenvolvida pelo IETF não 

satisfazia as exigências de alguns membros da ITU.

O recente anúncio de um padrão OAM do ITU em 2001 para MPLS-TP em 

redes de transportes gerou reclamações da Sociedade da Internet, a qual 

argumenta que esse padrão representa um risco. O MPLS-TP refere-se a uma 

adaptação para O IETF, do protocolo MPLS original para redes de telecomu-

nicações. O MPLS pode transportar pacotes de tipos diferentes, permitindo 

que as operadoras de telecomunicações ofereçam conexões privadas, bem 

como serviços de IP.

Assim sendo, esta unidade temática trata do padrão MPLS-TP do ITU, que é a re-

comendação técnica internacional aceita para o mercado de telecomunicações.

Histórico do MPLS –TP
Em 2006/2007 o ITU-T desenvolveu recomendações sobre T-MPLS, um sub-

conjunto de MPLS que foi planejado especificamente para aplicação na rede 

de transportes. Em janeiro de 2008, a ITU-T teve cinco Recomendações apro-

vadas em T-MPLS e uma no OAM pronta para aprovação. No entanto, no fi-

nal de 2007, o IETF indicou que T- MPLS pode estar em conflito com IP/MPLS. 

A UIT suspendeu o trabalho em T- MPLS e em 2008 concordou em traba-

lhar em cooperação com o IETF sobre a evolução do MPLS para atender às 

necessidades da rede de transporte. Previa-se que as cinco recomendações 

existentes sobre MPLS-TP seriam substituídas em meados de 2009, com uma 

recomendação sobre OAM dentro de um ano. As especificações do IETF, que 

são necessárias para permitir a substituição desse conjunto inicial de reco-

mendações, não estavam ainda disponíveis (ITU-T, 2011a).

Na tentativa de ultrapassar esse impasse, em julho de 2010, a pedido de vá-

rios Estados Membros, a ITU-T propôs um aprimoramento do modelo para a 

interação com o IETF em OAM. Essa proposta foi baseada no modelo que foi 

Redes de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 54



utilizado com grande sucesso quando o Instituto de Engenheiros Eletricistas 

e Eletrônicos (IEEE) e ITU colaboraram no desenvolvimento de OAM para 

transportadores ethernet. 

Essa abordagem permite que ambas as organizações desenvolvam soluções 

que atendam às necessidades de seus membros dentro de uma arquitetura 

comum, e isso reduziria significativamente a quantidade de tempo gasto por 

ambos os organismos de normalização. No entanto, até agora o IETF opta 

por não explorar essa abordagem.

Devido ao atraso, e para atender às necessidades de seus membros, o ITU -T 

decidiu seguir em frente e documentou uma solução OAM que pode coe-

xistir, tanto na rede quanto nas recomendações, com uma solução anterior-

mente definida pelo IETF. A solução proposta pelo ITU está em conformidade 

com a arquitetura MPLS-TP, como definido pelo IETF, para garantir que não 

interferirá com quaisquer mecanismos já definidos. Além disso, no caso de 

redes que executam a solução definida pelo IETF, elas devem ser interligadas 

com uma rede que executa a solução ITU; então, deve ser utilizada a solu-

ção IETF (ITU-T, 2011b). Destacamos que a missão do IETF é fazer a internet 

funcionar melhor através da produção de alta qualidade com documentos 

técnicos relevantes que influenciam a maneira como as pessoas projetam, 

usam e gerenciam a Internet.

Os prestadores de serviços estão cada vez mais concentrando seus investi-

mentos na convergência de seus ativos de infraestrutura de rede de teleco-

municações na telefonia fixa e sem fio, devido a razões econômicas. No en-

tanto, eles pretendem fazer isso sem comprometer as taxas de crescimento 

da banda larga. Os recentes avanços na tecnologia de transporte de pacotes 

como o MPLS-TP podem ajudar os prestadores de serviços a planejar uma 

migração em grande escala a partir de circuitos comutados por pacote. 

O MPLS proporciona também escalabilidade à rede, uma vez que um rote-

ador convencional passa a ter como roteador adjacente o seu LER do back-
bone MPLS e não todos os roteadores conectados ao backbone, como acon-

tece com backbones ATM. A utilização de rótulos para encaminhamento de 

pacotes permite também adicionar novas funcionalidades ao roteamento, 

independentemente do endereço IP na camada de rede. É possível estabele-

cer rotas predefinidas ou prioridades para pacotes. O MPLS passa a ser, por-

tanto, uma ferramenta poderosa para implementação de QoS e classes de 

serviço em redes IP. Com o MPLS é possível também implementar túneis utili-
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zados na formação de redes privadas virtuais (VPNs). Esta tem sido a solução 

adotada pela maior parte dos provedores de VPN que possuem backbone IP.

MPLS-TP baseia-se em conceitos de rede de transporte em circuitos e forne-

ce serviços orientados à conexão, mas sem um plano de controle distribuí-

do, através do emprego de caminhos comutados por rótulo provisionados 

manualmente sem identificadores. MPLS-TP inclui capacidades de OAM, re-

siliência, monitoramento e gestão, tratados pelo plano de dados e sendo 

essencialmente o mesmo que na operação de encaminhamento MPLS.

Protocolos como L2TPv3 ou L2VPN são essencialmente protocolos de tu-

nelamento ponto a ponto que são usados para interligar diversos locais de 

empresas em um único domínio. Também conhecido como Serviço Privado 

de Fio Virtual (Virtual Private Wire Service-VPWS) e destinado a redes IP na-

tivas. Como se trata de uma tecnologia pseudofio, podem ser agrupados 

com qualquer transporte sobre MPLS. A Figura 2.14 mostra três locais de um 

cliente conectados por L2TPv3 ou L2VPN, que são tecnologias de encapsula-

mento baseadas em caminhos comutados por rótulos MPLS.

L2 Tunnel
Custumer 

Site A
Custumer 

Site B

Custumer 
Site C

Figura 2.14: Clientes conectados por L2TPv3 ou L2VPN
Fonte: http://technologyinside.com/2007/03/

O consumo da largura de banda de dados IP/Ethernet continua crescendo tor-

ridamente, impulsionado pela proliferação de dispositivos móveis de banda 

larga, VPNs corporativas, serviços baseados em nuvem, que estão forçando as 

revisões de capacidade da transmissão na rede móvel. O MPLS evoluiu para 

se tornar a tecnologia de transporte de pacotes de unificação com a adição 

de recursos significativos de engenharia de transportes (CHANDER, 2012).
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Assim, várias tecnologias são utilizadas em redes de retorno móveis (ba-
ckhaul), dependendo da tecnologia da rede de telefonia celular. Enquanto as 

redes 2G dependem das interfaces T1/E1 tradicionais entre estações de base 

e redes principais, as redes 3G usam ATM, além de T1/E1 e redes LTE (4G), 

que usam principalmente ethernet como o mecanismo de backhaul.

Isso representa todo um espectro de escolhas tecnológicas, a partir de op-

ções confiáveis   orientadas à conexão TDM e tecnologias de pacotes de me-

lhor esforço. A solução MPLS-TP foi criada para oferecer o melhor dos dois 

mundos, combinando as vantagens das tecnologias TDM e de pacotes, ou 

seja, uma solução para rede de pacotes orientada à conexão que pode per-

feitamente levar todas as aplicações. 
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Figura 2.15: Backhaul para redes móveis baseado em MPLS-TP
Fonte: http://www.utstar.com/article/45/45.aspx
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Caro estudante, o MPLS-TP é a tecnologia mais importante que surgiu na 

busca de uma solução ideal baseada em pacotes para backhaul móvel. 

Essa solução fornece suporte para o transporte de uma variada gama de 

interfaces como: E1, T1, SDH, SONET, ATM, e ethernet, atendendo às 

diferentes tecnologias sem fio implantadas pelas operadoras de telefonia 

celular, conforme podemos observar na Figura 2.15. 

Modelo de referência OSi para MPLS-TP
Entre as camadas 2 e 3, tanto comutadores quanto roteadores executam o 

processamento de pacote por pacote, ou seja, cada pacote é tratado inde-

pendentemente de qualquer pacote anterior. 

O MPLS é uma tecnologia que elimina tal processamento, mas é considerada 

de camada 3 (ROSEN et al., 2001 apud SIRIS, 2002). Redes MPLS incluem 

uma subcamada entre as camadas de dados e rede, que adicionam a ca-

pacidade de definir conexões lógicas, que são chamados de fios virtuais ou 

VPWS. Portanto, MPLS não se encaixa muito bem na estratificação OSI. Tal-

vez a melhor coisa a fazer seja ver MPLS como a camada de 2,5.

Com o MPLS, os pacotes não são processados independentemente, mas são 

processados com base num rótulo incluído na camada intermediária. Assim, 

podemos ter todos os pacotes provenientes de uma rede ou destinados a 

uma rede particular atribuída à mesma etiqueta, sendo assim processados 

da mesma forma por todos os nós MPLS. 

As etiquetas podem ser atribuídas, por exemplo: com base em informações 

de roteamento e topologia. O apoio de tais conexões lógicas adiciona a 

capacidade de implementar mecanismos de engenharia de tráfego e de se-

gurança versáteis (SIRIS, 2002). 

Síntese de MPLS
Caro estudante, o MPLS-TP baseia-se em conceitos de rede de transporte 

em circuitos e fornece serviços orientados à conexão, mas sem um plano de 

controle distribuído, através do emprego de caminhos comutados por rótulos 

provisionados manualmente sem identificadores. MPLS-TP inclui capacidades 

de OAM, resiliência, monitoramento e gestão; tratados pelo plano de dados e 

sendo essencialmente o mesmo que na operação de encaminhamento MPLS.

Este é um convite para que você 
conheça mais detalhes sobre a 

tecnologia MPLS:
http://ww1.prweb.com/

prfiles/2005/09/19/287510/
map_medium.gif

http://www.cisco.com/
cisco/web/support/

BR/104/1042/1042139_mpls_
faq_4649.html

http://www.lume.ufrgs.br/
handle/10183/15983

http://www.teleco.com.br/pdfs/
tutorialredetransp.pdf 
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Protocolos como L2TPv3 ou L2VPN são essencialmente protocolos de tu-

nelamento ponto a ponto que são usados para interligar diversos locais de 

empresas em um único domínio. Também conhecidos como Serviço Privado 

de Fio Virtual (Virtual Private Wire Service – VPWS) e destinado a redes IP 

nativas. Como se trata de uma tecnologia pseudofio, podem ser agrupados 

com qualquer transporte sobre MPLS.

O MPLS-TP desponta como a tecnologia mais importante que surgiu na bus-

ca de uma solução ideal baseada em pacotes para backhaul móvel. Essa so-

lução fornece suporte para o transporte de uma variada gama de interfaces 

como: E1, T1, SDH, SONET, ATM, e ethernet.

Redes MPLS incluem uma subcamada entre as camadas de dados e rede, 

que adicionam a capacidade de definir conexões lógicas, que são chama-

das de fios virtuais ou VPWS. Portanto, MPLS não se encaixa muito bem na 

estratificação OSI. Talvez a melhor coisa a fazer seja ver o MPLS como uma 

tecnologia de camada 2,5 com as seguintes vantagens:

•	 o MPLS possibilitou a convergência da rede, dando apoio a novos serviços, 

criando uma eficiente migração da infraestrutura baseada em IP, suportan-

do novas infraestruturas de maior velocidade (10/100/1000/1G ethernet) 

e redes (IP, ATM, frame relay, ethernet e TDM – time division multiplexing);

•	 desenvolvimento de Engenharia de tráfego, fazendo com que o rotea-

mento do tráfego seja mais explícito, obtendo maior auxílio à disponibi-

lidade de largura de banda;

•	 o MPLS suporta a entrega de serviços com a garantia do QoS. Os pacotes 

podem ser marcados como de alta qualidade, habilitando os provedores 

para manter uma baixa latência de vídeo e voz fim a fim;

•	 redução do processo de roteamento, simplificando o encaminhamento 

dos pacotes, baseando-se apenas em rótulos;

•	 o MPLS provê um nível de segurança apropriado apara fazer o tráfego IP 

com tecnologia frame relay em redes WAN, reduzindo a necessidade de 

criptografia em redes IP públicas;

•	 escalabilidade em VPN’s com MPLS, reduzindo a configuração e adminis-

tração das necessidades dos clientes;
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MPLS
Com base no que foi apresentado, busque mais informações sobre a 

utilização do MPLS em situações práticas. Apresente uma síntese de apli-

cações práticas do ATM no fórum desta unidade temática. Considere o 

conteúdo apresentado e as sugestões de informações complementares.

Síntese da unidade 
Caro estudante, nesta unidade temática conhecemos os conceitos básicos 

das principais tecnologias e sua evolução na transmissão de dados por pa-

cotes que levaram à ampliação da largura de banda para o assinante desses 

serviços de dados. 

Esperamos que as informações apresentadas, juntamente com as sugestões 

para aprofundamento desse conhecimento, lhe sejam úteis ao longo de sua 

caminhada profissional, que está prestes a iniciar. 
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Histórico e definição de VoiP
O desenvolvimento da tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP), ou Voz 

sobre o Protocolo de Internet, teve início na década de 1980 e com fins 

estritamente militares, mas se popularizou apenas em meados da década 

de 1990. Naquela época, a qualidade da comunicação VoIP nem podia ser 

comparada à qualidade do sistema telefônico convencional, tendo em vista 

que a tecnologia ainda estava se desenvolvendo. No entanto, com o enorme 

crescimento do uso da internet, a evolução da tecnologia se deu rapidamen-

te, e já em 1998 pequenas companhias já estavam oferecendo serviços de 

VoIP com uma certa qualidade.

O VoIP, em sua essência, é uma tecnologia que permite que chamadas tele-

fônicas sejam realizadas por redes de comunicação que utilizem o protocolo 

IP, como a internet. Por mais que a internet tenha sido a primeira rede utiliza-

da para a realização de chamadas VoIP, ela não é essencial para a utilização 

da tecnologia. Portanto, não se engane com o termo “Internet” na sigla. O 

VoIP pode ser utilizado em qualquer tipo de rede de telecomunicação base-

ada em IP (COLCHER et al., 2005).

O IP (Internet Protocol), ou Protocolo de Internet, é uma sigla para o pro-

tocolo utilizado para o encaminhamento de dados entre redes de compu-

tadores geograficamente distribuídas. Um protocolo consiste em uma série 

de regras que permitem que a comunicação seja realizada adequadamente. 

O Protocolo de Internet é suportado por uma grande quantidade de redes: 

corporativas, privadas, públicas, a cabo e até mesmo redes sem fio. 

Apesar de aparentar ter o mesmo significado, o termo “Telefonia IP” é ca-

racterizado como a aplicação da tecnologia VoIP para o oferecimento de um 

serviço com qualidade semelhante à da telefonia tradicional. Você agora 

deve estar se perguntando: “Como tudo isso está relacionado com a manei-
ra com que eu uso o telefone?”. 

Utilizando VoIP, você pode realizar chamadas por um telefone IP, um apare-

lho celular (smartphone), ou por meio de seu laptop ou tablet, com um custo 

muito mais baixo e com uma série de vantagens adicionais. A Figura 3.1 

exemplifica o uso da tecnologia por meio de diferentes dispositivos.
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Telefone
Celular

Internet

Telefone

Telefone

Computador

Computador

Figura 3.1: Utilização da tecnologia VoIP com diferentes dispositivos
Fonte: http://www.bdiamondpc.com/wp-content/uploads/2013/07/voip.png 

Ao longo dos próximos tópicos, será possível você compreender melhor al-

guns conceitos básicos relacionados à telefonia, os conceitos fundamentais 

do VoIP, os benefícios e os desafios envolvidos na migração para tecnologia 

de comunicação de voz por IP. 

Características do sinal de voz
Antes de você ir direto aos conceitos básicos da comunicação VoIP, é impor-

tante revisar algumas teorias de telecomunicações voltadas para o tratamento 

da voz, as quais são extremamente fundamentais para uma boa comunicação.

Transdução da voz – telefonia
Sabe-se que a voz humana é o som produzido pelo ser humano usando 

suas cordas vocais para falar, cantar, gritar, gargalhar, chorar, etc. Essa voz, é 

uma onda sonora, que possui frequências que variam entre 100 Hz (Hertz) 

e 20.000 Hz. Para que seja possível realizar a transmissão do som por meio 

de uma rede telefônica, seja via telefonia tradicional ou VoIP, é necessário 

converter uma onda sonora em uma onda (sinal) elétrico. 

