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Este documento descreve o serviço de Voz sobre IP da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. 
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1. 
Apresentação 
 
A telefonia IP, também conhecida por VoIP (Voice over IP), pode ser definida como qualquer aplicação 
telefônica usada em uma rede de dados que utiliza o protocolo “Internet Protocol” (IP).   
 
Algumas vantagens sobre a telefonia convencional podem ser citadas: 
 

 baixo custo por ligação, em especial chamadas de longa distância e internacionais; 
 baixo custo de infra-estrutura:  uma vez que a infra-estrutura IP esteja instalada, nenhuma ou 
quase nenhuma infra-estrutura adicional de telefonia se faz necessária; 

 interoperabilidade com a rede pública de telefonia (via PBX); 
 integração com serviços e aplicações já existentes dentro da instituição. 

 
O serviço fone@RNP é fruto do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Voz sobre IP [1] 
para a implantação de voz e telefonia IP no backbone RNP. Qualquer instituição qualificada como 
usuária da rede da RNP pode aderir ao serviço. Os procedimentos para filiação ao fone@RNP e 
recomendações técnicas para implantação do ambiente podem ser encontrados em 
http://www.rnp.br/voip/. 
 
A utilização de voz sobre IP racionaliza o uso da infra-estrutura de comunicação, possibilitando a 
convergência de dados e voz pela Internet, com diminuição dos custos tradicionais de telefonia, 
principalmente quando as chamadas completadas são de longa distância. A tecnologia VoIP permite 
estender o acesso telefônico a locais onde existe a rede de dados, mas inexiste a disponibilidade de 
ramais telefônicos, além de incorporar o suporte à mobilidade do usuário. O suporte à mobilidade irá 
permitir que os usuários da instituição possam estar localizados em qualquer ponto do globo e, ainda 
assim, utilizem o serviço, bastando para tal ter acesso à Internet (banda larga) e um telefone IP 
configurado. 
 
Na arquitetura do serviço fone@RNP, telefones IP poderão ser disseminados entre os usuários das 
instituições acadêmicas, com um custo relativamente baixo de investimento. Basicamente, será 
preciso  disponibilizar uma máquina com sistema operacional livre (ex.: Linux) para hospedar os 
aplicativos de domínio público envolvidos e, opcionalmente, um equipamento para interconexão com o 
PBX da instituição (gateway). O uso de VoIP em produção por usuários é uma motivação excelente 
para o início de um processo de convergência de dados e voz nas instituições, processo que trará o 
domínio da tecnologia pelo corpo técnico institucional e permitirá os ganhos advindos do uso desta 
promissora tecnologia. 
 
 
2. 
Definições 
  
Organização usuária: Qualquer instituição qualificada para utilização dos serviços de rede da RNP. 
 
Rede VoIP: Conjunto de terminais de voz que estejam registrados ou que venham, dinamicamente e 
mediante autenticação, a registrar-se em um dos gatekeepers catalogados no serviço. Sendo assim, a 
rede VoIP não se limita à rede física da instituição. 
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Terminal de voz (ou Cliente): Um terminal de voz pode ser classificado como sendo: 
 

 Telefone IP avulso ou emuladores de telefone IP avulso; 
 Clientes em micros, tais como OpenPhone, Netmeeting etc; 
 Ramais telefônicos de centrais PBX das instituições ligadas ao serviço, conectados via 
gateway. 

 
Equipamento VoIP: Equipamento necessário para o funcionamento e gerenciamento da infra-
estrutura da rede VoIP. Exemplos: gatekeeper  e gateway. 
 
Rede pública de telefonia: Todo terminal de voz não pertencente à rede VoIP. Compreende os 
ramais que estejam fisicamente localizados em pontos remotos e distantes do PBX e fora dos limites 
geográficos da organização usuária. 
 
 
3. 
Benefícios e Vantagens 
  
Embora a liberalização e democratização do uso sejam os maiores benefícios da voz e telefonia sobre 
IP, uma outra decorrência positiva é a economia de gastos nas ligações entre as instituições usuárias 
do serviço, principalmente em ligações interurbanas ou internacionais. Neste sentido, a economia será 
tanto maior à medida que mais instituições fizerem parte do serviço fone@RNP.   
 
