
 

(*) Rua José Izidoro Biazetto, 158 – sala 220 - Bloco A – CEP 81200-240 Curitiba, PR – Brasil 
Tel: (+55 41) 3331-3257 – Fax: (+55 41) 3331-3131 – Email: marcio.miguel@copel.com 

    

 

 
 
SNPTEE 
SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA  

 
 
 

GTL 05 
14 a 17 Outubro de 2007 

Rio de Janeiro - RJ  
 

 
GRUPO XIX 

GRUPO DE ESTUDO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO PARA  SISTEMAS 
ELÉTRICOS 

 
 

SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP NO AMBIENTE DE UMA COMPANHIA DE ENERGIA  ELÉTRICA - COPEL 
 
 

  Márcio Luiz Ferreira Miguel *                                   Aloivo Bringel Guerra Jr.                     
 

COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA  
 

 
 

  
RESUMO 
 
A integração da rede telefônica convencional e da rede telefônica baseada em tecnologia de Voz sobre IP (VOIP) 
da COPEL foi possível com a utilização de softwares livres e protocolos de sinalização padrão. Esta integração 
permitiu a convergência das redes de voz e dados para uma única rede, assim diminuindo os custos de se manter 
duas redes paralelas e acrescentando funcionalidades antes inexistentes, e com custos muito vantajosos.  
O presente artigo descreve a experiência piloto feita pela COPEL – Companhia Paranaense de Energia em 
interligar agências, postos de serviços, pequenas usinas e demais pontos remotos à rede telefônica corporativa 
com o uso da tecnologia VOIP.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 
 
A COPEL possui uma arquitetura de rede de dados de nova geração, denominada NGN (New Generation 
Network), e utiliza desta infraestrutura para desenvolver e ofertar uma geração de novos serviços convergentes, 
sendo o serviço de voz sobre IP responsável em atender as necessidades de voz corporativa para companhia e 
futuramente para os seus clientes externos. 
 
Apesar de já possuir uma estrutura de telefonia tradicional a serviço da organização, existem deficiências no 
processo de expansão da atual plataforma legada de voz, relacionados aos altos custos envolvidos por se tratar 
de uma tecnologia legada que exige redes distintas para voz e dados. Em paralelo a este cenário identifica-se 
uma crescente demanda por soluções de voz, onde as principais exigências são qualidade, flexibilidade e 
segurança. 
 
Com a chegada de uma solicitação de abertura de 50 novas agências de atendimento a consumidores, as quais 
necessitariam possuir acesso tanto à rede de dados da Empresa quanto a de telefonia corporativa, a 
Superintendência de Telecomunicações da COPEL se viu diante de uma oportunidade de modificar o modo 
tradicional de atendimento, que era composto por canais TDM distintos para voz e dados, ou em alguns casos, até 
o uso de linhas externas da operadora STFC para uma solução integrada, utilizando apenas uma rede de dados 
para ambas as finalidades.  
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Os investimentos que seriam destinados a aquisição de equipamentos TDM, tais como MUXes, baterias e 
retificadores seriam voltados à compra de equipamentos destinados à interligação dos PABX da rede telefônica 
corporativa à rede VoIP que seria montada, além de adaptadores para telefones analógicos (ATAs), que seriam 
instalados nas novas agências. O controle das chamadas (SIP Proxy) seria implementado por softwares de uso 
livre, e seriam instalados em servidores Linux já existentes. 
 
Esta nova rede VoIP deveria atender a alguns requisitos básicos, de qualidade de ligação, permitir a integração ao 
plano de numeração da rede telefônica existente, de possuir facilidades básicas, tais como tranferência e 
conferência, permitir o uso tanto com terminais convencionais como na posição de tronco para PABX analógicos, 
e de não estar atrelada a uma tecnogia proprietária de qualquer fabricante.  
 
Outros requisitos que deveriam ser levados em conta seria a compatibilidade com os tipos de redes de dados que 
seriam utilizadas e também a expansibilidade do sistema, para permitir que muitos outros locais pudessem ser 
interligados ou mesmo migrados da tecnologia convencional para a tecnogia VoIP no futuro. 
 
Com a aprovação do novo modelo de atendimento, que mostrou-se vantajoso tanto no valor investimento quanto 
no custeio, por evitar o pagamento de pulsos e ligações interurbanas para a operadora de STFC, montou-se um 
cronograma para aquisição e implantação da nova rede VoIP na COPEL. 
 
