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Resumo 
Pretende-se neste artigo apresentar uma forma viável de utilização de dados 

junto à telefonia, para chamadas de voz/vídeo. Antes da invenção do telefone (1875), 

a voz humana tinha alcance limitado pela potência da voz. Em pouco mais de um 

século, o telefone evoluiu de sua forma mais primitiva até os mais atuais:  aparelhos 

digitais capazes de transmitir informação. A telefonia é um complemento essencial 

para muitas atividades humanas. Seus princípios fundamentais não sofrem 

alterações, mesmo tendo várias possibilidades para que seja estabelecido um 

contato: a voz humana é transformada em sinais elétricos. Com a evolução das 

tecnologias houve a criação das centrais, que consistem em fazer e receber várias 

ligações simultaneamente através de um equipamento que concentra todas as linhas. 

Através de algumas pesquisas e testes percebemos a viabilidade de criação 

de uma central telefônica portátil, que utiliza a internet para transmitir as informações 

através de protocolos de comunicação. O serviço pode ser utilizado por usuários que 

utilizem softphones, telefones IP e Smartphones. 

Introdução 
A telecomunicação e um ramo da engenharia elétrica, que contempla projeto, 

implantação, e manutenção de redes de sistemas de comunicação (satélites, redes 

telefônicas, internet, radio, entre outros). A principal finalidade das telecomunicações 

e suprir a necessidade do ser humano de se comunicar a distância. 

Nos últimos anos a evolução e crescimento do setor tem sido notável. Dentro 

deste cenário de evolução tecnológico, pode se destacar o acesso a rede mundial de 

computadores com altas velocidades, ou os serviços oferecidos por grandes 

empresas de telecomunicações no que diz respeito a telefonia. 

Este artigo tem por finalidade demonstrar a praticidade de unir o serviço de 

voz ao de banda larga para efetuar ligações, garantindo assim economia e alta 

performance, sem a necessidade de ter uma rede complexa e sendo de fácil 

utilização pelo usuário. 

Objetivo  
Realizar uma pesquisa sobre os sistemas e formas de transmissão de 

chamadas por VoIP, e com os dados e informações coletadas desenvolver um 

servidor próprio de comutação de baixo custo. 



 

Objetivos específicos  

Apresentar um servidor de VoIP, que pode se comportar da mesma forma que 

os sistemas de arquitetura fechada que atualmente estão disponíveis para venda no 

mercado, analisar os CODECS a serem utilizados em sua estrutura, avaliar custo-

benefício e executar testes para que não haja dúvidas quanto à funcionalidade do 

projeto. 

Metodologia 
Pesquisa realizada com referencial bibliográfico contidos em artigos 

científicos, livros e sites. 

Com os dados obtidos na pesquisa foi possível desenvolver um servidor de 

VoIP com uma boa performance e de baixo custo com e o nosso objetivo. Para o 

desenvolvimento experimentamos muitas plataformas de comutação de voz sobre IP 

ate localizarmos a que mais se adequasse a nossa necessidade. Além da plataforma 

para a transferência de voz por IP se faz necessário o uso de Codecs, que são 

responsáveis por codificar e decodificar a voz. Atualmente nosso sistema de baseia 

em um microcontrolador que é responsável por comutar as chamadas nas redes 

locais, assim não é necessário deter de grande espaço para instalação. 

 

Figura 1: Microcontrolador usado para comutação das chamadas durante a fase de testes e 
configuração. 

Desenvolvimento 
Desenvolvido com base em uma tecnologia que permite a transmissão de voz 

uma codificada por meio de uma rede banda larga, podendo assim substituir os 

atuais serviços de telefonia atuais, podendo diminuir o seu custo a aumentar a sua 

mobilidade e os sistemas de controle embarcados. 



De forma simples subimos um sistema Linux no microcontrolador, para que 

pudesse ser configurado um sistema de comutação logica entre os usuários, sem 

haver a necessidade de um circuito físico dedicado para essa comunicação. Devido 

ao microcontrolador não dispor de muito clock (Velocidade de processamento), e 

nem muita memória embarcada, foi necessário estudar qual seria o melhor formato 

de codificação a ser usado para a transmissão de dados sem saturar o 

processamento do controlador. 

Após a avaliação dos codecs gratuitos disponíveis no mercado G.711, G.721, 

G.723, G.726 e G.729, optamos por utilizar um que tivesse uma pequena demanda 

de processamento, focando assim no G.711, que possui duas subversões, a µ-law 

(EUA e Japão) e A-law (Europa). 

A migração da tecnologia de central de comutação PABX para uma central 

VoIP traz muitos benefícios: 

I. Redução de custos 

O tempo de retorno do investimento feito para implantação do VoIP, depende 

dos gastos envolvendo a estrutura atual da empresa. Por exemplo, se a demanda 

maior da empresa e de chamada local ou entre ramais, o retorno demorara mais 

tempo a ser percebido do que numa empresa em que a demanda maior de 

chamadas seja para telefones moveis ou interurbanos. Inevitavelmente o VoIP trará 

uma redução de custos, porem o tempo que isso leva depende da utilização pelo 

usuário. 

II. Infraestrutura Única 

A utilização dessa tecnologia, fara com que dados e voz trafeguem juntos na 

mesma rede LAN, ou seja, a unificação dos serviços faz com que haja a utilização 

de uma única rede, unificando também as equipes que atuam na área (telefonia e 

TI). Caso haja necessidade de manutenção, será feito em apenas uma rede, o que 

diminui drasticamente o custo com manutenção dos serviços. 

III. Mobilidade 

Caso haja necessidade de mudança da estrutura física da empresa, por 

exemplo, não haverá necessidade de troca das posições físicas no DG (distribuidor 

geral) nem tão pouco passar nova estrutura de cabos para que o ramal fique na 

posição desejada. Esta tecnologia permite que onde haja uma rede Lan, sendo ela 



via cabo ou wireless, o usuário possa conectar seu equipamento a rede e utilizar os 

servos. 

 

 

Figura 2: Diagrama básico de funcionamento do sistema em uma rede LAN/wLAN 

 

Resultados  
Definição de codec a ser utilizado foi com base na taxa de bits do codec(kbps), 

intervalo de amostragem(ms) e a quantidade de pacotes por segundo que é 

transmitida, dentre todos os codecs estudos os o que se apresentou mais vantajoso 

e o G711, o mesmo não utiliza de muito processamento em sua transmissão. 

Após as configurações o servidor apresentou ótimo funcionamento sem 

travamento e interrupções de chamadas. 

 

Considerações finais  
O objetivo da pesquisa foi criar um sistema de VoIP, eficaz e com baixo custo 

de implantação e ampliação. Com o estudo da tecnologia, pudemos notar que ela 

possibilita inúmeras facilidades em uma empresa como a fácil utilização e redução 

de custos, já que o usuário não precisará mais de duas estruturas para realizar a 

comunicação, pois o VoIP trabalha com a rede ethernet.  

Devido ao foco ser empresas de pequeno e médio porte os testes foram 

básicos devido a pequena quantidade de usuários. Durante os testes obtivemos 

resultados positivos, já que o servidor de VoIP demostrou ser muito eficaz para 

trabalhar com até 100 usuários simultâneos sem nenhum problema.  



Comparado com as empresas já consolidadas no mercado que focam em 

atender as empresas de grande porte, o servidor destaca-se ao utilizar pouco 

espaço físico para alocar-se, por ter um desempenho que atende às necessidades 

do mercado e baixo custo de implantação. 
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