Atualmente, o perfil de gasto telefônico de uma instituição típica indica que a maior parcela (em torno 
dos 60%) das ligações é direcionada para celulares locais. Com a proliferação de celulares em todas 
as camadas da população, muitas vezes usados apenas com o intuito de receber chamadas, este é, 
no momento, o calcanhar-de-aquiles de qualquer instituição no Brasil. A economia de custos 
necessariamente começa pela implementação de políticas de controle que caminhem na direção da 
limitação de discagem para celulares. Outra conseqüência natural do esforço para redução de custos 
é a limitação do número de ramais com a capacidade de efetuar DDD e DDI.  
 
Para a comunidade acadêmica, na qual o incentivo a trabalhos cooperativos com instituições 
nacionais ou internacionais tem sido a tônica nos últimos anos, a restrição de comunicação passa a 
ter um impacto grande e bastante negativo. Enquanto a troca de e-mails atende integralmente a uma 
comunicação não interativa, o contato pessoal interativo, na ausência de chamadas telefônicas 
tradicionais, depende do uso de sistemas de mensagens instantâneas com voz integrada (MSN 
messenger, ICQ etc.) ou de voz sobre IP.  
 
Com o investimento no gateway (com interface digital ou analógica), o PBX institucional poderá ser 
integrado à Internet, permitindo o acesso ao serviço fone@RNP a partir de qualquer ramal interno. 
Ligações oriundas de telefones IP ou de ramais internos do PBX são tratadas como chamadas 
originadas internamente no serviço fone@RNP  e tratadas de forma semelhante. Uma instituição que 
opere esse equipamento de voz poderá, a seu critério, permitir que chamadas originadas dentro da 
rede VoIP do serviço sejam completadas para a rede pública de telefonia.  
 
Mais ainda: as instituições poderão permitir que chamadas externas, oriundas da rede pública de 
telefonia, possam acessar o serviço fone@RNP discando para o ramal do serviço. Nesse caso, estas 
chamadas originadas externamente ao serviço só poderão completar para a rede VoIP, isto é, para 
telefones IP ou ramais de PBX das instituições participantes.  
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O serviço fone@RNP está projetado e configurado para impedir que a RNP seja usada para 
completar chamadas  entre telefones da rede pública de telefonia.  
 
O serviço fone@RNP, em sua plenitude, fica restrito à comunidade acadêmica e de pesquisa, embora 
permita ampla e completa interação desta comunidade com a população em geral, usuária dos 
provedores de telefonia pública.  
 
 
4. 
Colaboração Internacional 
  
Além de cobertura nacional, o serviço fone@RNP tem interconexão com equipamentos acadêmicos 
em instituições do exterior, notadamente da Internet2. A implantação de VoIP dentro de uma 
instituição irá permitir que o acesso ao serviço fone@RNP seja liberado sem restrições, para qualquer 
ramal do PBX institucional, visto que todas as chamadas, independente de serem chamadas locais, de 
longa distância ou internacionais, serão tratadas via Internet, sem custo adicional, como hoje ocorre 
com o e-mail. Ramais que hoje são de uso restrito passam imediatamente a ter a facilidade de 
completar chamadas para qualquer instituição ou cidade integradas ao serviço. Esta flexibilidade é 
muito atraente e conveniente, especialmente no momento atual, quando as instituições estão sendo 
forçadas a diminuir custos, resultando na habilitação de poucos ramais na instituição com capacidade 
de fazer DDD ou DDI. 
 
 
5. 
Custos Relacionados 
  
Para disponibilizar o serviço de forma integral à sua comunidade, uma instituição que possua 
conectividade à RNP2 deve instalar um gateway para conexão de seu PBX (ou de sua rede de 
telefonia privada) à rede de dados interna e, por extensão, ao serviço fone@RNP. Além disso, a 
instituição deve operar um servidor para registro de usuários e coleta de estatísticas de uso. Através 
desta reduzida infra-estrutura, os usuários poderão acessar os ramais internos da instituição via 
Internet, de qualquer lugar, a partir de telefones IP.  
 
Caso o usuário esteja em um local que também  faça parte do serviço, ele poderá então simplesmente 
discar para a sua instituição, a partir de um ramal interno qualquer. 
 