A esse processo de conversão é dado o nome de transdução, que é o prin-

cipal objetivo dos microfones dos aparelhos telefônicos. A Figura 3.2 exem-

plifica como se dá esse processo:
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Voz Humana
(Sinal Sonoro)

Sinal ElétricoTransdutor
(Microfone)

Figura 3.2: Transdução - Conversão de uma onda sonora em uma onda elétrica 
Fonte: http://onlinevoicecoaching.com/wp-content/uploads/2010/02/061181-blue-jelly-icon-people-things-speech.png 

No entanto, nem todas as faixas de frequências do sinal de voz podem ser 

transmitidas ao longo dos cabos telefônicos, em virtude de uma série de 

limitações. Sendo assim, após vários estudos foi definido que a faixa de fre-

quência ideal para a telefonia deveria ser entre 300 Hz e 3.400 Hz. Consi-

derando ainda um espaçamento necessário para evitar interferências (banda 

de guarda), a largura de banda definida para o canal de voz foi de 4 Khz. A 

Figura 3.3 mostra a largura de banda total de um canal de voz.

Ba
nd

a 
de

 g
ua

rd
a

Banda de guarda
Largura de banda total, 4kHz

Banda dos sinais
de voz humana

300 3400 Hz

Figura 3.3: Largura de banda do canal de voz no sistema telefônico
Fonte: http://radio.lx.it.pt/STG/STG0405acetatos4.pdf 

Qualidade da voz
A qualidade de um serviço telefônico é medida por diversos fatores. Um 

dos fatores mais importantes na medida é a qualidade da voz. Um dos mé-

todos mais conhecidos para medir a qualidade da voz é conhecido como 

Mean Opinion Score (MOS), ou Pontuação de Opinião Média, que é um 

meio convencional de medição com base em testes subjetivos (COLCHER 

et al., 2005). As medidas são baseadas em avaliações de várias amostras de 

voz, para um grupo misto de homens e mulheres que avaliam a qualidade 

da voz com base em uma escala numérica que varia de 1 a 5. O esquema de 

pontuação é ilustrado na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1: Pontuação da qualidade da voz
MOS Qualidade

5 Excelente

4 Bom

3 Razoável

2 Pobre

1 Ruim

Fonte: Elaborada pelos autores

Para a medição subjetiva da qualidade da voz, os ouvintes são colocados em 

uma sala silenciosa, onde medem e classificam as chamadas recebidas de 

acordo com a Tabela anterior. Durante a chamada, algumas frases padroni-

zadas são faladas, de maneira a facilitar a determinação do valor do MOS, 

como sugerido pela ITU-T na Recomendação P.800. Eis alguns exemplos:

“Você terá que ficar em silêncio.”
“Não tinha nada a ser visto.”
“Ele precisa de algum dinheiro?”

Processo de digitalização da voz
Antes de abordarmos as principais características técnicas do VoIP, é importante 

fazer uma revisão de conceitos relacionados ao processo de digitalização da voz, 

tendo em vista que eles são utilizados tanto na rede de comutação tradicional 

(RTPC – Rede de Telefonia Pública Comutada), quanto na utilização do VoIP.

Para que seja possível a transmissão da voz em um sistema de comunicação 

digital, ela deve sofrer um processo de digitalização. Esse processo consiste 

inicialmente na amostragem de um sinal analógico original, que é o sinal 

elétrico obtido por meio do processo de transdução (COLCHER et al., 2005). 

Após isso, cada amostra é convertida em um conjunto de bits para que 

então eles possam ser transmitidos. A Figura 3.4 mostra um sinal analógico 

(que no caso representa a voz), amostrado ao longo do tempo:
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Figura 3.4: Amostragem de um sinal analógico
Fonte: Elaborada pelo autor 

Amostrar um sinal é o mesmo que medir o valor do sinal (corrente ou tensão) 

em intervalos de tempo contínuos, o que resulta em uma série de pulsos, ou 

sinal PAM (Pulse Amplitude Modulation), ou Modulação por Amplitude de 

Pulso. Um exemplo de sinal PAM, que é o resultado da amostragem do sinal 

contínuo, é mostrado na Figura 3.5.

A(
m

V)

T(mS)

Figura 3.5: Sinal PAM
Fonte: Elaborada pelo autor

Após a amostragem do sinal, é necessário converter cada um desses pulsos 

em um conjunto de bits que os representam. Esse processo consiste em 

atribuir um valor binário para cada pulso amostrado. A Figura 3.6 mostra 

como é feita a conversão de uma amostra do sinal (valor quantizado) em um 

conjunto de 8 bits (valor codificado).

255 Sinal Amostrado = pulsos PAMV

t
128

0

179,3

144

10110011

143,9

144

10010000

109,4

109

11011101

77,8

78

01001110

Valor V real: 

Valor quantizado: 

Valor codi�cado: 

Figura 3.6: Codificação em bits
Fonte: http://rutetomazmultimedia.blogspot.com.br/2011/01/tecnologias-multimedia.html
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Na Rede de Telefonia Pública Comutada (RTPC), o sinal de voz, que utiliza 

uma banda de 4Khz, é amostrado a uma taxa de 8.000 amostras/s. Cada 

amostra é representada por 8 bits, fazendo com que o canal de voz transmi-

ta a informação digitalizada a uma taxa de 64 Kbps. Após esse processo, o 

sinal de voz é chamado de sinal digitalizado. 

Ao processo de digitalização, exemplificado anteriormente, damos o nome 

de Modulação por Código de Pulso (PCM – Pulse Code Modulation). A mo-

dulação PCM é definida pela União Internacional de Telecomunicações (ITU-T) 

como padrão G.711. Os sistemas PCM G.711 são utilizados como padrão nos 

dispositivos codificadores/decodificadores nas centrais telefônicas públicas. 

O modelo OSi e a arquitetura da internet
Como a tecnologia VoIP utiliza a internet como sua principal estrutura para 

o tráfego de voz, é importante serem revisados alguns conceitos básicos 

relativos à arquitetura da internet. A internet utiliza como referência de co-

nectividade o modelo em sete camadas conhecido como OSI (Open System 
Interconnection), ou modelo de interconexão de sistemas abertos. 

O objetivo principal do modelo OSI é fornecer uma base comum que permita 

o desenvolvimento de maneira coordenada de padrões para comunicação 

entre sistemas, como é o caso da internet. A Figura 3.7 mostra as camadas 

de referência do modelo OSI.

Física

Enlace de dados

Rede

Transporte

Sessão

Apresentação

Aplicação

Transmissão
de Dados

Física

Enlace de dados

Rede

Transporte

Sessão

Apresentação

Aplicação

Recebimento
de Dados

to
s

Link Físico

Figura 3.7: Modelo de referência OSI
Fonte: Elaborado pelo autor

Codificador
Sistema que recebe um sinal 

como entrada e gera como 
saída um sinal equivalente ao 

sinal original, geralmente numa 
forma de representação mais 

compacta.

Decodificador
Dispositivo que permite 
a visualização de sinais 

anteriormente codificados, para 
a decodificação de sinais de 

caracteres.
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As principais funcionalidades de cada camada do modelo OSI são descritas 

abaixo:

a) Camada 1, Física: descreve como será realizada a transmissão dos bits 
pelo canal físico de comunicação.

b) Camada 2, Enlace: descreve como será realizado o controle de fluxo e o 

controle de erros em cada enlace da rede.

c) Camada 3, Rede: regula a comunicação entre equipamentos. Especifica 

a sinalização entre usuários e os equipamentos da rede. Quebra a men-

sagem em pacotes, encaminhando o roteamento de pacotes e realizando 

o controle de congestionamento.

d) Camada 4, Transporte: permite o controle de erros e o controle de 

fluxo na rede.

e) Camada 5, Sessão: provê mecanismos para abrir, encerrar e gerenciar 

sessões entre dois usuários finais de aplicações.

f) Camada 6 Apresentação: responsável por descrever funções como 

compressão de dados, criptografia e conversão de formatos.

g) Camada 7, Aplicação: permite descrever as mensagens dos programas 

de aplicação.

A arquitetura da internet é conhecida como “Arquitetura Internet TCP/IP” 

e, diferentemente do modelo OSI, é organizada em quatro camadas: Apli-

cação, Transporte, Internet e Acesso à Rede. O TCP/IP é um conjunto de 

protocolos de comunicação e seu nome é derivado de dois protocolos: o TCP 

(Transmission Control Protocol), ou Protocolo de Controle de Transmissão e 

IP (Internet Protocol), ou Protocolo de Internet. 

No entanto, por mais que possua apenas quatro camadas, a arquitetura 

internet TCP/IP possui equivalência com o modelo OSI, conforme mostrado 

na Figura 3.8.
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Figura 3.8: Modelo de referência OSI e TCP/IP
Fonte: http://jbgsm.wordpress.com/2010/05/31/camadas-tcpip/>

O protocolo iP
O IP é o principal protocolo de comunicação da internet. Ele é o responsável 

pelo encaminhamento de pacotes de dados (ou voz digitalizada, no caso de 

VoIP) de um dispositivo de origem até um dispositivo de destino. O IP opera 

em um modo datagrama (também chamado de “melhor esforço”), isto é, 

ele um protocolo sem conexão.

Sendo assim, mensagens devem ser fragmentadas em pacotes para serem 

transportadas por meio do protocolo IP, pois ele não garante a entrega de 

todos os pacotes nem que eles sejam entregues em sequência.

O pacote IP é dividido em duas partes: o cabeçalho, com um envelope que 

possui as informações de endereçamento da correspondência, e a parte dos 

dados, que é a mensagem a ser transmitida. A Figura 3.9 mostra de maneira 

simplificada a divisão de um pacote IP.

DadosCabeçalho 
de IP

Pacote IP

Figura 3.9: Pacote IP
Fonte: Elaborada pelo autor

Datagrama
Grupamento lógico de 

informação (pacote de dados) 
enviado como uma unidade de 

camada de rede, sobre um meio 
de transmissão, sem o prévio 

estabelecimento de um circuito 
virtual.
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Comutação de circuitos
Na telefonia tradicional, para que dois assinantes possam conversar, é neces-

sário estabelecer um canal de comunicação físico dedicado à comunicação 

entre eles. A esse canal de comunicação damos o nome de circuito.

Na prática, o assinante 1 (Figura 3.10) não possui um circuito físico dedicado 

com todos os demais assinantes da rede, o que teria um alto custo e tornaria 

a implantação da rede de telefonia inviável. Sendo assim, o estabelecimento 

desse circuito é realizado dinamicamente no momento em que um assinante 

liga para o outro. 

Ao processo de alocação e liberação de circuitos, damos o nome de comu-
tação de circuitos. Na Figura 3.10, é mostrado um diagrama simplificado 

da comutação de circuitos. Nesse caso, foi estabelecido um circuito dedicado 

entre os assinantes 1 e 3, e outro circuito entre os assinantes 2 e 4.

1

4

6

Central de
Comutação

5

2

3

Figura 3.10: Diagrama simplificado da comutação de circuitos
Fonte: http://www.mspc.eng.br/info/net100.shtml

O processo de comunicação via comutação de circuitos envolve três fases:

1. estabelecimento do circuito;

2. transferência de Informação (conversação);

3. desconexão do circuito (encerramento da chamada).
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Comutação de pacotes
A tecnologia VoIP permite que os serviços de telefonia operem em redes de 

computadores usando protocolos de comutação de pacotes.  A comutação 

de pacotes no VoIP insere sinais de voz em pacotes, de maneira semelhante 

a um “envelope eletrônico”. Juntamente com os sinais de voz, o pacote VoIP 

inclui o endereço de rede do originador e do receptor da chamada telefônica.

Pacotes de voz podem ser transmitidos por qualquer rede compatível com 

VoIP. A Figura 3.11 mostra um exemplo de comutação de pacotes, em que 

no processo de comunicação entre dois assinantes, cada pacote pode ser 

transmitido por um caminho diferente, isto é, não existe um caminho per-

manente e dedicado a ser estabelecido durante a comunicação conforme 

visto na comutação de circuitos.

4 3 2 1

2 3 4 1

4
2 1

3

1
3
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2
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Internet

Figura 3.11: Diagrama simplificado da comutação de pacotes
Fonte:  http://jbgsm.wordpress.com/2010/05/31/camadas-tcpip/

Comutação de circuitos versus  
comutação de pacotes
Na comutação de circuitos, um caminho dedicado é estabelecido e fica dis-

ponível para a conversação durante todo o período de realização da chama-

da. Em consequência disso, existe um desperdício da capacidade do meio 

físico, pois na maioria dos casos o tráfego não é constante, isto é, as pessoas 

não falam durante todo o tempo de uma ligação telefônica. 

No caso do VoIP, como é realizada a comutação de pacotes, um pacote ocupa 

o meio físico apenas durante o tempo da transmissão, e o tempo restante pode 

ser utilizado para transmissão de outros pacotes, isto é, pacotes originados de 

outras chamadas telefônicas. Com isso, a capacidade da rede é mais bem apro-

veitada, pois um mesmo meio de transmissão é simultaneamente utilizado por 

múltiplos usuários de maneira muito mais dinâmica e eficiente (BERNAL, 2007).
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Vantagens e desvantagens do VoiP
O principal objetivo do VoIP é oferecer um serviço de comunicação telefônica 

alternativo ao sistema de telefonia tradicional, que possua um nível de quali-

dade equivalente ao sistema de telefonia pública que conhecemos. A comuni-

cação por VoIP possui inúmeras vantagens, dentre as quais podemos destacar:

•	 redução de custos: possibilidade de oferecimento de serviços que pos-

suam preços que não dependam da distância entre as pessoas que se 

comunicam. Isso reduz consideravelmente os gastos com telefonia para 

ligações interurbanas e internacionais;

•	 convergência dos serviços: possibilidade de integrar voz, dados e ví-

deo em uma mesma chamada telefônica;

•	 portabilidade telefônica: com o VoIP é possível utilizar a portabilidade 

numérica, isto é, utilizar o mesmo número telefônico em diferentes lo-

cais, bastando apenas ter disponível uma conexão com a internet.

Entre as desvantagens na utilização da tecnologia VoIP, é possível citar:

•	 atrasos: por causa do tempo despendido para chegada de um pacote no 

destino, o que pode gerar eco e diminuir a qualidade da comunicação;

•	 variação do atraso (jitter): se os pacotes sofrerem retardos variáveis, 

chegarão ao seu destino não mais preservando a sua continuidade, dimi-

nuindo a inteligibilidade (clareza) da comunicação;

•	 dependência da energia elétrica: o sistema necessita da energia elé-

trica para funcionar, o que não acontece no caso da telefonia tradicional.

VoiP e os telefones
A primeira pergunta que as empresas fazem quando estão decidindo ser 

irão migrar para a tecnologia VoIP é se terão que trocar os seus telefones. A 

resposta para essa pergunta irá depender do tipo de telefones essas empre-

sas atualmente possuem; no entanto, na maioria das situações existentes no 

Brasil, é necessário realizar a troca do aparelho ou desenvolver uma solução 

de adaptação. Em um ambiente empresarial que utiliza um sistema de tele-

Caso queira obter mais 
informações a respeito das 
vantagens e desvantagens da 
tecnologia VoIP, você pode 
consultar no link a seguir: http://
www.teleco.com.br/tutoriais/
tutorialteliporg1/pagina_4.asp.
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fonia tradicional, os telefones normalmente precisam ser fisicamente conec-

tados a uma central telefônica (PABX) que utiliza a comutação a circuitos 

como principal recurso de comunicação.

No caso do VoIP, normalmente os telefones são conectados à rede local 

(LAN), da mesma forma que os computadores. No entanto, um sistema VoIP 

corporativo, dependendo do seu tamanho, também necessita de uma cen-

tral telefônica IP, conhecida como PABX IP.

Existem várias maneiras de conectar um telefone a uma rede que utilize VoIP. 

Telefone analógico com adaptador aTa
Com um adaptador conhecido como Adaptador para Telefone Analógico 
(ATA) é possível utilizar um telefone analógico para realizar e receber chama-

das em uma rede que utiliza tecnologia VoIP. Um ATA permite conectar um 

telefone convencional a um PC ou diretamente à internet, sendo ele o respon-

sável pela conversão do sinal analógico de voz para um sinal digital. A Figura 

3.12 exemplifica a conexão de um telefone utilizando um adaptador ATA:

Telefone
Analógico

RJ-11
Ethernet 

RJ-45 Internet

Adaptador 
ATA

Modem

Figura 3.12: Acesso à rede VoIP com telefone analógico e adaptador ATA
Fonte: Elaborada pelo autor

Note que, entre o telefone e o adaptador, é utilizado um par metálico com 

um conector RJ-11. Já entre o adaptador ATA e o modem, é utilizado um 

cabo UTP de par trançado com conectores RJ-45. 

A Figura 3.13 mostra a parte traseira de um adaptador ATA com as portas 

RJ-11 e RJ-45 do equipamento.

Central telefônica IP
É aquela em que a comutação é 
realizada digitalmente por meio 

de pacotes de dados.