A solução adotada em termos de infra-estrutura básica, foi a implantação de uma plataforma que pudesse utilizar 
por completo os recursos da rede IP da Copel, que possui protocolo MPLS e está apoiada na infra-estrutura de 
sistema óptico (SDH) que atualmente sustenta o sistema de telecomunicações da Copel. 
A preocupação com interoperabilidade de equipamentos e a integração com a plataforma tradicional foi um 
objetivo a ser perseguido pela empresa. 
 
Atualmente a solução está sendo plenamente utilizada em diversos ambientes, como agências, postos 
corporativos, pequenas usinas, escritórios remotos, atendidos por diversos meios, tais como redes metropolitanas 
Gigabit, Frame-Relay, VPNs IPSec e enlaces via satélite. E utilizada também como alternativa de redundância de 
comunicação para os centros de operação e de atendimento. 
 

2.0 - ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS DE VOZ E DADOS  

 
Para a implantação da nova rede VoIP integrada às redes de telefonia e de dados já existentes nos ambientes da 
COPEL, foram realizados estudos dos cenários de voz e dados pré-existentes  para a determinação da viabilidade 
do projeto. Os modelos de redes que compõem o ambiente da COPEL estão descritos a seguir. 
 
 
2.1 Rede Telefônica Corporativa da COPEL 
 
O diagrama da rede telefônica corporativa é mostrada na figura 1. 
 

 
 

FIGURA 1 –  Rede Telefônica Corporativa da COPEL 
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A rede telefônica corporativa da COPEL é formada por 20 centrais instaladas nas cidades pólo no Estado do 
Paraná e atendem cerca de 10.000 terminais, entre analógicos e digitais RDSI. A interligação entre elas é feita 
usando-se canais RDSI de 2 Mbps providos pela própria rede SDH da COPEL.  A interligação entre as centrais e a 
rede pública é feita por canais R2 e por troncos analógicos nas cidades onde estas centrais estão instaladas. Em 
cerca de 100 cidades existem centrais analógicas que atendem os ramais locais e possuem troncos analógicos 
com a rede pública local e troncos, também analógicos, providos pela COPEL ou por terceiros com as centrais da 
COPEL existentes nas cidades pólo. 
 

2.2   Rede de Dados IP/MPLS  
 
Para uma implementação com sucesso da comunicação de voz sobre uma rede de dados é importante que a rede 
possua características mínimas de banda e qualidade suficientes para garantir que não haja desconforto aos 
usuários devido a perdas de pacotes, latência elevada e jitter excessivos, o que causaria efeitos de atraso ou 
“picotamento” na voz.  
 
No ano de 2003 iniciou-se na COPEL a migração da antiga rede baseada em IP/ATM para uma rede baseada em 
redes metropolitanas Gigabit Ethernet, com acesso de última milha feito por fibra óptica e conversores eletro-
ópticos de 100 Mbps. A figura 2 mostra uma representação de uma das redes metropolitanas, no caso a  da 
cidade de Curitiba.  
 
 

 
FIGURA 2 –  Rede Metropolitana de Curitiba 
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As redes metropolitanas são interligadas em âmbito estadual por uma rede em anel IP/MPLS (figura 2), com 
interfaces POS de até 622 Mbps , sobre um anel SDH, que por sua vez utiliza as fibras ópticas dos cabos OPGW 
(Optical Power Ground Wire) e auto-sustentáveis que a COPEL possui no Estado do Paraná (1).  
Esta rede, além de atender às necessidades da COPEL corporativa, também atende a diversos clientes externos 
da COPEL Telecomunicações. Devido a migração de tecnogia que ocorreu, juntamente à uma expansão dos 
sistema de telecomunicações, muitos pontos que eram atendidos a baixas velocidades passaram a contar com 
uma maior banda disponível, permitindo a comunicação de voz sobre IP sem grandes problemas de QOS 
(Qualidade de Serviço). A rede IP/MPLS possui mecanismos de marcação e priorização de pacotes baseados em 
Differentiated Services (2), o que minimiza a possibilidade da qualidade voz ser afetada no caso de 
congestionamento no enlace que atende determinado ponto. 
 
 

 
 

FIGURA 3 –  Rede Estadual IP/MPLS 
 
2.3  Rede de Dados IP via Satélite  
 
 
Apesar da COPEL atender com recursos próprios, seja com óptica ou rádio digital a grande maioria dos locais 
onde a comunicação de dados corporativa é necessária, o alto custo de acesso inviabilizava o atendimento de 
algumas agências e algumas pequenas usinas, e por este motivo, decidiu-se usar o acesso via satélite. 
 
