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RESUMO 
Este trabalho faz uma reflexão sobre o impacto que a Telefonia sobre IP vai provocar na 
Internet e Intranets, tanto do ponto de vista de volume de tráfego migrado dos serviços de 
telefonia convencionais (comutados por circuito) quanto dos problemas de controle de 
congestionamento, dada a natureza do protocolo UDP, transporte do VoIP, e das atuais 
técnicas de QoS. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O TCP é, sem dúvida, o grande campeão de tráfego na Internet. Quase 100% do 
tráfego medido na Internet é devido a datagramas transportando TCP [2]. Das aplicações a 
campeã é, ainda, o http. O uso da Web tem sido a causa de maior impacto no tráfego IP, 
uma vez que o browser tem se apresentado como a interface homem-máquina mais usada 
hoje em dia para várias aplicações (bancárias, passagens aéreas, correio eletrônico, ftp, 
etc.). 
 

O transporte utilizando UDP é, ainda, pequeno tanto que, quando alguém quer se 
referir aos protocolos que constróem uma rede baseada em IP, só falam de protocolo 
TCP/IP quando, na verdade, estão se referindo ao protocolo IP e seus parceiros tais como o 
UDP, o TCP, o ICMP, o IGMP, o SMTP, o SNMP, etc. 

 
 

2 – O USO de VoIP em REDES IP 
 
 O gráfico, a seguir, mostra uma comparação entre o volume de tráfego por tipo de 
datagrama e segmento [2]. Nele vemos que, na data das medições, o TCP apresenta um 
tráfego muito superior a todos os outros. Isto se deve em grande parte ao sucesso das 
aplicações Web (usando protocolo http) entre os usuários. De fato, após o lançamento do 
Mosaic, primeiro browser com interface gráfica amigável, o uso da Internet se disseminou 
em todo o mundo. O meu filho caçula, aos 4 anos de idade, já dava seus primeiros cliques. 



 

 
No entanto os serviços de vídeo e voz têm tido um crescimento admirável, 

particularmente o VoIP. Todos desejam ardentemente se ver livres do Windows, que é 
pago, e usar o Linux, que é gratuito. Isto se aplica, também, às aplicações mais comuns 
como editor de texto, planilhas eletrônicas, etc. Do mesmo modo estão todos ansiosos por 
se livrarem das altas tarifas telefônicas, sejam elas locais, DDD ou Internacionais (DDI). 
Assim o VoIP tem tido uma aceitação e, portanto, um crescimento enorme propiciando o 
surgimento de novas empresas. Já foi anunciado na imprensa especializada que várias 
empresas de telefonia tradicional estão prontas para lançar telefonia usando VoIP. Só que 
se lançarem agora vão concorrer consigo mesmas, uma vez que seus clientes vão preferir o 
VoIP, mais barato, do que o de telefonia tradicional. Então, quando a perda de receita 
atingir um patamar determinado (cada empresa deve saber qual o seu patamar) então elas 
lançarão o serviço, pois será melhor perder uma parte da receita do que perdê-la toda. 
 
 

Veja o gráfico abaixo que mostra a percentagem de uso da rede por aplicação [2]. 
 



 
 

 
 

A tabela, abaixo, apresenta valores medidos no backbone IP da MCI (USA) durante 
24 horas do dia 13 de abril de 1998. Compare-se os valores medidos de tráfego TCP e 
UDP. 
 
 Bytes Pacotes Fluxos 
TCP 95% 90% 80% 
HTTP 75% 70% 75% 
 

O tráfego restante é causado por segmentos UDP, IPv6, IP-in-IP, ICMP e outros [2]. 
 

Aqui vale fazer um comentário sobre o termo VoIP largamente utilizado nos dias 
atuais. VoIP quer dizer, como todo o mundo já sabe, Voice over IP (ou Voz sobre IP). Ora 
Voz sobre IP já é feito há muito tempo, ainda que com qualidade baixa. Netmeeting sempre 
fez VoIP, CuSeemee sempre fez VoIP. Há, também, o Lipstream, o Hearme, etc. Nestes 
casos a conversação de voz é feita ponto-a-ponto. Mas telefonia sobre IP é muito mais do 
que isto. Significa questões como o PLANO DE NUMERAÇÃO, DISCAGEM (seleção), e 
serviços como SIGA-ME, SECRETÁRIA ELETRÔNICA, 0800 e toda a gama de serviços 



telefônicos que conhecemos hoje em dia. Se a Internet vai capturar o serviço telefônico, a 
ponto de substituir o serviço de telefonia convencional, ela terá que oferecer todos estes 
serviços. Por isto propomos o termo Telephony over IP, ou ToIP, por ser muito mais 
abrangente incorporando, inclusive, a integração do serviço de telefonia convencional com 
telefonia sobre IP, e vice-versa, para lidar com a fase de transição. 
 

Por outro lado começa a haver um declínio da taxa de crescimento de tráfego 
telefônico internacional, comutado por circuito, (é nas ligações internacionais que o VoIP 
apresenta as maiores vantagens) a partir de 2000, conforme mostra a tabela abaixo [4]. 
 