ATA - Adaptador para 
Telefone Analógico

É um dispositivo para realizar 
a interface de adaptação para 

que telefones convencionais 
(analógicos) possam se conectar 

a uma rede IP, a fim de realizar 
chamadas VoIP.
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Figura 3.13: Parte traseira de um adaptador ATA
Fonte: Adaptado de Shutterstock.com

Telefone iP
Os telefones IP já estão preparados para trabalhar com a tecnologia VoIP 

sem a necessidade da utilização de adaptadores adicionais. Eles são pareci-

dos com os telefones tradicionais, mas possuem uma série de características 

técnicas que os diferenciam dos telefones analógicos ou digitais.

Por mais que exista uma diversidade de telefones nessa categoria, duas coi-

sas devem ser comuns para todos os telefones IP: suportar protocolos TCP/IP 

(obrigatório para VoIP) e ter pelo menos uma porta RJ-45. 

A interface RJ-45 no telefone é uma porta ethernet, que é utilizada para 

conectar o telefone com a rede. Por meio dessa porta, o telefone pode se 

comunicar com qualquer outro dispositivo baseado em IP na rede. A Figura 

3.14 mostra um exemplo de um telefone IP e as suas portas RJ-45:

Figura 3.14: Telefone IP
Fonte: Shutterstock, 2014
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Softphone iP
Se você possui um dispositivo conectado à internet, seja ele um desktop, lap-
top, tablet, ou celular, você tem condições de utilizar VoIP por meio de um 

softphone. O softphone nada mais é do que um software que permite que 

você realize chamadas VoIP por meio de seu dispositivo; em outras palavras, 

é um simulador virtual de um telefone IP. 

Existe uma grande variedade de softphones disponíveis no mercado, sendo 
que o software conhecido como Skype tornou-se o mais popular. A Figura 

3.15 mostra uma tela do Skype que é utilizado para realizar chamadas VoIP:

Figura 3.15: Exemplo de um softphone (Skype)
Fonte: http://www.stedb.com/images/how-to-call-via-skype_clip_image006.jpg 

Qualidade de serviço (QoS)
Na época em que a internet foi criada, ninguém imaginava que ela se tor-

naria a grande rede mundial que é atualmente, nem mesmo poderia prever 

que chamadas telefônicas viriam a ser realizadas por meio dela. Quando se 

fala em chamadas telefônicas por meio da internet, é de extrema importân-

cia garantir um mínimo da qualidade na transmissão dos pacotes de voz. 

Para garantir a qualidade na comunicação VoIP, é utilizado um mecanismo 

conhecido como QoS (Quality of Service), ou qualidade de serviço. 

A QoS é necessária onde houver congestionamentos em enlaces de rede de ma-

neira que não seja possível a comunicação em taxas de transmissão adequadas. 

Com a utilização da QoS, é possível oferecer maior garantia e segurança nas apli-

cações para internet, uma vez que o tráfego VoIP passa a ter maior prioridade.
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Sendo assim, o principal objetivo da QoS em redes VoIP é priorizar o tráfego 

de pacotes de voz, que são sensíveis a atrasos de propagação e perdas de 

pacotes, em relação a outras aplicações menos sensíveis, como no caso da 

comunicação de dados.

Codecs de voz
Com base em técnicas de digitalização e compressão da voz, foram especifica-

dos diversos codecs (codificadores/decodificadores) para utilização em sistemas 

de transmissão de voz sobre IP, dentre os quais podemos destacar na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Codecs de voz

Padrão de 
codec

Algoritmo de 
compressão

Taxa de compressão 
(Kbps)

Valor do MOS
Qualidade da voz 

resultante

G.711 PCM 64 (sem compressão) 4,2 Excelente

G.722 SBC/ADPCM 64 4,0 Excelente

G.723 MP-MLQ 5,3/6,3 3,7/3,9 Boa/moderada

G.726 ADPCM 16/24/32/40 4,0 (40) Boa (40) / moderada (24)

G.728 LD-CELP 16 4,0 Boa

G.729 CS-ACELP 8 4,0 Boa

Fonte: ITU-T

atraso ou latência jitter 
O atraso (ou retardo) adicionado pela rede de comunicação pode ser crítico 

para sistemas de comunicação VoIP. Durante uma chamada telefônica, cada 

uma das pessoas que conversa normalmente espera a outra terminar de falar 

para dar início a sua fala. No entanto, caso o atraso seja muito grande, a con-

versação passa a sofrer “cortes”, o que pode tornar a comunicação inviável.

De acordo com a Recomendação g.114 da ITU-T, a diferença no atraso da 

comunicação não poderá ultrapassar a 150 ms; e caso isso aconteça, já co-

meça a incomodar as pessoas que estão conversando. A Tabela 3.3 mostra o 

efeito do atraso na comunicação telefônica.

Tabela 3.3: Efeitos do atraso
Atraso (ms) Efeito

0-150 Aceitável para conversação

150-300 Comunicação com pouca interatividade

300-700 Comunicação prejudicada

Maior do que 700 Conversação praticamente impossível

Fonte: Elaborada pelo autor

Codec
Dispositivo que codifica ou 
decodifica um sinal (DÍGITRO 
MOBILE, 2014).
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Além do atraso, outro fator que afeta a qualidade de uma rede VoIP é a va-

riação no tempo de chegada entre os pacotes na recepção, que é conhecida 

como jitter. Se os pacotes de voz sofrerem essa variação no atraso, chegarão 

ao seu destino não mais preservando a sua continuidade, podendo gerar 

intervalos de silêncio na conversa, ou até mesmo eliminar esses intervalos. 

Um dos efeitos do jitter é a perda da inteligibilidade (clareza) da comunicação 

no destino. Uma das formas de remover o jitter é armazenando pacotes no 

destino o tempo suficiente para permitir que pacotes mais vagarosos cheguem 

em tempo para serem transmitidos na sequência correta. A essa região utiliza-

da para o armazenamento temporário de pacotes é dado o nome de buffer.

avaliação do eco
Um dos efeitos indesejados em redes VoIP é o eco. Em sistemas digitais, a 

causa do eco é o atraso proporcionado pelo “empacotamento” da voz e pela 

utilização de um buffer para compensar a variação do atraso. Caso o nível 

de eco seja muito alto, a comunicação será comprometida. Em sistemas VoIP 

existe a necessidade da utilização de um sistema eletrônico cancelador de eco. 

Protocolos para VoiP
Existe um grande número de protocolos que são utilizados para permitir a co-

municação por VoIP. Nesta seção, você irá se concentrar naqueles que são mais 

utilizados na maioria dos serviços e dispositivos VoIP oferecidos atualmente.

A sinalização é muitas vezes considerada o mecanismo que permite levar 

“inteligência” ao sistema de telefonia, seja tradicional ou VoIP. Por meio da si-

nalização é possível: estabelecer, controlar e manter as chamadas telefônicas. 

O processo de estabelecer uma chamada VoIP normalmente envolve uma 

série de transações de sinalização entre os pontos. Existem alguns protocolos 

utilizados para sinalização em VoIP que serão detalhados nos itens a seguir:

Recomendação H.323 da iTU-T
O padrão H.323 é um conjunto de protocolos para sinalização e controle 

entre terminais (telefones) que permitem o uso de áudio (voz), vídeo, ou 

comunicação de dados multimídia. Para utilização do padrão H.323, todos 

os terminais devem suportar a transmissão e recepção da voz. O suporte a ví-

deo e dados multimídia é opcional. Os protocolos do padrão H.323 operam 

nas camadas de: sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. 
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SiP – Session Initiation Protocol
O SIP (Session Initiation Protocol), ou protocolo de inicialização de sessão, é 

um protocolo de sinalização amplamente utilizado, e foi desenvolvido espe-

cificamente para VoIP. Ele é um protocolo da camada de aplicação OSI, e o 

seu principal objetivo é o estabelecimento, modificação e finalização de 

sessões, tais como chamadas VoIP (COLCHER et al., 2005). 

Além disso, o SIP é um protocolo baseado em texto que utiliza requisições 

e respostas, muito parecido com o protocolo HTTP, que possui campos de 

cabeçalho e um corpo. A Figura 3.16 mostra de maneira simplificada como é 

realizada a troca de mensagens entre dois telefones para o estabelecimento 

de uma chamada telefônica utilizando o protocolo SIP.

Telefone IP

Chamada Telefônica

Invite

ACK

200: OK

180: Ringing

Telefone IP

Figura 3.16: Estabelecimento de uma chamada telefônica com SIP
Fonte: http://www.mateovilar.com/pre_joomla/articulo_143.html 
 

RTP – Real-Time Transport Protocol
Este é um protocolo que oferece funções de transporte de rede fim a fim 

para aplicações que transmitem fluxos de dados em tempo real, tais como 

áudio, vídeo e dados. Esse protocolo não garante qualidade de serviço (QoS) 

para serviços de tempo real (ALENCAR, 2011). 

RTCP – Real-Time Transport Control Protocol
Este é um protocolo que complementa o protocolo RTP e é caracterizado 

por ser um protocolo de controle. O seu principal objetivo é oferecer fun-

cionalidades mínimas para controle e identificação baseados na transmissão 

periódica de pacotes de controle. Os protocolos RTP e RTCP constituem-se 

elementos centrais da tecnologia VoIP (ALENCAR, 2011).
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desafios na implementação do VoiP
Por mais que a tecnologia VoIP possua uma série de vantagens em relação ao uso 

da telefonia tradicional, ainda existe uma série de desafios que precisam ser su-

perados. A falta de confiabilidade e desempenho em redes de Voz sobre IP ainda 

traz uma série de dificuldades na implantação da tecnologia. Sendo assim, pode-

mos listar alguns dos principais desafios na implementação da tecnologia VoIP:

•	 a qualidade da voz deve ser comparável à da rede de telefonia tradicional 

(RTPC);

•	 os pacotes de voz podem estar sujeitos a atrasos, alterações de sequências e 

até mesmo perdas. A perda de pacotes de voz pode ocorrer ocasionalmente 

em virtude de congestionamentos na rede ou de erros introduzidos durante 

comunicação. Tudo isso afeta o desempenho e a confiabilidade do VoIP;

•	 o processo de controle de chamadas (sinalização) deve ser transparente para 

o usuário do serviço da mesma forma que no sistema de telefonia tradicional;

•	 deve haver integração com a rede de telefonia pública tradicional (RTPC) 

com mecanismos para implementação de planos de numeração e tarifa-

ção dos serviços.

Chegou o momento de você revisar os conceitos aprendidos neste capítu-

lo. Leia as perguntas abaixo e tente respondê-las consultando os tópicos 

pertinentes.

1. Qual sua definição de VOIP?

2. Qual o nome do protocolo que o VOIP utiliza nas transmissões?

3. Qual a diferença entre telefonia IP e VOIP?

4. Descreva os processos de digitalização do sinal de voz.

5. Faça uma comparação entre os modelos de OSI e TCP/IP.

6. Diferencie comutação de circuitos de comutação a pacotes.

7. Quais são as vantagens e desvantagens da tecnologia VOIP?

8. Descreva as formas de conexão VOIP.

9. Explique o que é QoS, atraso e jitter.

10. Explique com suas palavras a função dos seguintes protocolos utiliza-

dos em uma comunicação VOIP:

a) H323 c) RTP

b) SIP d) RTCP

Caro estudante, esperamos 
que os conceitos apresentados 

até aqui estejam sendo bem 
absorvidos, pois a ideia é que 

você abra a sua mente para 
mais essa tecnologia desse 

vasto mundo que são as 
Telecomunicações. Para reforçar 

o seu conhecimento, navegue 
pelos sites indicados a seguir e 

veja diversos vídeos sobre VOIP.

http://www.youtube.com/
watch?v=kIGmJkJaxWU 

http://www.youtube.com/
watch?v=aG3t6vJ52iI

http://www.youtube.com/
watch?v=ss2g3KA0DSc

http://www.youtube.com/
watch?v=KwFpD76LUwI

Não se esqueça de fazer as 
devidas anotações sobre o 

assunto abordado.
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Caso não se lembre das respostas, faça uma revisão e procure anotar os 

textos-chave de cada questão. Com o objetivo de aumentar o nível de co-

nhecimento, procure outras fontes de pesquisa como os livros indicados na 

referência bibliográfica ou sites acadêmicos.

Síntese da unidade
Caro(a) estudante, nesta unidade você teve a oportunidade de conhecer a 

tecnologia VOIP, que é uma comunicação de voz baseada na comutação de 

pacotes. Provavelmente no futuro os sistemas de comunicação sucumbirão 

para essa plataforma; no entanto, muito trabalho de pesquisa ainda será feito 

para que possa igualar a qualidade dos serviços que são oferecidos pelas em-

presas concorrentes de comutação a circuito. O quadro comparativo abaixo 

resume as características da rede de telecomunicações tradicional e da rede 

de telecomunicações VOIP, e poderá servir de referência para seus estudos.

Quadro 3.1: Quadro Comparativo Rede Tradicional x Rede VoIP

Características
Rede Telecomunicações  
Tradicional

Rede Telecomunicações VoIP  
(Banda Larga)

Transporte Transporte de Voz Transporte de Voz e Dados

Comutação Comutação de circuitos Comutação de pacotes

Prioridade Reserva de largura de banda Não há reserva de largura de banda

Arquitetura Arquitetura fechada Arquitetura mais flexível

Condições de Tráfego Tráfego de voz previsível e estável Tráfego de dados imprevisível e não constrante

Padrões Elaborados por Órgãos Internacionais Padrão TCP/IP é elaborado por um corpo técnico - IAB

Fonte: (MELO, 2008)

Esperamos que você tenha gostado e aproveite para aprofundar seu conhe-

cimento com outras fontes de pesquisas.
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Unidade n Unidade 4

Tecnologias  
para rede sem fio





e-Tec Brasil

Unidade 4 

introdução
Uma rede sem fio é um sistema de transmissão de dados projetado para for-

necer acesso à rede, independentemente de localização entre dispositivos de 

computação, utilizando ondas de rádio em vez de uma infraestrutura de cabo.

No setor corporativo, são geralmente implementadas como o elo final entre a 

rede com fio existente e um grupo de computadores clientes, dando a esses 

usuários o acesso sem fio para os recursos e serviços da rede corporativa com-

pleta em um ambiente edifício ou campus.

A aceitação generalizada depende de padronização da indústria para garan-

tir a compatibilidade e confiabilidade do produto entre os vários fabricantes. 

A principal motivação para sua utilização é a maior mobilidade, pois os usuá-

rios da rede podem mover-se quase sem restrição de acesso em praticamen-

te qualquer lugar.

Tipos de redes sem fio
As redes sem fio usam tecnologias diferentes, dependendo da distância, 

para alcançar o número de dispositivos para se conectar e a quantidade de 

informação a transmitir. Essas tecnologias incluem:

Rede de área pessoal sem fio  
(Wireless Personal Area Networks – WPan) 
Caro estudante, a transmissão sem fio a uma distância curta, por exemplo, 

o Bluetooth, é amplamente usada para fornecer conectividade sem fio a 

partir de um telefone celular para um sistema de áudio ou fone de ouvido 

veicular. Em casa, WPANs são utilizadas para fornecer conexões sem cabos 

para os alarmes, aparelhos e sistemas de entretenimento. Existem inúmeras 

tecnologias que estão sob o guarda-chuva WPAN do IEEE. Assim, focaremos 

no padrão 802.15.1, mais conhecido como Bluetooth.

WPAN tem curto alcance, de até 10 metros, comumente utilizam a família de 

especificações IEEE 802.15 para conectar dois ou mais dispositivos com baixo 

consumo de energia. Bluetooth é um exemplo de protocolo WPAN (IEEE, 2005)

e-Tec Brasil85Unidade 4 – Tecnologias para rede sem fio



Padrão bluetooth ieee 802.15.1
Caro estudante, o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que 

é simples e segura. Você pode encontrá-la em bilhões de dispositivos, que 

vão desde telefones celulares e computadores até os dispositivos médicos e 

produtos de entretenimento doméstico . Destina-se a substituir os cabos de 

conexão de dispositivos, mantendo altos níveis de segurança. 

As principais características da tecnologia Bluetooth são estar sempre pre-

sente em qualquer lugar, baixo consumo de energia e baixo custo. A especi-

ficação Bluetooth define uma estrutura uniforme para uma ampla gama de 

dispositivos para se conectar e se comunicar uns com os outros.

A força fundamental da tecnologia sem fio Bluetooth é a capacidade de lidar 

simultaneamente com transmissões de dados e de voz, fornecendo aos usu-

ários uma variedade de soluções inovadoras, como viva voz para chamadas, 

capacidade de impressão, fax e sincronização para PCs e telefones celulares, 

só para citar algumas.

Ao contrário de outros padrões wireless, a especificação Bluetooth Core for-

nece os desenvolvedores de produtos, tanto da camada de enlace e de defi-

nições de camada de aplicação, que suportam dados e aplicativos de voz. A 

tecnologia Bluetooth opera sem licença na banda 2.4 a 2.485 GHz. O alcance 

pode variar dependendo da classe de rádio usado em uma implementação:

•	 rádios Classe 3 – têm um alcance de até 1 metro;

•	 rádios Classe 2 – mais comumente encontrados em dispositivos móveis, 

têm um alcance de 10 metros;

•	 rádios Classe 1 – utilizados principalmente em casos de uso industrial, 

têm um alcance de 100 metros.