O acesso via satélite criou um desafio extra, porque as variáveis como banda, latência e perda de pacotes que 
tinham valores extremamente favoráveis para o uso para uso com voz nas redes terrestres, passaram ser 
significativas no caso do satélite. Enquanto a latência da rede terrestre que tipicamente não ultrapassa 20 ms,  nos 
pontos atendidos por satélite sempre supera 650 ms.   
 
A latência mais elevada observada cria um pequeno desconforto para o usuário, mas não impede o uso normal 
quando a comunicação é feita entre um ponto atendido via satélite e outro ponto normal, VoIP ou convencional,. 
Quando há salto duplo, ou seja, uma comunicação de voz entre dois locais atendidos via satélite, o tempo entre 
uma pergunta e uma resposta entre dois interlocutores pode chegar a 3 segundos, prejudicando bastante a 
comunicação. Nestes casos cria-se um efeito “walkie-talkie” onde a cada interlocutor aguarda o término da frase 
do outro para começar a falar.  Como são poucos (cerca de 30) os pontos atendidos via satélite na COPEL, e a 
probabilidade de comunicação entre dois pontos via satélite também é pequena, este não é um fator que 
inviabilizaria o uso desta tencologia para casos especiais, onde sem ela não haveria outra possibilidade de 
comunicação. 
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2.3  Acessos via VPN-IPSEC  
 
 
Os túneis VPN-IPSEC sobre a Internet são utilizados para a interligação de pontos remotos  à rede de dados da 
Empresa em pontos fora do Estado do Paraná,  e também permitem a utilização de voz sobre IP. A COPEL possui 
em sua infraestrutura de telecomunicações equipamentos que permitem o término dos túneis VPN-IPSEC na VPN 
corporativa da COPEL, de forma confiável e segura, aliada ao fato da COPEL ser a provedora de acesso Internet 
tanto para a  propria corporação quanto para clientes externos. 
 
O maior desafio quanto a utilização de uma solução baseada em VPN-IPSEC é a dificuldade se se obter 
qualidade de serviço fim-a-fim, pois não há garantia que todos os provedores Internet intermediários terão a 
qualidade necessária para o tráfego de voz, sem perdas ou latência. Por isso é necessária uma escolha cautelosa 
do provedor Internet que será contratado para atender o ponto remoto da VPN-IPSEC. 
 

3.0 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

A solução adotada pela COPEL foi escolhida levando-se em conta os tipos de redes de dados existentes na 
Empresa e a topologia da rede telefônica corporativa. A seguir serão descritos os componentes da solução 
adotada. O diagrama básico da solução adotada é apresentado na figura 4. 

 

 

 

FIGURA 4 –  Diagrama da Solução VoIP 
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3.1   Servidor Proxy SIP  
 
 
A escolha do protocolo IETF SIP (Session Initiation Protocol) (3)  em detrimento ao ITU H.323 para o controle de 
chamadas deu-se em função da sua simplicidade, pela disponibilidade de gateways e IADs  (Integrated Access 
Device) compatíveis no mercado e pela existência de SIP proxys baseados em código livre estáveis, com o SER 
(SIP Express Router) (4) que foi o adotado pela COPEL.  
 
A decisão de se adotar o SER, que é um roteador de chamadas no lugar de um PBX IP, deveu-se a pouca 
necessidade de processamento necessária para o SIP proxy, o que permitiria o atendimento de centenas de 
chamadas simultâneas com um servidor Linux comum e pela não necessidade do tráfego de voz RTP passar pelo 
servidor,  trafegando de um IAD diretamente para o outro.  Caso houvesse alguma necessidade especial, como 
por exemplo, a configuração de uma caixa postal de voz, o SER poderia encaminhar a chamada para um PBX IP 
baseado em software livre, no nosso caso, o Asterisk (5).  
 
Outra grande vantagem do SER é sua capacidade de integração com bancos de dados e de permitir o uso de 
domínios, o que permite o uso de apenas um servidor para atender diversas empresas diferentes, o que pode vir a 
ser interessante no caso da COPEL Telecomunicações vir a prestar serviços de VoIP a seus clientes. 
 
Na estrutura montada no ambiente da COPEL, o Asterisk também é utilizado como gateway de sinalização, 
utilizado para converter o padrão de sinalização SCCP proprietário da Empresa Cisco Systems presente em 
alguns poucos telefones IP que já haviam sido adquiridos, para o padrão SIP.   
 
Para facilitar a administração dos ramais foi desenvolvido internamente um sistema de cadastro de terminais via 
Web integrado ao SER, além de um sistema de bilhetagem do uso dos terminais baseado nos dados reportados 
via RADIUS pelo Media gateway.  
 