Os custos associados com a implantação do serviço dentro da instituição podem ser definidos da 
seguinte forma: 
 

 Equipamentos 
 Treinamento de pessoal (Homem X Hora)  

 
Obs: Os valores relativos a treinamento de pessoal não são considerados neste documento. 
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Abaixo são apresentados dois estudos de custo envolvendo a instalação do serviço fone@RNP. 
 
 
Instituição A 
 

Gateway com interfaces analógicas (4 ligações simultâneas) R$ 15.000,00 
Servidor (máquina com sistema operacional Linux)  

- Pentium 4 
- 1 GB de RAM 
- 100 GB de disco (SCSI) 

R$ 3.000,00 

 
 
Instituição B 
 

Gateway com interface digital E11 (30 ligações simultâneas) R$ 30.000,00 
Servidor (máquina com sistema operacional Linux) 

- Pentium 4 
- 2 GB de RAM 
- 130 GB de disco (SCSI)  

R$ 5.000,00 

 
 
 Notas: 

 
1. O PBX da instituição deve estar previamente configurado com uma interface digital de 

mesmo tipo (E1). É através dela que as ligações serão encaminhadas ao gateway. 
 

Obs.: Essa infra-estrutura é perfeitamente escalável, podendo ser ampliada conforme o número de 
usuários cresce, sem perder o capital inicial investido. 
 
 
6. 
Qualidade de Serviço 
  
A qualidade de uma conexão VoIP depende diretamente da performance e disponibilidade de recursos 
da rede de dados que está sendo utilizada. Da mesma forma que ocorre com uma ligação telefônica 
convencional, a ligação via VoIP é começada e terminada à revelia da companhia prestadora de 
serviço. Além disso, podem ocorrer congestionamentos na rede durante a conexão VoIP (mais 
precisamente, saturação em algum ponto da rede). As duas coisas juntas podem resultar em 
complicações, como, por exemplo, não estabelecimento da ligação, ligação interrompida durante a 
conversação, ruídos e outros.  
 
O serviço está montado para minimizar e lidar com todas essas complicações, mas isto **depende 
enormemente** da sofisticação dos equipamentos internos das instituições e de sua configuração 
adequada. Para obter-se a qualidade desejada do serviço VoIP, é necessário implementar 
mecanismos que reduzam o número de pacotes descartados em momentos de congestionamento na 
rede e minimizem o atraso existente durante a conexão. 
 
Diante disso, a RNP irá garantir a qualidade de serviço dentro de seu backbone, incluindo os acessos 
até os pontos de presença (PoPs) (Figura 6.1 - equipamentos em azul). O acesso que vai da rede 
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interna do PoP até a rede interna da instituição não é de controle da RNP (Figura 6.1 - abaixo da linha 
tracejada vermelha), devendo a instituição se articular com o PoP para garantir os requisitos 
desejáveis para o serviço ao longo deste caminho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.1: Backbone da RNP 
 
No que diz respeito à rede interna da instituição, para se obter uma boa qualidade em VoIP devem ser 
observados os seguintes itens: 
 

 A rede local não deve estar saturada e os elementos que farão parte do serviço VoIP devem ser 
atendidos através de uma rede totalmente comutada (uso de switches); 

 
 Cuidado especial deve ser tomado em relação aos equipamentos de rede para que não haja 
descarte de pacotes. 

 

Instituição 1 Instituição 3 

Instituição 2 

Backbone RNP

PoP B PoP A 
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7. 
Algumas instituições conectadas 
  
Hoje já existem instituições conectadas ao fone@RNP. O mapa abaixo (figura 7.1) mostra a 
representação dos estados onde elas estão localizadas (em azul). Além disso, uma listagem dessas 
instituições pode ser visualizada na tabela 7.1. 
 
 
 

 
Figura 7.1: Mapa do backbone da RNP 
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Amazonas  
 Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA 
Bahia  
 Universidade Salvador – UNIFACS 
Ceará  
 Universidade Federal do Ceará – UFC 
Distrito Federal  
 Ministério da Educação e Cultura - MEC 
 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-Brasília 
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
Pernambuco  
 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Rio de Janeiro  
 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-Rio 
 Instituto Militar de Engenharia – IME 
Santa Catarina  
 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
São Paulo  
 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP-Campinas 
* A relação completa e atualizada pode ser obtida na página WEB do serviço: http://www.rnp.br/voip 

 
Tabela 7.1: Listagem de instituições conectadas 
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