Caro estudante, em síntese, o Bluetooth a curta distância é amplamente 

usado para fornecer conectividade sem fio a partir de um telefone celular 

para um sistema de áudio ou fone de ouvido veicular. Em casa, WPANs são 

utilizadas para fornecer conexões sem cabos para os alarmes, aparelhos e 

sistemas de entretenimento. Existem inúmeras tecnologias que estão sob o 

guarda-chuva WPAN do IEEE. 
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Rede de área local sem fio  
(Wireless Local Area Networks – WLan)
A especificação 802.11 como um padrão para redes sem fio foi ratificada 

pelo IEEE, no ano de 1997. Essa versão de 802.11 previa 1 Mbps e 2 Mbps 

taxa de dados, um conjunto de métodos de sinalização fundamentais e ou-

tros serviços. Como todos os padrões IEEE 802, o padrão 802.11 focou nos 

dois níveis inferiores do modelo ISO, da camada física e da camada de enlace. 

O padrão IEEE 802 compreende uma família de padrões de rede que cobrem 

as especificações da camada física da tecnologia ethernet para redes sem 

fio. IEEE 802 é subdividido em 22 partes, que cobrem os aspectos físicos e 

de link de dados de rede.

Todas as especificações 802.11 utilizam o protocolo ethernet e Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) para a partilha de ca-

minho. A modulação original usada em 802.11 foi phase-shift keying (PSK). 

Contudo, outros esquemas de codificação, tais como código complementar 

(CCK), são utilizados em algumas das mais recentes especificações. Os mé-

todos de modulação mais recentes fornecem dados de maior velocidade e 

menor vulnerabilidade a interferências.

No início de 1990, as WLANs eram muito caras e só foram utilizadas onde 

conexões com fio fossem estrategicamente inviáveis. Até o final dos anos 

1990, a maioria das soluções de WLAN e protocolos proprietários foi subs-

tituída por padrões IEEE 802.11 em várias versões de “a” a “n”. Assim, os 

preços das WLANs diminuíram significativamente.

A WLAN não deve ser confundida com a marca Wi-Fi da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi 

não é um termo técnico, mas é descrito como um super conjunto do padrão 

IEEE 802.11 e às vezes é usado como sinônimo desse padrão. No entanto, 

nem todos os dispositivos wi-fi realmente recebem certificação Wi-Fi Alliance. 

WI-FI significa Wireless Fidelity. O termo é realmente um nome utilizado para 

produtos de marcas que pertencem a uma categoria de dispositivos WLAN. Os 

dispositivos ou hardware com a marca Wi-Fi são baseados nos padrões estabe-

lecidos pelo IEEE 802.11. Esses dispositivos vão desde computadores de mesa, 

laptops, notebooks, smartphones, palm tops e outros dispositivos pequenos.
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Cada componente que se conecta a uma rede WLAN é considerado uma 

estação e cai em uma das duas categorias: pontos de acesso (access points – 

APs) e clientes. APs transmitem e recebem sinais de frequência de rádio com 

dispositivos capazes de receber sinais transmitidos, pois eles normalmente 

funcionam como roteadores. 

Os clientes podem incluir uma variedade de dispositivos, como computado-

res desktop, estações de trabalho, computadores portáteis, telefones IP e 

outros telefones celulares e smartphones. 

Todas as estações capazes de se comunicar umas com as outras são chama-

das de conjuntos de serviços básicos (Basic Service Set – BSS), existindo dois 

tipos: independente e de infraestrutura. BSS independente (Independent 
BSS – IBSS) existe quando dois clientes se comunicam sem o uso de AP, mas 

não podem se conectar a qualquer outro BSS. Tais WLANs são chamadas par 

a par ou WLAN ad hoc. O segundo é chamado de infraestrutura BSS, poden-

do comunicar-se com outras estações, mas apenas em outro BSS e deve usar 

um AP (TANENBAUM, 2003).

WLANs têm pequeno alcance, de até 30 metros, comumente utilizam a fa-

mília de especificações IEEE 802.11 para conectar dois ou mais dispositivos, 

consomem mais energia que as WPANs, mas mantém a conexão numa dis-

tância de até 100 metros. WiFi é um exemplo de protocolo WLAN, conforme 

podemos observar na Figura 4.1 (FAROOQ; RAUF, 2006).

STA1

BSS1

STA2

STA3

AP

A33

STA4

BSS2

ESS

STA5

STA6

AP

distribution system

EEE 802x
network

Figura 4.1: Arquitetura de uma rede 802.11 do IEE
Fonte: Farooq e Rauf (2006, p. 2)
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Caro estudante, em síntese, uma rede local sem fio (WLAN) é um método de 

distribuição sem fio para dois ou mais dispositivos que utilizam ondas de rá-

dio de alta frequência e muitas vezes incluem um ponto de acesso à internet. 

A WLAN permite aos usuários moverem-se nessa área de cobertura, muitas 

vezes uma casa ou um pequeno escritório, mantendo uma conexão de rede. 

Potencialmente, a transmissão não é tão rápida quanto numa LAN conven-

cional, mas para a maioria dos usuários, profissionais liberais e indústria a 

taxa de transferência mais lenta não é uma limitação impeditiva.

Rede de área metropolitana sem fio  
(Wireless Metropolitan Area Network – WMan)
O Grupo de Trabalho IEEE 802.16 é o grupo do IEEE para rede de área me-

tropolitana. O padrão IEEE 802.16 define a especificação para WMAN. Esse 

padrão de acesso de banda larga sem fio pode fornecer o elo que faltava 

para a conexão de “última milha” em redes de área metropolitana sem fio.

O acesso de banda larga sem fio é configurado como sistemas celulares, 

usando as estações base que servem um raio de vários quilômetros. As esta-

ções base não necessariamente têm que residir em uma torre, a antena da 

estação base poderá ser instalada em um telhado de um edifício alto ou em 

outra estrutura elevada, como um silo de grãos ou torre de água. A unidade 

local do cliente é semelhante a uma configuração de TV via satélite. 

Esse novo padrão, vulgarmente conhecido como Worldwide Interoperability 
for Microwave Access (WiMAX), para acesso sem fio de banda larga em 

alta velocidade com baixo custo, de fácil implementação, proporciona uma 

solução escalável para a extensão de um backbone de fibra óptica. Estações 

rádio base WiMax podem oferecer maior cobertura sem fio, de cerca de cin-

co quilômetros, dentro da largura de banda de até 70 Mbps.

WiMax é suportado pela própria indústria, incluindo Intel, Dell, Motorola, Fu-

jitsu, AT & T, British Telecom, France Telecom, Reliance Infocomm, Siemens, 

Sify, PriceWatehouseCoopers e Tata Teleservices – formando uma aliança 

chamada WiMax Forum. Ela representa a próxima geração de redes sem 

fio. E o mais importante da tecnologia WiMAX é que pode fornecer uma 

solução de acesso de banda larga de baixo custo em áreas fora do alcance 

de DSL e cabo. A evolução contínua do IEEE 802.16 irá expandir o padrão 

para abordar aplicações móveis, assim, permitindo o acesso de banda larga 

diretamente para dispositivos portáteis WiMAX habilitados que variam de 

smartphones e PDAs para computadores notebook e laptop. 
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WiMAX é baseado em uma tecnologia de RF chamada Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing (OFDM), que é um meio muito eficaz de transferência 

de dados, quando portadoras de largura de 5 MHz ou superior podem ser 

usadas. Abaixo dessa largura de transporte (5MHz), os sistemas 3G basea-

dos CDMA são comparáveis aos OFDMs em termos de performance.

Caro estudante, em síntese, as redes de área ampla sem fio – WWAN, são 

responsáveis por fornecer a conectividade em uma ampla área geográfica, de 

até 100km. Normalmente, WWANs são redes utilizadas para a telefonia móvel 

e os serviços de dados. WWANs normalmente usam frequências licenciadas 

pelas agências reguladoras de telecomunicações como a ANATEL no Brasil, 

estendendo o alcance a uma área geográfica maior, como uma cidade ou 

bairro. As aplicações são ponto a ponto ou ponto a multiponto para cobertura 

multiusuário. WiMAX é um exemplo de protocolo WMAN, e a maioria das 

implementações de WiMAX usa bandas licenciadas (TANENBAUM, 2003).

Rede de área regional sem fio  
(Wireless Regional Area Network – WRan)
São redes projetadas para operar utilizando os espaços em branco do espec-

tro de frequência nas bandas de transmissão de TV, sob garantia de que ne-

nhuma interferência prejudicial será causada à operação. O padrão foi publi-

cado em julho de 2011 como IEEE 802.22, tendo a função de levar o acesso 

de banda larga para zonas de baixa densidade populacional e de difícil aces-

so, de até 100km, que são típicas de ambientes rurais. É o primeiro esforço 

mundial para definir uma interface padronizada baseada em técnicas de rá-

dio cognitivo (CR) para o uso oportuno nas bandas de TV, sem interferência.

A ideia por trás do WRAN é que existem muitas frequências não utilizadas 

entre canais de transmissão VHF e UHF entre 54 e 862 MHz, que podem 

ser aproveitadas. Isto é possível usando os recursos de rádio cognitivo. Estes 

incluem acesso de espectro dinâmico, técnicas precisas de localização geo-

gráfica, sensoriamento de espectro, etiqueta de espectro e convivência para 

uso otimizado do espectro disponível. Essencialmente, isso significa que será 

possível enviar o acesso de banda larga sem fios, sem interferir com os sinais 

de TV, sendo projetado para o serviço de última milha em áreas de baixo 

povoamento e especialmente em área rural. A estação base cobre uma área 

entre 33 km e 100 km, e a rede é designada para fornecer a banda mínima 

de 1.5 Mbps para receber dados e 384 kbps para o envio de dados. 
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Caro estudante, para facilitar a sua compreensão das principais características 

do padrão IEEE 802.22 (WRAN), preparamos a Tabela 4.1 com um resumo no 

qual podemos visualizar rapidamente o escopo e abrangência desse padrão.

Tabela 4.1: Características do padrão IEEE 802.22
IEEE 802.22 WRAN Especificações

Banda de Canal de RF 6 MHz

Eficiência média espectral 3 bits /s/ Hz

Capacidade do canal 18 Mbps

A capacidade do sistema por assinante (para a frente) 1.5 Mbps

A capacidade do sistema por assinante (para trás) 384 kbps

Número de assinantes por canal para a frente 600

Número mínimo de assinantes 90

Número potencial de assinantes 1800

Número de pessoas por domicílio 2,5

Número total de pessoas por área de cobertura 4500

Potência isotrópica irradiada efetiva 98.3 W

Densidade mínima da população coberta 1.5 pessoas/km2
Fonte: Elaborada pelos autores

Síntese da unidade
Caro estudante, neste momento o importante é ter em mente a abrangência 

e principais características de cada tipo de rede sem fio, bem como dos pa-

drões de tecnologia mais utilizados no mercado. Assim, observe o diagrama 

circular a seguir para consolidar a compreensão desses requisitos necessários 

à evolução dos estudos nesta área.

WRAN

WMAN

WLAN

WPAN

10m

30 - 20m

1 - 4km

40 - 100km

802.22802.16802.11802.15
802.20

Figura 4.2: Classificações e alcances dos padrões de rede sem fio IEEE
Fonte: http://www1.cse.wustl.edu/~jain//cse574-06/ftp/wimax/index.html
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Observe na Tabela 4.2 uma síntese das principais características das redes WLAN. 

Tabela 4.2: Resumo das Normas IEEE 802.11 para WLAN 
Padrão Faixa de Frequência Técnica de Transmissão Taxa de Transferência de dados

802.11 2,4 Ghz FHSS e DSSS 2 Mbps

802.11a 5 GHz OFDM 54 Mbps

802.11b 2,4 GHz HR-DSSS 11 Mbps

802.11g 2,4 GHz OFDM 54 Mbps

802.11n 2,4 GHz e/ou 5 GHz MIMO-OFDM 600 Mbps (300 Mbps na prática)

Fonte: Elaborada pelos autores

Observe na Tabela 4.3 uma síntese das principais características das redes 

WMAN e WRAN. 

Tabela 4.3: Resumo das Normas IEEE 802.1-2 para WMAN e WRAN

Padrão Ieee Descrição
Mercado-

-Alvo
Frequêcia 

Banda 
Máxima

Eficiência 
Espectral

Alcance por 
Bss

802.16
WiMAX e Wi-
MAX móvel

Acesso 
sem fio fixo 
Empresarial

10 a 66 GHz 75 Mbps
0.5 a 4.5 
bps/Hz

Até 5 km

802.16
(a/d)

WiMAX
Acesso sem 
fio fixo para 
Usuário

2 a 11 GHz 75 Mbps
0.5 a 4.5 
bps/Hz

Até 5 km

802.16
(e)

WiMAX móvel
Acesso sem 
fio Semimóvel 
para Usuário

2 a 11 GHz 
75 Mbps e 
500 kbps por 
usuário móvel

0.5 a 4.5 
bps/Hz

Até 4 km

802.20 MBWA

Acesso sem 
fio de Alta 
Mobilidade 
para Usuário

Menor que 
3.5 GHz 

1 Mbps 
downstream 
e 300 Kbps 
upstream por 
usuário móvel

Maior que 1.0 
bps/Hz

Até 4 km

802.22 WRAN

Acesso sem 
fio fixo para 
Usuários Ru-
rais/Remotos

47 a 910 MHz 
5 a 70 Mbps 
e 1 Mbps por 
usuário móvel

0.5 a 5.0 
bps/Hz

Até 100 km

Fonte: Elaborada pelos autores
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Caro estudante, nesta unidade temática conhecemos os conceitos básicos das 

principais tecnologias e protocolos para redes sem fio, conforme podemos ob-

servar na Figura 4.3. Esperamos que as informações apresentadas, juntamente 

com as sugestões para aprofundamento desse conhecimento, lhe sejam úteis 

ao longo de sua caminhada profissional, que está prestes a iniciar.

Wireless personal 
area network (WPAN)

Wireless local 
area network (WLAN)

Wireless metropolitan
area network (WMAN)

Wireless wide
area network (WMAN)

GSM
GPRS
UMTS(3G)

Figura 4.3: Redes sem fio
Fonte: http://en.kioskea.net/contents/831-wireless-networks

Caro estudante, esperamos 
que os conceitos apresentados 
até aqui estejam sendo bem 
absorvidos, pois a ideia é 
que você abra a sua mente 
para mais essas tecnologias, 
nesse vasto mundo que são as 
Telecomunicações. Para reforçar 
o seu conhecimento, navegue 
nos sites indicados a seguir e 
veja diversos materiais sobre as 
redes sem fio.

http://idgnow.com.br/
mobilidade/2013/06/24/padrao-
802-11ac-para-redes-sem-fio-
pode-beneficiar-operadoras-
moveis/

http://labcisco.blogspot.com.
br/2013/03/padrao-ieee-
80211ac-de-redes-wireless.html
http://www1.cse.wustl.
edu/~jain//cse574-06/ftp/
wimax/index.html

Não se esqueça de fazer as 
devidas anotações sobre o 
assunto abordado.
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Unidade 5

Caro estudante, você deve estar se perguntando qual o significado 

da palavra telemática?  Quais são os serviços e qual a infraes-

trutura necessária que ela oferece? Primeiramente é importante 

saber que a telemática surgiu pela junção de duas áreas distintas 

oriundas da tecnologia: 

•	 Telecomunicações: é a disciplina responsável por criar a solução 

apropriada de infraestrutura para o sistema levando informações 

de um ponto de origem a outro de destino através dos equipa-

mentos eletrônicos e do meio de transmissão (ALVES, 1992).

•	 Informática: é a disciplina responsável pelo tratamento, con-

trole e gerenciamento do tráfego de dados que leva informa-

ção durante a transmissão (ALVES, 1992).

Atualmente, em telemática, os tipos de informações transmitidas 

de voz, dados e vídeo se resumem a fluxos digitalizados de bits 
(zeros e uns). Assim, qualquer sistema eletrônico de telecomunica-

ção ou informática pode ser considerado exemplo de serviços que 

utilizam a rede telemática como apoio dos seus serviços. 

No Brasil, as grandes empresas estão se organizando de tal forma 

que a condução por criar a infraestrutura de comunicação na área 

de Telemática é colocada sob a responsabilidade dos engenheiros e 

técnicos em Telecomunicações, deixando a parte do gerenciamen-

to da informação para os profissionais da área de Informática. As 

demais áreas se tornam clientes desses componentes.

Esta unidade conceituará os princípios básicos da rede telemá-

tica. É importante que você conheça tal estrutura para que seja 

possível entender as demandas de projetos que serão tratadas na 

próxima unidade.
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Componentes de uma rede telemática
A rede telemática é responsável por reunir em uma única plataforma as 

redes de telecomunicações (telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas, etc.) e 

a rede de informática (computadores, periféricos, softwares e sistemas de 

rede), fazendo com que pessoas e grupos compartilhem os recursos e infor-

mações de determinado setor. 