 
3.2   Media Gateways  
 
 
Os media gateways fazem a interface entre os pacotes de dados IP e a rede telefônica convencional, por meio de 
troncos RDSI ou R2. A interligação por meio de RDSI-QSIG se mostrou mais interessante pela portabilidade de 
certas facilidades tais como número do assinante, siga-me, tranferência, além do tempo de tempo para completar 
uma chamada ser significativamente menor que com a utilização da sinalização R2.  
 
Decidiu-se por concentrar a interligação entre a rede VoIP e a rede telefônica na cidade de Curitiba, que é o ponto 
de maior concentração de chamadas, utilizando-se a rede convencional para a comunicação da rede VoIP com o 
restante do Estado. Caso o número de chamadas se elevasse muito em direção a um dos outros pólos do Estado, 
poderia ser instalado um gateway neste local, com uma simples mudança no roteamento de chamadas no servidor 
SIP Proxy. 
 
Os Media Gateways escolhidos possuem uma ampla disponibilidade de CODECS, entre eles o G.729, G723, 
GSM, G.711u e G711a, o que o tornava compatível com a maioria dos IADs, telefones IP e softfones disponíveis 
no mercado.  
 
Os CODECS utilizados foram escolhidos de acordo com a capacidade da rede de dados de cada ponto. Nos 
locais atendidos por velocidades acima de 2 Mbps,  foi utilizado o CODEC G.711a, que apesar de não ter 
compressão, possuia a melhor qualidade de áudio.  Para locais atendidos por satélite, o CODEC que melhor 
funcionou em testes de campo foi o G.729. No caso de softfones, que não possuem em sua versão gratuita o 
suporte para o CODEC g.729, foi utilizado o CODEC GSM com bons resultados.  
 
 
3.2 IADs  
 
 
Os IADs do tipo ATA foram escolhidos pela versatilidade de uso, pois, por possuírem 2 portas do tipo FXS, neles 
poderiam ser conectados dois telefones analógicos com ou sem identificador de chamadas ou 2 posiçoes tronco 
das centrais analógicas existentes em um grande número de agências da COPEL. Características como 
configuração remota via Web e auto-configuração via TFTP foram características importantes que facilitaram a 
instalação destes equipamentos nas unidades usuárias. 
Com uma maior oferta de telefones IP com preço mais acessível está sendo observada atualmente, a adoção de 
telefones IP pode ser estudada no futuro.  
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4.0 - CONCLUSÃO 

 
 A implantação do serviço já permitiu a expansão de mais de 100 ramais telefônicos em agências e postos de 
trabalho, totalmente integrados ao sistema de telefonia tradicional e ao sistema de videoconferência IP. A 
flexibilidade e o ganho de escala das áreas de manutenção juntamente com os novos recursos disponibilizados 
aos clientes já são resultados atingidos, por um custo inferior à solução tradicional. 
 
A implantação deste novo serviço demandou ajustes e correções para atingir a estabilidade necessária na 
prestação deste serviço e por utilizar uma plataforma de software livre o acompanhamento de novas atualizações 
é muito importante.  
A definição de padrões de qualidade e o gerenciamento fim-a-fim do tráfego de voz dentro de uma rede de dados 
é uma dificuldade constante, conforme abordamos neste trabalho. 
 
O uso de novas funcionalidades por parte dos clientes é motivo de desconfiança, principalmente quando a única 
referência comparativa é a plataforma tradicional, o que provoca em muitos casos, resistência ao seu uso. 
Vários questionamentos quanto a segurança são sempre levantados e muitos clientes sentem-se inseguros no 
uso desta nova tecnologia. 
 
Atualmente busca-se a expansão da solução para clientes externos e a definição do futuro da arquitetura em uso 
A utilização deste novo serviço já é uma realidade dentro da organização e em breve a prestação deste serviço 
para clientes externos também estará disponível. 
 
Os resultados já atingidos são mais do que satisfatórios e as solicitações para disponibilização deste recurso 
aumentam a cada dia. Os benefícios que esta solução está trazendo para organização vão muito além da 
economia de recursos, eles apontam para o aumento da disponibilidade das comunicações de voz e a 
possibilidade de mobilidade produtiva que é um assunto em evidência. 
 
O mundo todo destaca o uso desta tecnologia, sendo inevitável que um prestador de serviços de 
telecomunicações oferte alguma solução nesta área, a COPEL posiciona-se novamente como uma empresa com 
soluções inovadoras e com a oferta de serviços de última geração, utilizando-se da sua infraestrutura de extrema 
capacidade e  qualidade, características essenciais das empresas do setor de energia do país. 
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