Os principais componentes de funcionamento desta rede são: os equipa-

mentos ativos de dados e comunicação (switches e central telefônica priva-

da), o cabeamento horizontal, vertical e estruturado (fibras ópticas e cabos 

metálicos). A Figura 5.1 lhe dará uma ideia de uma rede telemática.

FAX

Internet

Rede IP Cable Modem
DSL

NAT

Switch

VoIP 
Acesspoint

VoIP 
Phones

Telefone IP

PSTN

PABXTelefonia Pública

Telefone 
Analógico

Telefone 
Digital

Gateway Voip
FXO

Telefone IP Estação 
de Trabalho

Telefone 
Analógico

Gateway 
Voip FXO

Figura 5.1: Diagrama de rede telemática
Fonte: http://portuguese.alibaba.com/product-gs/industrial-broadband-3g-wifi-router-h820-with-vpn-sim-
-slot-469723031.html

Por definição de cobertura, a rede telemática segue os princípios da área de 

informática (ALVES, 1992):

•	 PAN (Personal Area Network): são redes de área pessoal nas quais a co-

bertura se limita a cobrir distâncias inferiores a 10 metros. 

•	 LAN (Local Area Network): esta é uma rede de área local que cobre dis-

tâncias de até 100 metros.

•	 CAN (Campus Area Network): interliga redes LANs entre prédios ou cam-
pus adjacentes.
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•	 MAN (Metropolitan Area Network): é uma rede de área metropolitana 

responsável por interligar rede entre cidades com distâncias superiores a 

10 quilômetros.

•	 WAN (Wide Area Network): é uma rede de grande área de cobertura e tem 

a função de interconectar as redes citadas anteriormente através de equipa-

mentos de comunicação, fibra óptica, cabo metálico, satélite, entre outros.

As seções apresentadas a seguir definem os principais elementos da infra-

estrutura da rede telemática que você deve conhecer para trabalhar e até 

mesmo para arriscar um desenvolvimento de projeto na área.

Ponto de telecomunicações (PoT)
Representa o extremo do cabeamento horizontal localizado na área de tra-

balho. A Figura 5.2 apresenta alguns modelos de pontos de telecomunica-

ções para melhor visualização.

O PoT tem a função de garantir a interconexão de dados, voz e vídeo ao usu-

ário final. Como exemplo, este recurso é utilizado na infraestrutura de rede de 

dados como ponto de terminação dos cabos UTPs que saem do patch panel.

Figura 5.2: PoTs com tomadas de telecomunicações (ToTs)
Fonte: Silveira et al. (2012)

Tomadas de telecomunicações (ToT)
As tomadas de telecomunicações, ver Figura 5.3, são elementos usados para 

estabelecer o acesso dos equipamentos aos terminais do cliente; na área de 

trabalho, (AT) são instaladas em PoT’s (como por exemplo, espelhos padrão 

4x2” ou 4x4” e caixas de superfície) com furações para tomadas do tipo RJ45. 

Patch panel
Dispositivo passivo composto de 
uma série de conectores destina-
dos à realização de manobras de 
rearranjo de redes de cabea-
mento estruturado (DÍGITRO 
MOBILE, 2014). 
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Figura 5.3: Conector RJ45 (fêmea) ou ToT
Fonte: Ribeiro et al. (2012)

Sala técnica secundária (STS)
É o espaço reservado para a instalação dos switches de acesso, distribuidor 

interno óptico, patches panels e voice panels. Em outras palavras, é a sala 

responsável pela distribuição do cabeamento estruturado cobrindo um raio 

de até 100 metros. É nessa sala que se realiza a interconexão do backbone 

vertical. A Figura 5.4 mostra um exemplo do layout de uma STS.

Figura 5.4: Sala técnica secundária (STS)
Fonte: Ribeiro et al.(2012)
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Sala técnica primária (STP) 
É o espaço destinado a fazer a interconexão entre o sistema externo de comu-

nicação e o sistema interno, originado na sala de entrada de facilidades(ver 

seção 5.1.5), atendendo a um edifício inteiro ou mesmo a um campus inteiro. 

Na STP ficam centralizados os equipamentos ativos de dados e de voz, entre 

outros tipos, como por exemplo, servidores de rede, storage, roteadores, 

switches de core (e em casos específicos switches de distribuição e de bor-

da), modems, e demais ativos de rede. 

A STP pode também assumir a função de sala técnica secundária (neste caso 

a área da STP deve ser suficiente para comportar os equipamentos adicio-

nais), pois, pode partir dela a distribuição do cabeamento estruturado, evi-

tando dessa forma a construção desnecessária de uma segunda sala técnica 

para o mesmo ambiente. 

Nesse tipo de configuração, a STP também possuirá racks para comportar 

os DIOs, os switches de acesso ou de distribuição e os patch panels para a 

distribuição do cabeamento horizontal. 

A ideia da infraestrutura de uma STP pode ser vista na Figura 5.5.

Figura 5.5: Exemplo de layout de sala técnica primária
Fonte: Ribeiro et al. (2012)

Servidores de rede
É um conjunto de hardware e 
software que tem por objetivo 
disponibilizar recursos como ser-
viços e/ou dados para uma rede 
de computadores ou servidores 
(GRUPPEN, 2014).

Storage
É um dispositivo projetado 
especificamente para armaze-
namento de dados, onde, através 
de uma conexão via rede, pode-se 
conectar a servidor(es), facilitando 
assim a expansão da capacidade 
de armazenamento sem impacto 
na produção, garantindo maior 
flexibilidade e confiabilidade no ar-
mazenamento (LOCAWEB, 2014).

Switch
É um equipamento utilizado 
basicamente para a conexão e 
filtragem de informações entre 
duas ou mais estações de trabalho 
em rede de computadores. Além 
de conectar estações de trabalho, 
o switch pode corrigir erros de al-
guns pacotes de dados e coordenar 
o tráfego de informações na rede.

DIO
O distribuidor interno óptico é 
responsável por acomodar as 
terminações das fibras ópticas.

Rack 
Armário padronizado em unidades 
capaz de acomodar os equipa-
mentos ativos e passivos da rede 
estruturada.
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Sala de entrada de facilidades (SeF)
É o espaço no qual se realiza a interface entre a rede externa das conces-

sionárias de telecomunicações e o cabeamento interno da rede corporativa. 

A SEF é o local onde também existem rotas de backbone (rota de cabos entre 

ativos de mesma ordem ou superiores) vinculadas a outros edifícios. Nessa sala 

fica o distribuidor geral (DG), primário de telefonia, blocos terminais e os 

protetores das linhas telefônicas. A Figura 5.6 ilustra o cenário de uma SEF.

Backbone
de Dados

Salas Técnicas 
SecundáriasBackbone de Voz

(”n” +”x” pares)

PABX
“x”

ramais

“n” pares

“n” pares

“n” + “x” pares

Múx. Óptico

0

0

0

DG 
Primário

Espelho 
DG 

Primário

 DG Secundário

Equipamento de 
conexão com

 a WAN

“n” pares
 metálicos

Tronco E1

Fibra óptica

Switch
CORE

Sala Técnica 
Primaria

Sala de Entrada 
de Facilidades (SEF)

Pares para atendimento de linhas
telefônicas diretamente da concessionária
(Não usa recurso do PABX da INFRAERO)

Cabos vindos das 
Concessionárias de 

serviços de 
Telecomunicações

Figura 5.6: Exemplo de layout de sala de entrada de facilidades
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

A concessionária de telefonia é responsável pela entrega dos troncos somen-

te até a entrada do prédio (DG Primário), ou seja, na sala SEF. Um projeto 

de rede de telemática deverá prever a interligação interna do DG da sala 

SEF com o da sala técnica primária (STP). A instalação de proteções contra 

sobrecorrente e sobretensão nos blocos de interligação de DG da sala SEF 

deverá ser prevista. Um bom exemplo de blocos terminais e dispositivos de 

proteção é visto na Figura 5.7.

Distribuidor geral
Quadro responsável pelas 

terminações dos cabos 
multipares metálicos oriundos da 

rede interna/externa.

Blocos terminais
São os dispositivos colocados 
dentro do DG onde os cabos 

serão fisicamente conectados.
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Figura 5.7: Exemplo de layout de sala de entrada de facilidades
Fonte: http://www.desca.com/latam/index.php/pt_AccesoRedes/products_lado_central

Rede secundária ou cabeamento estruturado
A rede secundária, também conhecida como rede de cabeamento estrutu-

rado, é o sistema de cabeamento que interconecta o patch panel localizado 

na STS das ToTs das áreas de trabalho dos usuários do mesmo pavimento ou 

pavimentos adjacentes. A Figura 5.8 exemplifica esse cenário.

Switch

Patch Panel

Sala Técnica Secundária

Rack
Cabeamento Horizontal

Comprimento ≤ 90m

A

B

Figura 5.8: Exemplo de layout de sala de entrada de facilidades
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

Seguindo a norma ABNT NBR-14565, permite-se o comprimento máximo 

de 10m (considerando-se a soma A+B da Figura acima) para cabos de ma-

nobras (patch cords), que são utilizados para interligação dos patch panels 
aos equipamentos ativos e também usados para interconectar as ToTs aos 

equipamentos usuários da rede.

Norma ABNT NBR-14565
Norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas para elaboração 
de projeto de rede estruturada em 
edifícios.

Patch Cord
É um cabo montado com dois 
conectores rj-45 macho, nas duas 
pontas. Nesses conectores são 
seguidos padrões de montagem 
(DICIONÁRIO INFORMAL, 2014).
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Backbone vertical
Também denominado cabeamento de rede vertical ou backbone de edifício, 

é o sistema de cabeamento que interconecta diferentes pavimentos dentro 

de um mesmo edifício, sendo responsável pela interconexão da sala técnica 

primária (STP) às salas técnicas secundárias (STS).

A topologia física de ligação normalmente utilizada é a estrela, por meio de 

caminhos redundantes entre as salas técnica principal e secundária. É reco-

mendável utilizar fibras ópticas como meio de transmissão de modo a evitar 

gargalos na transmissão da informação e garantir uma melhor relação sinal-

-ruído. A Figura 5.9 ilustra o cenário do backbone vertical.

Backbone de campus (rede primária)
Interconecta dois ou mais edifícios em uma mesma área ou em áreas dife-

rentes. A topologia a ser empregada será o modelo em anel ou o modelo 

em estrela redundante. 

Caso o modelo de topologia empregado for estrela, recomenda-se que este 

seja projetado para funcionar de modo redundante, sendo que os cabos 

deverão passar por eletrodutos distintos com uma distância mínima de 20 m 

entre o cabo principal e o cabo de redundância até a entrada de facilidade.

O ideal é que os cabos a serem utilizados no backbone de campus para da-

dos sejam de fibra óptica (FO) para uso externo, podendo ser monomodo 

(SM) ou multimodo (MM). A escolha do tipo de fibra também dependerá da 

distância empregada entre os pontos de conexão e da largura de banda a ser 

trafegada, bem como do tipo de instalação. No caso de backbone de voz, 

deverão ser utilizados cabos telefônicos do tipo CTP-APL. 
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A Figura 5.9 ilustra os tipos de backbone vertical e entre campus.

Edifício A Edifício B

Cabeamento
Horizontal

Backbone 
do edifício

Backbone de campus

Cabos das Concessionárias 
de Telecomunicações

STS

STS

SIP SEF

CabeamentoC b t

STS

Cabeamento
Horizontal

Backbone 
do edifício

STS

STS

STS

CabeamentoC b t

STS

Figura 5.9: Backbone de vertical e de campus
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

ativos de rede
Os equipamentos ativos de rede proveem a infraestrutura necessária para 

suportar as aplicações de comunicação de dados e voz em uma organização. 

Mais que simplesmente prover conectividade aos dispositivos de rede, atu-

almente os switches, roteadores e centrais telefônicas constituem o centro 

nervoso dos sistemas de comunicação de uma corporação. É função desses 

equipamentos garantir a performance, a segurança, a confiabilidade, a dis-

ponibilidade e a flexibilidade exigidas pelas modernas aplicações de comuni-

cação, eletrônica e informática (RIBEIRO et al., 2012).

O projeto de ativos de rede deve ser elaborado de tal forma que atenda às 

demandas de banda de cada segmento da rede sem causar pontos de con-

gestionamento de tráfego. 

A central telefônica privada poderá ser dimensionada de acordo com a de-

manda dos ponto de voz, calculada a partir do tráfego suportado em Erlangs. 

Sua configuração deverá atender à comunicação analógica, digital e IP.

Roteador
É um dispositivo que encaminha 
pacotes de dados entre redes de 
computadores, criando um con-
junto de redes de sobreposição 
(ROTEADOR, WIKIPÉDIA, 2014).

Erlang
É uma unidade de medida de 
intensidade de tráfego telefônico 
para um intervalo de uma hora.
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Padrões de transmissão
A rede de comunicação deve ser projetada de modo a optar pelo uso de três 

padrões para a interligação dos ativos de rede (switches).

Gigabit ethernet (Gbe)
A maioria das redes existentes utiliza esta tecnologia. Caso a distância entre 

os ativos não exceda 90 (noventa) metros e/ou não atravesse ambientes ex-

ternos, pode-se utilizar interfaces Gigabit Ethernet em pares metálicos (ca-

bos UTP), padrão IEEE 802.3ab. Para todos os outros casos, deve-se utilizar 

interfaces Gigabit Ethernet sobre fibra óptica (MM/SM), padrão IEEE 802.3z.

•	 o Gigabit Ethernet é um padrão que foi criado para aumentar o desem-

penho de redes locais baseadas nos protocolos Ethernet e Fast Ethernet, 

utilizando o mesmo formato de frame (IEEE 802.3), os mesmos métodos 

de codificação e de controle de fluxo e o método CSMA/CD para o con-

trole de acesso em redes half-duplex, (MSPC, 2014);

•	 inicialmente, a especificação 1000BASE-T foi escrita para operar sobre 

cabeamento UTP categoria 5. Para atingir a performance solicitada, a 

sinalização do padrão requer a utilização dos quatro pares trançados do 

cabo, utilizando um esquema de codificação PAM (Phase Amplitude Mo-
dulation) nível 5, para transmitir um espectro não filtrado de 125MHz em 

canais full-duplex, conforme a especificação da ISO/IEC 11801 e ANSI/

EIA/TIA-568-B (MSPC, 2014).
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Figura 5.10: Padrão Gigabit Ethernet
Fonte: http://www.mspc.eng.br/info/net100.shtml
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Gigabit Ethernet (10Gbe)
No caso de redes com grande quantidade de tráfego ou que por estudo 

seja identificada a necessidade de mais banda disponível nas interligações, 

pode-se empregar este padrão, que comumente opera sobre fibras ópticas, 

utilizando as interfaces do tipo 10GBase-X, padrão IEEE 802.3ae. Alguns 

equipamentos eletrônicos são exemplos de aplicações que consomem gran-

de largura de banda: storage, servidores de arquivos, câmeras IP em elevada 

quantidade, videoconferência e servidores de aplicação etc.

•	 o 10Gigabit Ethernet é um padrão bastante interessante do ponto de vista 

técnico, pois além da velocidade, o alcance máximo é de cerca de 40 KM, 

utilizando cabos de fibra óptica monomodo. Possui um único modo de 

propagação, ou seja, os raios de luz percorrem o interior da fibra por um 

só caminho. Também se diferencia pela variação do índice de refração do 

núcleo em relação à casca, e classifica-se em índice degrau standard, dis-

persão deslocada (dispersion shifted ou non-zero dispersion) (IPG, 2014);

•	 uma opção de baixo custo, para distâncias menores (até 300 metros), uti-

liza cabos de fibra óptica multimodo, com vários modos de propagação 

fazendo com que diversos comprimentos de ondas percorram o interior 

da fibra. Em relação ao índice pode ser: degrau ou gradual  IPG, 2014). 

 * Os cabos amarelos são fibras de monomodo para potenciais longas distâncias

Figura 5.11: Roteador com interfaces ópticas de Ethernet 10 Gigabit
Fonte: Ethernet 10 Gigabit, Wikipédia (,2014)
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Fast Ethernet
Em casos especiais onde houver baixíssima concentração de pontos em uso 

ou utilização da rede no switch de acesso, pode-se optar por esta tecnologia 

100BASE-TX, padrão IEEE 802.3u, para interligá-lo ao concentrador. Nesse 

caso, pode-se utilizar cabeamento em pares metálicos (Cabos UTP) e a dis-

tância não deve exceder 90 (noventa) metros (Ribeiro, et al., 2012).

•	 Fast Ethernet refere-se a uma rede Ethernet capaz de transferir dados a 

uma velocidade de 100 Mbit/s. Ela pode utilizar cabos de par trançado ou 

de fibra óptica (“ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA, 2014); 

•	 A maioria dos dispositivos conectados a uma rede, como um laptop 

ou uma câmera de rede, está equipada com uma interface Ethernet 

100BASE-TX/10BASE-T, mais conhecida como interface 10/100, que 

opera tanto com 10 Mbit/s como com Fast Ethernet. O tipo de cabo de 

par trançado usado pela Fast Ethernet se chama “cabo Cat-5” (“ETEC 

RUBENS DE FARIA E SOUZA, 2014).

A Tabela 5.1 mostra a evolução das distâncias permitidas juntamente com o 

aumento da taxa de transmissão.

Tabela 5.1: Padrões de transmissões
Tipo de Cabo 100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps

Fibra Monomodo 25 km 3 km 40 km

Fibra Multimodo 2 km 500 m 300 m

STP/COAX 500 m 100 m 25 m

CAT 5 100 m 100 m 100 m 

Fonte: Dias e Alves Júnior (2002)

Topologia física de ativos de rede
A topologia física de ativos de rede mostra como a rede deve estar inter-

conectada. Para isso é necessário saber o número de hosts que estarão se 

comunicando por uma mesma rede, de modo a projetar uma rede segura, 

redundante e escalável.

Topologia em três camadas
Esta topologia é recomendada para ser empregada em redes com mais de 

1.500 (hum mil e quinhentos) hosts, sendo que um “host” pode ser um 

computador, uma câmera IP, um telefone IP, um “Access Point”, um ter-

minal IP de ponto eletrônico, uma impressora IP, entre outros. Sua compo-

Access point
Hub wi-fi independente 

que permite que qualquer 
computador que tenha um 

adaptador wi-fi se comunique 
com outro computador e 

se conecte à internet. Este 
dispositivo é tipicamente 

usado em uma empresa ou 
ambiente corporativo com um 

grande número de usuários 
(INTEL, 2014).
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sição é formada por uma camada de switches de núcleo, conhecidos como 

“Core”, outra de switches de distribuição, e uma última com os switches de 

acesso ou de borda, conforme pode ser visto na Figura 5.12.

Crescimento
Horizontal

Acesso

Distribuição

Core

Salas Técnicas Secundárias (STS’s)

Salas Técnicas Primária (STP)

Figura 5.12: Diagrama da topologia de rede em três camadas
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

Em grandes ambientes, esta tecnologia traz benefícios como distribuição 

das conexões dos switches de acesso em mais pontos, não concentrando 

todas no núcleo da rede, distribuição dos recursos e funções da rede nas 

três camadas, redundância de ativos e de conexões e maior flexibilidade 

para expansão da rede.

A topologia em três camadas é utilizada em ambientes cooperativos ou em-

presas de grande porte, onde o número de equipamentos eletrônicos (vídeo, 

dados e voz) supera a quantidade de 1.500 hosts. 

Topologia em duas camadas
Esta topologia é recomendada para ser empregada em redes com mais de 

250 (duzentos e cinquenta) e menos de 1.500 (hum mil e quinhentos) hosts; 
ver Figura 5.13. Pode-se adaptar esta topologia para redes menores, com 

pequenas edificações, onde as funções das camadas de núcleo e distribuição 

são atendidas por um mesmo par de equipamentos. 
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Crescimento
Horizontal

Acesso

Core/Distribuição

Salas Técnicas Secundárias (STS’s)

Salas Técnicas Primária (STP)

Figura 5.13: Esquema de topologia de rede em duas camadas
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

Topologia com uma camada
Esta topologia é recomendada apenas para ser empregada em redes com 

menos de 250 (duzentos e cinquenta) hosts. A Figura 5.14 indica uma topo-

logia simples, onde não há hierarquia entre os ativos.

Crescimento
Horizontal
LimitadoAcesso

AcessoExemplo 1

Exemplo 2

Salas Técnicas Primária (STP)

Salas Técnicas Primária (STP)

Figura 5.14: Esquema de topologia de rede em uma camada
Fonte: Ribeiro et al. (2012)

Telefonia
A telefonia é um sistema de telecomunicação utilizado para realizar a co-

municação de voz, dados e vídeo por meio da comutação de circuitos fi m a 

fi m. A Figura 5.15 ilustra o cenário de uma comunicação entre dois usuários 

(assinantes) de origem e destino.
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Assinante A

Caixa de
Distribuição

Distribuidor 
Geral Central 

Telefônica

Armário de
Distribuição

Assinante B

Assinante A

Assinante B

e
ã

Caixa de
Distribuiçã

Figura 5.15: Topologia de rede telefônica externa
Fonte: http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/fmn/anterior/2009.1/Telefonia/anima/

Central telefônica
Equipamento dedicado à realização de comutação entre circuitos de tele-

fonia, propiciando a interconexão entre entradas e saídas do sistema. Ou 

seja, é pela central que é feito o encaminhamento da chamada telefônica do 

assinante de origem até o destino. 

Também são funções a serem realizadas por uma central telefônica: receber 

informações do assinante, passar parte ou totalidade de informações para 

outras centrais, decidir qual saída deve ser acessada, alimentar os telefones 

dos assinantes, armazenar ou encaminhar certas informações para fins de 

tarifação, entre outros.

Central analógica
Centrais telefônicas que realizam a comutação de seus circuitos através de 

dispositivos mecânicos ou eletromecânicos. Para maiores detalhes, toda a 

história e exemplos desta tecnologia são abordados no caderno técnico de 

Comutação e Transmissão! Esta tecnologia está em desuso e vem sendo 

substituída pelas centrais digitais e IPs.

Central digital
Centrais telefônicas que utilizam redes digitais baseada em circuitos multi-

plexadores e demultiplexadores da eletrônica digital, tanto para a transmis-

são quanto para a comutação de circuitos, no estabelecimento de comunica-

ção entre seus usuários e/ou assinantes. Nestas centrais os sinais de voz são 

convertidos para sinais digitais.
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Central iP
As centrais telefônicas IP realizam a comutação por pacotes, em vez de cir-

cuitos, utilizando para isso a rede de dados (switches) e não a de telefonia 

convencional (TDM). Seus pacotes são baseados no protocolo IP (Internet 
Protocol). Um exemplo deste tipo de central pode ser visto na Figura 5.16.

WAN LAN

Phone Phone

Phone Phone

Router ADSL

FX S1
FX S3

FX S2
FX S4

FX 01
FX 03

FX 02
FX 04

LAN WAN

Figura 5.16: Central telefônica IP
Fonte: http://www.infoke.com.uy/p/603/1756/central-telefonica-cisco-spa8800-ip.html

Central híbrida
Centrais telefônicas que realizam comutação tanto por circuitos quanto por 

pacotes, estabelecendo suas comunicações através da rede de dados ou pela 

rede de telefonia convencional.

Central telefônica pública
Central telefônica na qual se ligam linhas de assinantes participantes do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), gerenciado pelas operadoras de 

telecomunicações.

Central telefônica privada
Centrais privadas ou PABX (Private Automatic Branch Exchange) são centrais 

que interligam linhas de usuários de uma instituição privada e normalmen-

te fazem interconexão com as centrais públicas através de entroncamentos 

analógicos ou digitais.
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Tipos de serviços utilizados na telefonia

Linha privativa (LP)
É uma linha dedicada para o estabelecimento de comunicação de voz, 

permitindo uma conexão ponto a ponto. É utilizada para comunicação com 

locais específicos, não sendo necessário discar nenhum número, bastando 

apenas tirar o fone do gancho para realizar a ligação. Possui a vantagem de 

ser um canal exclusivo (RIBEIRO et al., 2012). Por exemplo: nos aeroportos, 

as LPs são utilizadas como conexão entre as companhias de voos e os seus 

escritórios espalhados em diversos locais do país, cujo elo comunicador pas-

sa pelas concessionárias telefônicas.

Tronco analógico
Interconexão entre centrais telefônicas, tanto públicas quanto privadas, atra-

vés de sistemas analógicos de transmissão.

Tronco digital e1/T1
Interconexão entre centrais telefônicas, tanto públicas quanto privadas, por 

meio de sistemas digitais de transmissão, através das tecnologias E1(30 ca-

nais de voz digitalizados) ou T1(24 canais de voz digitalizados). Lembrando 

que o padrão adotado no Brasil é de entroncamento E1.

VoiP
VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite a transmis-

são de voz por IP, tornando possível a realização de chamadas telefônicas 

(com qualidade) pela Internet. 

Telefonia iP
Telefonia IP refere-se às comunicações telefônicas realizadas por redes TCP/

IP. Ao contrário da PSTN, que consiste em sinais analógicos e digitais trans-

mitidos por uma rede comutada por circuitos, a telefonia IP envolve a co-

mutação de pacotes. Todas as informações a serem transmitidas pela rede 

são separadas em pacotes de dados (WINDOWS SERVER, 2014). Ver mais 

detalhes na unidade temática 3.

aparelhos telefônicos
Equipamento dedicado à realização de comunicação de voz através de redes 

telefônicas das concessionárias ou em redes privadas.
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aparelhos analógicos
Aparelhos telefônicos que transmitem apenas sinais de voz e frequências de 

sinalização.

aparelhos digitais
Aparelhos telefônicos que além de transmitirem voz e frequência de sinali-

zação, devido a seus componentes eletrônicos, possuem uma camada que 

permite a transmissão de dados, agregando assim diversas funcionalidades 

ao equipamento.

aparelhos iP
Aparelhos telefônicos que utilizam o protocolo IP e conexões com a rede de 

dados, para a transmissão de voz e dados digitalizados. Por isso ele pode 

oferecer diversos serviços para o usuário.

distribuidor geral (dG) do edifício
Componente da rede telefônica responsável pela interconexão entre o cabe-

amento vindo da rede telefônica pública e a central privada (PABX). Existem 

dois tipos de DG: do tipo de parede com prancha de madeira e/ou de ferra-

gens; este último poderá ser de parede ou de centro de sala.

interfaces usadas na telefonia

e1/T1
E1 é um padrão de linha telefônica digital europeu criado pela ITU-TS, cujo 

nome foi determinado pela Conferência Europeia Postal de Telecomunicação 

(CEPT), sendo o padrão usado no Brasil e na Europa; é o equivalente ao sis-

tema T-carrier norte-americano, embora o sistema T norte-americano utilize 

taxas de transmissão diferentes (E1, WIKIPÉDIA, 2014).

O E1 possui uma taxa de transferência de 2 Mbps e pode ser dividido em 32 

canais de 64 Kbps cada; contudo, 30 canais dos 32 canais existentes transpor-

tam informações úteis, pois a velocidade efetiva da transmissão (throughput) 
da portadora E1, é de 30 x 64 = 1920 Kbit/s; os outros dois canais restantes 

(canal 0 e canal 16) destinam-se à sinalização (sistema designado por “Sinali-

zação por Canal Comum”) e ao alinhamento de quadros ou tramas, estabele-

cendo um sincronismo entre os pontos. A contratação de linhas E1 abaixo de 

2 Mbps é conhecida como “E1 fracionário” (“E1, WIKIPÉDIA, 2014).
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Módulos de tronco digital E1 são usados para permitir que as instituições 

enviem a sua telefonia digital em 30 canais simultâneos E1 pela rede. Esses 

módulos permitem receber a informação de taxa constante E1 e convertê-la 

em formato compactado usando VoIP.

É considerado um modelo ideal, ver Figura 5.17, para conexões com centrais 

PABX de médio e grande porte. Esse tipo de interface permitirá a configuração 

de algumas facilidades que não são possíveis para as interfaces FXS e FXO, 

tais como, identificação das chamadas VoIP e tom remoto. 

RAMAL

RAMAL

Roteador

E1
WAN

PABX

PSTN

Figura 5.17: Modelo de conexão E1
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

FXO
A interface FXO (Foreign Exchange Offi ce) é um conector RJ-11 que permite 

uma conexão analógica com o PBX ou linha telefônica. Entretanto, a inter-

face FXO não permite plugar um telefone convencional, pois ela não provê 

tom de discagem. Ver Figura 5.18.

FXO VIC

Figura 5.18: Exemplo de conexão FXO
Fonte: Ribeiro et al. (2012)

A conexão VoIP entre o roteador e o PABX tem que ser realizada por meio de 

ramais analógicos do PABX, conforme pode ser visto na Figura 5.19.
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RAMAL

RAMAL

Roteador

FXO
WAN

PABX

PSTN

Figura 5.19: Modelo de conexão FXO
Fonte: Ribeiro et al. (2012)

FXS
Uma interface FXS (ou Foreign Exchange Station) conecta diretamente um 

telefone, um aparelho de fax ou dispositivo similar que tenha “ring”, volta-

gem, e tom de discagem. Isto faz com que o gateway permita emular uma 

linha telefônica para este telefone. A interface usa o conector RJ-11.

FXS VIC

Figura 5.20: Exemplo de conexão FXS
Fonte: Ribeiro et al.(2012)

Geralmente em localidades que não possuem nenhuma central telefônica 

PABX instalada, a comunicação é feita apenas por linhas analógicas conven-

cionais (Figura 5.21).

Telefone Roteador

FXS
WAN

Figura 5.21: Modelo de conexão FXS
Fonte: Ribeiro, et al. (2012)

Gateway
É um dispositivo que conecta 
redes que normalmente não 
se comunicam, permitindo a 

transferência de informação de 
uma rede para outra (COMMON 

GATEWAY INTERFACE, 2014).
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Codecs
Os codecs são protocolos extras que adicionam funcionalidades e maior qualidade 

à comunicação. Para mais detalhes rever tema tratado na unidade temática 3.

Cabos metálicos
Cabos metálicos são formados por condutores de cobre ou prata. Com o 

objetivo de reduzir os efeitos de diafonia e do ruído oriundo de fontes ele-

tromagnéticas, um canal de comunicação será formado por dois fios entre-

laçados entre si (SILVEIRA et al., 2012).

Os pares formam grupos bem maiores conforme a necessidade do número de 

canais de comunicação. Eles são revestidos por um composto plástico e em 

alguns casos blindados para aumentar a proteção contra sinais indesejados. 

Para rede de dados, são utilizados cabos do tipo UTP (Unshielded Twisted 
Pair ou par trançado sem blindagem), variando a formação dos grupos de 4 

a 25 pares. A Figura 5.22 mostra um exemplo de cabo UTP.

Figura 5.22: Cabo UTP
Fonte: Ribeiro et al. (2012)
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Tipos de cabos metálicos
Os cabos UTPs, de acordo com Furukawa (2014), podem ser classificados em:

 – UTP: Unshielded Twisted Pair ou par trançado sem blindagem;

 – STP: Shielded Twisted Pair ou par trançado blindado nos pares;

 – ScTP: Screened Twisted Pair ou par trançado com blindagem na capa;

 – SFTP ou SSTP: Screened Shielded Twisted Pair ou par trançado com 

dupla blindagem (pares e cabos).

Comercialmente o cabo Unshielded Twisted Pair ou par trançado sem blin-

dagem é o mais utilizado nos projetos de rede residenciais que exigem pouca 

demanda de tráfego.

Com o decorrer do tempo, os cabos UTP evoluíram permitindo transmitir 

uma banda passante maior. Assim, as organizações internacionais de tele-

comunicações (EIA/TIA e ISO/IEC) categorizaram e classificaram cada tipo de 

cabo de acordo com a taxa de transmissão e sua banda passante (Tabela 5.3).

Tabela 5.3: Categorias de cabos UTP versus largura de banda
Categoria Taxa de transmissão (Mbps) Banda Passante (MHZ)

1 - -

2 4 4

3 16 16

4 20 20

5 100 100

5 e 125 125

6 1000 250

6 a 10000 500

7 40000 600

7 a 100000 600
Fonte: Silveira et al. (2012)

Já em aplicações de telefonia, utilizam-se cabos CCI, CTP-APL, FE entre ou-

tros, cujos grupos podem variar de 1 até 3.600 pares. Outra característica 

importante é o diâmetro, ou a bitola, de cada condutor, que reduz a atenu-

ação do sinal ao percorrer grandes distâncias. Comercialmente, os valores 

mais utilizados são de 0,40 mm e 0,50 mm. A Figura 5.23 mostra um exem-

plo desse tipo de cabo, a formação dos grupos e o detalhe do condutor.
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Figura 5.23: Cabo metálico CTP-APL
Fonte: http://www.furukawa.com.br/br/produtos/cabo-telefonico-metalico/rede-subterranea-ou-rede-espinada-em-mensa-
geiro/cabo-telefonico-metalico-ctp-apl-g-540.html com adaptações.

1. Explique com suas palavras o que é Telemática.

2. Em relação à cobertura de rede, como se classifica a rede Telemática?

3. Descreva as funções dos seguintes elementos de infraestrutura de uma 

rede Telemática:

a) Ponto de telecomunicação

b) Tomadas de telecomunicação

c) Sala técnica secundária (STS)

d) Sala técnica primária (STP)

e) Sala de entrada de facilidades (SEF)

f) Cabeamento estruturado

g) Backbone vertical

h) Backbone de campus

Caro estudante, esperamos 
que os conceitos apresentados 
estejam sendo bem 
absorvidos. Para reforçar o 
seu conhecimento, acesse 
o site indicado no endereço 
http://www.youtube.com/
watch?v=NkT4L9MOMfc e 
saiba como se desenvolve um 
projeto de rede de dados e voz 
na área de Telemática. Aproveite 
para revisar o conteúdo 
visto nesta unidade e depois 
pratique através das perguntas 
apresentadas a seguir.
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4. Quais são os tipos de equipamentos ativos e a topologia física utilizada 

na infraestrutura da Telemática?

5. Quais são os tipos de centrais telefônicas?

6. Quais são os tipos de interface usadas em telefonia?

7. Quais são os tipos de cabos utilizados na rede Telemática?

Síntese da unidade
Caro estudante, como você viu nesta unidade, existem inúmeros conceitos que 

são aplicados na área de Telemática. Lembre-se que o foco do técnico em tele-

comunicações é oferecer uma infraestrutura adequada e eficiente para a boa 

gestão e o uso eficiente dos recursos dos equipamentos eletrônicos e de dados 

para os usuários da rede. Esperamos que você tenha tido uma visão geral deste 

cenário, pois o próximo passo é saber como deve ser elaborado tal projeto.
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Caro estudante, você terá a oportunidade de conhecer um equi-

pamento bastante utilizado nas transmissões de sinais de comuni-

cação, que é o modem, cujo nome tem a sua origem na junção 

de dois equipamentos: o modulador e o demodulador (em inglês, 

modulation e demodulation).

Ele consiste em um equipamento bidirecional, que deve ser insta-

lado em ambas as extremidades de um sistema de comunicação. 

Na verdade, sua função é adequar o sinal oriundo de uma fonte 

de origem à linha de transmissão a ser utilizada (SILVEIRA, 1991).

Existem os modems analógicos, que são aqueles responsáveis pela 

conversão de um sinal digital em um analógico, e os modems digi-

tais, que fazem a conversão de um sinal analógico para um digital 

através de uma técnica conhecida como codificação. No destino, 

aparelhos correspondentes chamados de demoduladores analógi-

cos ou digitais devem ser instalados para a recuperação do sinal.

Modems analógicos
Quando se quer transmitir um sinal digital (informação amostrada no tem-

po) através de um meio de comunicação no qual tenha características físi-

cas de um sistema analógico (informação contínua no tempo), utiliza-se um 

processo de modulação analógica. A Figura 6.1 apresenta uma ideia de um 

sistema de telecomunicação que utiliza modems para se comunicar:

MODEM
CPU

1

1) Sinais Digitais
2) Sinais Analógicos (Meio de Transmissão)

2 3
TERMINAL

MODEM

Figura 6.1: Diagrama de um sistema de telecomunicação com modems
Fonte: (SILVEIRA, 1991)
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Cabe lembrar que o conceito de modulação é a alteração de alguma ca-

racterística de uma onda portadora a partir de um sinal modulante (fonte 

digital). Assim, cada modem analógico terá características de acordo com o 

tipo de modulação analógica utilizada, podendo esta ser dos seguintes tipos: 

Modulação FSK (Frequency Shift Keying)
É a modulação por desvio de frequência, que consiste em alterar a frequên-

cia da portadora de acordo com a informação a ser transmitida. Geralmen-

te, quando ocorre uma transmissão de uma informação binária o bit 1 é 

transmitido através da frequência da portadora; já com o bit 0, a frequência 

da portadora deverá ser alterada. A Figura 6.2 apresenta uma visualização 

gráfica da modulação FSK.

2100Hz

Modulação FSK

1300Hz

Dados à transmitir

Dados modulados

Figura 6.2: Modulação FSK transmitindo o bit “0” na frequência 2100 Hz e o bit “1” 
em 1300 Hz
Fonte: http://www.pop-rs.rnp.br/~berthold/etcom/teleproc-2000/modemAnalogico/modem_modulacao.html

Modulação PSK (Phase Shift Keying)
É a modulação por desvio de fase, a qual faz variar a fase do sinal portador em 

função do sinal modulante. Geralmente, em uma transmissão binária o bit “0” 

é transmitido na fase igual a 0º, e o bit 1 na fase igual a 180º (ver Figura 6.3).

FASE 0° FASE 180º

Dados à 
transmitir

Dados 
modulados

Modulação PSK

Figura 6.3: Modulação PSK transmitindo o bit “0” em 0º e o bit “1” em 180º
Fonte: http://www.pop-rs.rnp.br/~berthold/etcom/teleproc-2000/modemAnalogico/modem_modulacao.html

Sinal modulante
É o sinal da informação 

responsável por realizar a 
alteração de um dos parâmetros 
(amplitude, fase ou frequência) 

do sinal portador.
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Modulação dPSK (differential Phase Shift Keying)
É a modulação por desvio de fase diferencial, a qual faz variar a fase do sinal 
portador em função da entrada de bits. Geralmente, em uma transmissão biná-

ria, a cada aparecimento do bit “0” de entrada ocorre uma variação da fase em 

180º no sinal portador, sendo que no bit “1” não se altera a fase (Figura 6.4).

FASE NÃO ALTERA INVERSÃO 180º

Dados à 
transmitir

Dados 
modulados

Modulação DPSK

Figura 6.4: Modulação DPSK 
Fonte: http://www.pop-rs.rnp.br/~berthold/etcom/teleproc-2000/modemAnalogico/modem_modulacao.html

A informação transmitida pode utilizar técnicas de multiníveis, ou seja, em 

vez de se transmitir um bit (monobit) por vez, que foi a situação apresentada 

até o momento, é possível transmitir dois bits (dibit), ou três bits (tribit), ou 

até mais ao mesmo tempo. Estas duas últimas técnicas geralmente são utili-

zadas em modulações do tipo DPSK-4 ou DPSK-8.

Modulação QaM  
(Quadrature amplitude Modulation)
É a modulação por amplitude em quadratura que consiste em alterar duas 

características, amplitude e fase, do sinal portador ao mesmo tempo. Devido 

a esta caraterística este tipo de modulação atinge uma boa performance em 

altas taxas de transmissão.

A Figura 6.5 apresenta uma modulação QAM-16, na qual utiliza a técnica de 

tetrabit para transmissão dos seus dados. Veja que transmitindo quatro bits 
é possível correlacionar até 16 níveis variando a fase em 45º e a amplitude 

em até quatro intensidades. 

Sinal portador
É um sinal senoidal caraterizado 
por três variáveis: amplitude, 
frequência e fase.
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Dados à 
transmitir

Dados 
modulados

Amplitude

5 3√2 3 √2

0º 45º 180º

0 0 0 01 1 1 10 0 0

Figura 6.5: Modulação QAM-16
Fonte: (SILVEIRA, 1991)

A Tabela 6.1 resume os tipos de modulações.

Tabela 6.1: Tipos de modulações
Modulação Informação Portadora Exemplos

Analógica Analógica Analógica AM, FM, PM

Digital Digital Analógica ASK, FSK, PSK

Pulso Analógica Digital PAM, PWM, PPM

Fonte: Dias, [s.d]

Padronização iTU (antigo CCiTT)
A União Internacional de Telecomunicações compatibilizou mundialmente 

os diversos modelos de modems (Tabela 6.2).

Tabela 6.2: Recomendações CCITT – atual ITU

Recomendação V21 V22
V22 
Bits

V23 V26 V27 V29 V32

Ritmo de transmissão Assíncrono
Síncrono

Assíncrono

Síncrono

Assíncrono

Síncrono

Assíncrono
Síncrono Síncrono Síncrono Síncrono

Meio de transmissão
Discado
Dedicado

Discado
Dedicado

Discado
Dedicado

Discado
Dedicado

Dedicado Dedicado Dedicado
Discado
Dedicado

Taxa de sinalização de dados 

BPS (máxima)
300 1200 2400 1200

2400

1200
4800

9600/7200

4800

9600

4800

Taxa de sinalização de linha 

Bauds
300 600 600 1200 1200 1600 2400 2400

Modo de operação
FD-2W
HD-2W

FD-2W
HD-2W

FD-2W
FD-4W
HD-2W

FD-4W FD-4W FD-4W
FD-2W
HD-4W

Modulação FSK
PDSK-4
(DIBIT)

QAM-16 FSK
PDSK-4
(DIBIT)

PDSK-8
(TRIBIT)

QAM 16
QAM 8
QAM 4

QAM 16
QAM 4

Frequência da portadora Hz
1080 ± 100

1750 ± 100

1200

2400

1200

2400

1300/1700

1300/2100
1800 1800 1700 1800
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Tabela 6.2: Recomendações CCITT – atual ITU
Variação
portadora 
Hz

Emissão ± 6 ± 1Hz ± 1 ± 10 ±1 ± 1 ± 1 ± 1

Recepção ± 12 ± 7 ± 7 ± 16 ± 7 ± 7 ± 7 ± 7

Equalizador Fixo Fixo Manual Automática Adaptativo

Scramber
1 + X-14 + 

X-17

1 + X-14 + 

X-17

1 + X-6 

+ X-7

1 + X-18 + 

X-23

1 + X-18 + 

X-23

Detecção da 
portadora 
dBm

ON/OFF - 48 - 48 - 48 - 48 - 48
- 31

(10±5ms)
- 31

OFF/ON - 43 - 43 - 43 - 43 - 43
- 26 

(13±3ms)
- 26

Canal  
de retorno V-23

Taxa de 
sinalização 
de linha

Modulação Frequência
portadoras Variação da portadora

V.26 Bis: Velocidades 1200/2400 bps, linha 

discada

V.27 Bis: Velocidade 2400/4800 bps, linha 

privativa equalizador automático

V.27 Ter: Velocidade 2400/4800 bps, linha 

discada, equalizador automático.

75 Bauds FSK
390/450 

Hz

Emissão Recepção

± 2Hz ± 8Hz

Fonte: Alves (1992)

O ritmo de bits produzidos na entrada e saída dos equipamentos de origem 

e destino é chamado de taxa de transmissão (Tx), dado em bits por segundo 

(bps); já o ritmo que sai de um modem é chamado de taxa de modulação 

(Tmod), dado em bauds (símbolos por segundo).

Em um circuito de comunicação de dados deve sempre existir a Figura dos 

equipamentos fim a fim chamados de ETDs (Data Terminal Equipament – 

equipamento terminal de dados), que são responsáveis por gerar a taxa 

de transmissão do sistema, e os ECDs (Data Communication Equipament – 

equipamento de comunicação de dados), os chamados modems, que serão 

responsáveis por gerar a taxa de modulação do sistema. 

A Figura 6.6 mostra um diagrama de um circuito de comunicação de dados 

usado em telecomunicações.

ETD

ECD ECD

Controlador de 
comunicação

Emissor
receptor

Enlace de
Dados

Circuito de Dados

ETD

Controlador de 
comunicação

Emissor
receptor

Figura 6.6: Diagrama de um circuito de comunicação de dados 
Fonte: http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/manu-introsistemas/manu-introsistemas.html

Bauds
O termo baud rate é utilizado 
como medida de velocidade de 
transmissão de informação entre 
computadores através de linhas 
telefônicas (DÍGITRO MOBILE, 
2014).
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Na técnica de modulação com monobit, a taxa de transmissão é equivalente 

à taxa de modulação, ou seja, quando um bit “0 ou 1” provoca alteração na 

portadora. Agora, quando um conjunto de bits provoca uma única alteração 

na portadora, a correspondência de um para um entre bps e bauds não existirá. 

Assim, se for utilizada a técnica dibit, em que a cada dois bits se provoca uma 

alteração na portadora, ter-se-á que a taxa de transmissão gerada na saída 

do equipamento será o dobro da taxa de modulação na saída do modem.

Para identificar o valor da taxa de modulação, é necessário conhecer pelo 

menos a taxa de transmissão da saída do equipamento terminal e a técnica 

multinível empregada. A Tabela 6.3 mostra alguns exemplos.

Tabela 6.3: Relação entre taxa de transmissão e taxa de modulação
Técnica de transmissão de bits Taxa de modulação em bauds

Monobit

Dibit

Tribit

Tetrabit
Fonte: Elaborada pelos autores

Modems digitais 
Quando se deseja transmitir um sinal digital (banda base – sinal original) 

diretamente sobre a linha de transmissão, é necessário utilizar técnicas de 

codificação para proteger o sinal transmitido ao longo do meio de comu-

nicação até chegar ao seu destino. E isto só é possível se forem utilizados 

modems digitais.

Os modems digitais também são chamados de modem banda base ou data-
set. Uma das vantagens de utilizar esses equipamentos é que, pelo fato de 

eles realizarem apenas a codificação da informação transmitida, tornam a 

construção do seu circuito mais fácil comparada à dos modems analógicos.

Em geral, os modems utilizam quatro fios para realizar uma comunicação, pois 

um par de fios será reservado à transmissão, e o outro, à recepção das infor-

mações. Caro estudante, é importante saber que os sinais digitais, mesmos co-

dificados, apresentam um amplo espectro, e que ao serem transmitidos sobre 

uma linha de transmissão, a qualidade sofrerá restrições por causa da distância. 

Banda base
Transmissão de um sinal na 

banda de frequências originais 
deste sinal, sem que haja 

modulações que alterem o seu 
espectro de frequências ou 

multiplexação com outros sinais. 
As transmissões em banda base 

ocupam toda a largura de banda 
disponível (Dígitro Mobile, 2014).
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No entanto, é possível colocar equipamentos regeneradores ao longo da 

linha de transmissão de modo a recuperar o sinal e retransmiti-lo de forma 

amplificada (CASAGRANDE, 2008). Por ser digital, não existirá a presença 

de interferência externa, apenas a atenuação sofrida ao longo da linha. A 

Figura 6.7 dará uma ideia deste sistema.

DTE ECD DTEECDModem
Digital

Modem
Digital

Modem
Digital

Interface analógica
(Linha Privativa)

Interface analógica
(Linha Privativa)

Cabo
cross-over

Modem
Digital

Regeneradores

Figura 6.7: Diagrama de um circuito de comunicação de dados 
Fonte: Casagrande (2008)

Características dos códigos de linhas
Os códigos de linhas utilizados nos modems digitais podem ser caracteriza-

dos por níveis ou pela polaridade. 

0 1 0 1 1 1 0 1 Codificação
de linha

Figura 6.8: Codificação de linha 
Fonte: Elaborada pelos autores

Em relação aos níveis, os códigos podem variar da seguinte forma (CASA-

GRANDE, 2008):

•	 família NRZ (Non-Return to Zero): os bits que transportam informa-

ção neste código ocupam o intervalo de um bit que deve ser igual ao 

período do relógio; 

•	 família RZ (Return to Zero): os bits que transportam a informação ocu-

pam metade de um intervalo de bit;

•	 codificação em fase: utiliza-se da transição de nível do sinal para trans-

mitir bits de informação e sincronismos de relógio;

•	 multinível binário: utiliza vários níveis de sinal (ex.: códigos bipolares).
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Em relação à polaridade, os códigos podem variar da seguinte forma:

•	 Unipolar: os bits iguais a 1 poderão transmitir somente em uma po-

laridade, sendo que o zero sempre será representado pela ausência da 

amplitude , ou seja, (+,0) ou (0,-) (Figura 6.9).

(+,0)

(0,-)

Figura 6.9: Código unipolar 
Fonte: Casagrande (2008)

•	 Polar: os bits iguais a 1 serão transmitidos por um pulso do relógio com 

polaridade positiva, e os bits iguais a 0 terão a polaridade negativa (ver 

Figura 6.10). Observar que os valores de amplitudes são iguais, porém 

com defasagem de sinal.

+

-
Figura 6.10: Código polar 
Fonte: Casagrande (2008)

•	 Bipolar: é quase que a mesma situação do anterior; no entanto, sem-

pre haverá a inversão de transmissão de bits e a ausência de polaridade 

(Figura 6.11).

+

-
0

Figura 6.11: Código bipolar 
Fonte: Casagrande (2008)

Os sinais on – off (ligado – desligado) são comuns em uso interno de equi-

pamentos eletrônicos, sendo apropriados para linhas de transmissão de pe-

quena distância e com um bom índice de isolação entre os pares metálicos.

As técnicas de codificação usadas nos modems digitais serão vistas a seguir.
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Código polar nRZ
Este código é um dos mais simples (utilizado nas interfaces de conexão 

RS232C) e permite eliminar acentuadamente o componente DC do sinal 

transmitido ( ver Figura 6.12, onde os bits zeros e uns apresentam intensida-

des (V) iguais, porém com o sinal invertido, o que representa a inversão de 

fase (CASAGRANDE, 2008). 

0

+ V

- V

1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

Figura 6.12: Código polar NRZ
Fonte: Casagrande (2008)

Código aMi (Alternative Mark Inversion)
Este código também é conhecido como bipolar simples. Por ocupar a meta-

de de um intervalo de bit, também corresponderá à família RZ. A regra de 

codificação seguida é (CASAGRANDE, 2008):

•	 para bits iguais a zero (0), o código retornará ausência de sinal, ou seja, 

um sinal com intensidade nula;

•	 para bits iguais a um (1), haverá alternância entre os níveis positivo e 

negativo (marcas).

A Figura 6.13 exemplifica o código AMI.

0

0V

-V

+V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1

Figura 6.13: Código AMI
Fonte: Casagrande (2008)

No código AMI, quando existir uma longa sequência de zeros, não será pos-

sível transmitir o sinal de sincronismo.

Sinal de sincronismo
É o processo usado para fornecer 
um sinal de referência de tempo 
(relógio) comum a diversos 
circuitos ou equipamentos de 
uma rede.
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Código Miller
Este código é também conhecido como modulação por retardo de fase ou 

FM modificado (CASAGRANDE, 2008; SILVEIRA, 1991) e ocorre da seguinte 

forma: para cada o bit 1 é realizada uma transição de polaridade no meio do 

intervalo significativo do bit. Enquanto para o bit “0”, realiza-se uma transi-

ção no final do intervalo significativo do bit, salvo quando este bit for seguido 

pelo bit “1” o que faz com que nenhuma transição ocorra, ver Figura 6.14.

0

0V

-V

+V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1

Figura 6.14: Código Miller
Fonte: Casagrande (2008)

Observe que ocorre uma transição no centro do bit, quando ele é igual a um, 

e uma transição entre dois bits zeros consecutivos.

Código HdB-3 (High Density Bipolar)
O código HDB-3 é o chamado código com alta densidade de pulsos. Uma 

das suas funções é limitar uma alta sequência de zeros durante a trans-

missão. Assim, toda vez que se identifica uma sequência de quatro zeros 

consecutivos, esta deverá ser substituída por uma sequência com valores 

padronizados (SILVEIRA, 1991). 

A regra de padronização é a seguinte: um conjunto de quatro zeros seguidos 

é substituído por 000V ou por M00V, onde M significa uma marca (positiva 

ou negativa, dependendo da situação) e V uma violação ao código. A pola-

ridade de M ou V depende do último pulso apresentado. 

O primeiro bit será 0 se o pulso anterior não for uma violação e se tiver po-

laridade oposta à polaridade da violação precedente. Se o pulso precedente 

for uma violação ou se tiver polaridade idêntica da violação precedente, o pri-

meiro bit será M, conforme demonstra a Figura 6.15 (CASAGRANDE, 2008).
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Última
V -

Última
V +

1

+M

+M

-M

+V

-V

-V

-V

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 6.15: Código HDB-3
Fonte: CASAGRANDE (2008)

Código Manchester
Esta codificação tem sido consideravelmente aceita devido ao fato de pro-

porcionar uma forte informação de sincronismo (uma transição para cada 

bit, seja zero ou um). 

O processo de codificação é o seguinte: o sinal de sincronismo é transmitido 

em duas fases: 0 grau (para o bit 0) e 180 graus (para o bit 1). O sinal de sin-

cronismo com a fase apropriada é colocado no início de cada bit; dessa for-

ma, tem-se uma transição positiva no meio do bit 1 e uma transição negativa 

no meio do bit 0, conforme demonstra a Figura 6.16 (CASAGRANDE, 2008).

1 0 0 0 1 1 10 0 0 00 0

Figura 6.16: Código Manchester
Fonte: Casagrande (2008)
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desempenho e alcance máximo  
dos modems digitais
O desempenho dos modems digitais é medido em função da distância da 

linha de transmissão em que eles podem operar, de acordo com sua taxa de 

transmissão de modulação e sua taxa de erros (BER).

A taxa de erro BER é medida de acordo com o número de erros recebidos a 

cada um milhão de bits transmitidos e normalmente é representada por ppm 

(partes por milhão). O alcance máximo de um modem digital é a distância 

máxima que ele consegue funcionar mantendo o número de erros (BER) 

abaixo de um valor predeterminado. 

A Tabela 6.4 apresenta o desempenho de um modem com 19.200 bps com 

código HDB3 do fabricante Parks UP19220SB. Devem ser utilizados fios com 

bitola (diâmetro) 26 AWG e um BER de 50 ppm.

Tabela 6.4: Relação alcance (Km) versus taxa de transmissão (bps)
Taxa de transmissão (bps) Alcance (Km)

1200 22

2400 16

4800 11

9600 8

19200 5,4

Fonte: Silveira (1991)

Note que quanto maior a taxa de transmissão menor será a distância de funcio-

namento do modem. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais.

LPCd - Linha privativa  
de comunicação de dados
É o meio de transmissão que interconecta os ECDs (modems) em ambos os 

lados de um sistema de comunicação de dados (SILVEIRA, 1991). É constituída 

por grupos de dois ou mais pares metálicos, possuindo parâmetros elétricos ao 

longo da linha de transmissão de círculo urbano ou interurbano (Figura 6.17). 
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Empresa de 

Telecomunicações

LPCD

Figura 6.17: LPCD´s
Fonte: SILVEIRA (1991)

Tipos de LPCds
As LPCDs podem ser classificadas, conforme Silveira (1991), em:

•	 Tipo N => permite a transmissão de dados no âmbito urbano e interur-

bano com independência total da taxa de transmissão de dados, poden-

do operar somente com modems analógicos. 

•	 Tipo C => é uma linha com as mesma características de uma linha do 

tipo N; no entanto, ela é preparada para linhas com parâmetros elétrico 

mais rígidos.

•	 Tipo B => é utilizada para as transmissões em banda base e somente os 

modems digitais podem utilizá-la. É dependente da taxa de transmissão, 

sendo constituída por um par físico. Os parâmetros e valores limites para 

uma LPCD tipo B são normatizados pela Prática Telebrás nº 225-540-713.

dispositivo de terminação LPCd
Os dispositivos de uma LPCD são instalados nas extremidades dos pares me-

tálicos reservados a ela. Tal equipamento consiste em uma caixa de plástico 

com uma matriz com seis blocos terminais capaz de interconectar três pares 

metálicos. Cada par metálico será responsável por uma LPCD, sendo o ter-

ceiro reservado para uma situação de emergência (Figura 6.18).
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MODEM 
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1º LPCD

2º LPCD
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Figura 6.18: Dispositivo de terminação de LPCD
Fonte: Silveira (1991)

Para a ativação das LPCDs através do dispositivo de terminação, será neces-

sária a instalação de plugues de interconexão capazes de dar continuidade 

ao fluxo dos sinais transmitidos. Para trocar de posição, basta trocar os plu-

gues (Figura 6.19).

MODEM 1

LPCD1

LPCD2
LPCD3 - RESERVA

MODEM 2

TX RX TX RX

MODEM 1

LPCD1 - DEFEITUOSA 

LPCD2
LPCD3

MODEM 2

TX RX TX RX

Figura 6.19: Troca de terminação de LPCD
Fonte: Silveira (1991)

Veja que pela posição dos plugues o modem 1 transmite pela LPCD1 e rece-

be pela LPCD2. Em caso de defeito de algumas das LPCDs, 1 ou 2, deve-se 

utilizar o terceiro circuito considerado como reserva mantendo as mesmas 

posições dos plugues. 

detecção e correção de erros
Diversas são as causas para a ocorrência de erros em uma linha de transmis-

são, como por exemplo:

•	 diafonia;

•	 indução de outras fontes de sinais eletromagnéticos devido à proximida-

de das linhas;

•	 falha de sincronização entre os equipamentos transmissor e receptor;

•	 defeitos entre dispositivos eletrônicos, entre outros.
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Por causa dessas situações, foram desenvolvidos métodos para a detecção 

e correção de erros em um sistema de comunicação, em específico, uma 

LPCD. Lembre-se que quanto mais eficiente for o método, maior será o custo 

para a implementação.

Os tipos de códigos detectores e corretores de erro serão vistos nas subse-

ções seguintes.

ecoplexing
Este código de detecção e correção de erros utiliza um método no qual o 

receptor retorna ao transmissor os caracteres enviados para que este verifi-

que por meio de comparação se não houve erros na informação enviada no 

momento da recepção. Caso encontre um caractere diferente, o transmissor 

envia novamente os dados (SILVEIRA, 1991). 

Geralmente o ecoplexing é utilizado em terminais assíncronos, os quais não 

dispõem de tratamento de erros.

Paridade de caractere
Esta técnica acrescenta um número de bit extra aos caracteres enviados, 

provocando um número de bits igual a 1 de valor par ou ímpar. A Tabela 6.5 

apresenta alguns exemplos do código de paridade de caractere.

Tabela 6.5: Exemplos do código de paridade de caractere

Paridade Caractere Bit de paridade Sequência transmitida Quantidade de bits igual a 1

Par
1000100 0 10001000 2

1110000 1 11100001 4

Ímpar
1000100 1 10001001 3

1110000 0 11100000 3
Fonte: Silveira (1991)

Paridade combinada (VRC+LRC)
É uma evolução da técnica anterior, em que se constrói uma matriz de bits 
que representa a mensagem enviada. Verticalmente a matriz será composta 

por oito linhas, sendo que as sete primeiras posições representam os bits de 

caractere digitalizado, e o oitavo, o bit de paridade par. 

A oitava linha deste código será chamada de paridade vertical VRC (Vertical Re-
dundancy Checking), que representa os bits de paridade par inseridos em cada 

caractere. A mesma situação ocorrerá no campo das colunas que formam a pa-

ridade longitudinal LRC (Longitudinal Redundancy Checking) (SILVEIRA, 1991).
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A Tabela 6.6 apresenta um exemplo do código de paridade combinada.

Tabela 6.6: Paridade combinada – transmissor
BCC (Bloco Check Character)

M E N S A G E M (LRC)

1º 1 1 0 1 1 1 1 1 1

2º 0 0 1 1 0 1 0 0 1

3º 1 1 1 0 0 1 1 1 0

4º 1 0 1 0 0 0 0 1 1

5º 0 0 0 1 0 0 0 0 1

6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7º 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8º(VRC) 0 1 0 0 0 0 1 0 0

4 4 4 4 2 4 4 4 4
Fonte: Silveira (1991)

Veja que a matriz da Tabela 6.6 apresenta nove colunas de bits e oito linhas 

de bits. A utilização dos códigos VRC e LRC em conjunto com os caracteres 

da mensagem dá origem à paridade combinada e forma um bloco de ordem 

maior de dados chamado de BCC (Block Check Character). Todo esse proces-

so é realizado na transmissão.

No receptor, o método de paridade combinada consegue, além de verificar 

a integridade da informação enviada, identificar erros de bits recebidos em 

posição isolada. Veja isso na Tabela 6.7, ou seja, na letra “N” da mensagem 

enviada, o segundo bit foi alterado de 1 para 0, o que provocou alteração 

na LRC e no VCC respectivo de cada linha e coluna.

Ao comparar os valores dos códigos VRC e LRC enviados pelo transmissor, 

o receptor reconhecerá que existem discrepâncias e procurará corrigi-las fa-

zendo uma intersecção entre a linha do LRC e coluna do VRC.

Tabela 6.7: Paridade combinada – receptor
BCC (Bloco Check Character)

M E N S A G E M (LRC)

1º 1 1 0 1 1 1 1 1 1

2º 0 0 0 1 0 1 0 0 0

3º 1 1 1 0 0 1 1 1 0

4º 1 0 1 0 0 0 0 1 1

5º 0 0 0 1 0 0 0 0 1

6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7º 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8º(VRC) 0 1 1 0 0 0 1 0 1

4 4 4 4 2 4 4 4 4

Fonte: Silveira (1991)

Redes de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 138



Apesar da eficiência positiva, o código de paridade combinada não poderá 

identificar erros quadrados, isto é, quando dois bits de colunas e linhas coin-

cidentes geram erros nos bits enviados.

CRC – Cyclic Redundancy Checking 
É um método de detecção polinomial que na prática permite identificar e corri-

gir qualquer tipo de erro gerado no meio de transmissão. Para isso, é necessário 

que os dados de informação enviados sejam convertidos em um polinômio D(x). 

Haverá a Figura de polinômio gerador G(x) no qual o polinômio de maior grau 

deverá ser multiplicado pelo polinômio D(x) gerando um novo polinômio D’(x).

Este polinômio D’(x) deverá ser dividido pelo polinômio gerador G(x) e o 

resto da divisão deverá ser transmitida. Na recepção, os valores transmitidos 

serão novamente divididos pelo mesmo polinômio gerador G(x), e se o resto 

desta divisão for igual a zero, significará que não houve erro durante o pro-

cesso de transmissão. Caso contrário, há a existência de erro e a informação 

será novamente enviada.

Por considerar os cálculos matemáticos deste código um pouco pesados, 

não será exemplificada a forma de geração de um CRC. Quem achar neces-

sário entender de forma mais profunda esta técnica pode buscar o exemplo 

no livro Comunicação de dados e sistemas de teleprocessamento, de Jorge 

Luís da Silveira, p. 94-97.

XdSL (X – Digital Subscriber Line)
A chamada linha digital de assinante (DSL) suporta uma ampla variedade de 

serviços e elimina o gargalo de última milha que é a conexão de dados entre 

o assinante e a central telefônica.

Esta tecnologia oferece um sistema de comunicação capaz de satisfazer a 

exigência de largura de banda, propiciando a criação de novos serviços. As 

diversas companhias telefonicas, de TV a cabo, de telefones celulares, entre 

outras, viram oportunidades em alavancar grandes lucros utilizando o DSL 

na oferta por novos serviços aos seus assinantes.

De acordo com as necessidades por serviços, foram criados diversos padrões 

de comunicação. Os mais conhecidos são: ADSL e HDSL. Ambos são siste-

mas de linha digital de assinante que oferecem serviços de banda larga para 

o usuário. Daí pode-se concluir que a letra “X” antes das abreviaturas DSL se 

refere a um termo generalizador correspondente a uma tecnologia de acesso. 

ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line)
Sistema que utiliza a linha telefônica 
comum para permitir a conexão 
de internet banda larga (de alta 
velocidade). A linha é dividida em 
três canais: voz (ligações de telefone), 
download e upload (quando o 
internauta “envia” arquivos e dados 
para servidores na web). É o tipo de 
tecnologia mais utilizada para banda 
larga e está presente em serviços 
como o Speedy, da Telefônica.

HDSL (High-Bit Digital Subscriber 
Line)
Foi a primeira tecnologia DSL a ser 
desenvolvida, no final da década 
de 80, como alternativa às linhas 
T1 (1,544 Mbit/s) e E1 (2 Mbit/s). 
As linhas HDSL são simétricas na 
linha do tempo, o que permite que 
o download e o upload possuam a 
mesma velocidade, e aproveitem a 
infraestrutura de rede utilizada pelos 
telefones comuns. O canal de conexão 
HDSL usa dois pares trançados para 
implementar o modo de transmissão 
full-duplex (TOLEDO; PEREIRA, 2001).
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Os modems DSL utilizam modulações do tipo DMT e CAP.

1. Explique com suas palavras o que é modem.

2. Diferencie o modem analógico do digital.

3. Quais são as modulações utilizadas no modem analógico?

4. Quais são as modulações utilizadas no modem digital?

5. O que é comunicação banda base?

6. Quais são os tipos de códigos de linha que os modems digitais utilizam?

7. Explique para que serve uma LPCD e como funciona o dispositivo de ter-

minação de uma das LPCDs.

8. Quais são os tipos de código corretores de erros que os modems utilizam 

e qual o mais eficiente?

9. Explique o que é a tecnologia XDSL.

Síntese da unidade
Caro estudante, você aprendeu nesta unidade que para um computador se co-

municar é necessária a instalação de algum tipo de modem, seja ele oriundo de 

linha de comunicação privada de dados ou de uma simples linha de assinante 

da rede telefônica. O modem está para o computador assim como um receptor 

está para a antena, ou seja, sem esse casamento não há comunicação. 

Agora que você chegou ao final do conteúdo deste caderno, esperamos 

que tenha gostado e que a teoria aqui exposta possa abrir sua mente para 

navegar no vasto campo das Telecomunicações.

Nós, os professores-autores do componente de Redes de Telecomunicações 

II, desejamos muito sucesso na sua vida profissional e acadêmica. Para ajudá-

-lo a se motivar na sua caminhada, deixamos um recado da nossa querida 

escritora Cora Coralina:

“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou 
chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incer-
to da vida, que o mais importante é o decidir.”

Caro estudante, esperamos 
que os conceitos apresentados 

estejam sendo bem 
absorvidos. Para reforçar o seu 

conhecimento sobre ADSL, 
acesse http://www.youtube.

com/watch?v=VYqj4gK8kYA  e 
veja como é uma estrutura de 
interligação de dados em um 

distribuidor geral (DG) de uma 
operadora telefônica. Aproveite 

para revisar o conteúdo visto 
nesta unidade.
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