Crescimento de Tráfego por Região 
 1999 2000 2001 
África 14.9% 9.5% 10.1% 
Ásia 12.0% 16.6% 14.1% 
Europa 14.9% 20.6% 11.6% 
America Latina 10.1% 19.9% 10.1% 
U.S & Canadá 17.8% 27.4% 0.8% 
 

Nota-se que o menor crescimento é justamente onde já existe uma oferta abundante 
de serviços telefônicos. É fácil apresentar grandes crescimentos percentuais quando não se 
tem nada, ou pouca coisa. Mas quando o mercado já está bem servido, conseguir um 
crescimento percentual fica mais difícil, ainda que o crescimento em números absolutos 
possa ser maior do que em outras regiões. 
 

Na revista Spectrum, do IEEE, de abril deste ano há um artigo [1] que fala que a 
British Telecom gostaria de desligar todas as centrais CPA-T num prazo de 3 a 5 anos, 
substituindo por “VoIP”. Esta tendência está acontecendo em todos os países do mundo, 
uns com maior velocidade e outros menos. 
 

Feitas estas divagações, vamos prosseguir no nosso raciocínio. Várias técnicas 
foram desenvolvidas para dar ao IPv4 mecanismos de QoS (Quality of Service) [4] o que 
tem provocado um aumento da qualidade do serviço VoIP, encorajando a migração dos 
usuários para esta modalidade que, por sua vez, encoraja empresas a investirem nesta 
solução aumentando a oferta (com preços baixos) que, em conseqüência, provoca o 
aumento da migração dos usuários de telefonia convencional para a Internet. 
 

Estas técnicas que, resumidamente, consistem em usar roteadores capazes de CQS 
(Classify, Queueing, Scheduling), ou seja, roteadores que classificam os datagramas 
entrantes e os colocam em filas apropriadas de acordo com as exigências do serviço 
transportado pelo datagrama. Após serem enfileirados em filas de prioridade variável, de 
acordo com sua classe, a etapa de Scheduling serve as várias filas com disciplinas de 
atendimento que melhoram muito a velocidade de serviço nos roteadores (de acordo com a 
classe do serviço) e diminuem consideravelmente a perda de pacotes. Ou seja, a latência e a 
perda de pacotes diminui a níveis que viabilizam VoIP por razões que não cabem neste 
trabalho. Existe uma grande empresa de telecomunicações no Brasil que oferecia SLA 
(Service Level Agreement) com valores de 150 ms para latência e 2% para perda de 



pacotes. Após a adoção de técnicas de QoS nos roteadores do seu backbone estes valores 
cairam para 50ms e 0,5%, respectivamente. Outra técnica adotada por esta empresa foi usar 
DiffServ. Estas soluções, usadas conjuntamente, produziram um aumento considerável na 
qualidade do serviço prestado dentro do backbone, ou seja, melhoraram o QoS percebido 
pelos seus clientes. 
 
 

Acontece que as técnicas de gerência de fila (Queueing Management) usadas na 
etapa Q do roteador CQS operam sobre os datagramas que carregam o protocolo TCP pois 
este admite um controle de fluxo baseado na perda de pacotes. O protocolo UDP não 
contempla nenhum mecanismo de controle de fluxo. Ele fica enviando pacotes na rede sem 
se preocupar se a rede os está descartando. Com o aumento do VoIP, a quantidade de 
pacotes UDP aumentará muito talvez, até, ultrapassando o de pacotes TCP. 
 

Aqui dois aspectos devem ser considerados: 
1 – Os pacotes que transportam voz são encaminhados para filas com maior 

prioridade do que dos outros serviços pelo motivo de que estes pacotes 
precisam de valores de latência baixos. Enquanto o número de pacotes com voz 
for pequeno em relação ao total de pacotes que passam pelos roteadores é fácil 
dar prioridade a eles. Mas o que acontecerá quando a maioria dos pacotes for de 
voz? Todos serão prioritários. Então, como garantir que eles sejam servidos 
mais rapidamente pelos roteadores, já que todos eles são prioritários. 

 
2 – Os mecanismos de controle de congestionamento de rede se baseiam, como já 

dissemos, nos datagramas que usam o protocolo TCP para transporte. Logo, 
como VoIP usa o UDP, não será mais possível fazer um controle de 
congestionamento eficiente da rede. 

 
 

Em 2001 o volume de tráfego internacional foi de 154 bilhões de minutos e aumenta 
ano a ano. Apesar do recente declínio da Taxa de Crescimento continua crescendo, menos 
mas crescendo. Agora imaginemos este tráfego migrando para a Internet e o grande 
impacto que isto vai provocar. E não se trata só de aumentar a velocidade dos links e 
aumentar o número e a capacidade dos roteadores. É uma questão de perder o controle de 
congestionamento da rede, uma vez que o tráfego VoIP (ToIP, como queiram) usa UDP 
como transporte. 
 
3 – CONCLUSÃO 
 

O mundo parece que terá uma única rede de computadores que é a baseada no 
protocolo IP e no conjunto dos protocolos que formam esta plataforma. Por outro lado 
todos os serviços estão migrando para esta rede (IP) sejam aplicações de dados, voz e vídeo 
(atualmente chamado de triple-play). 

 
O serviço de telefonia sobre IP, VoIP, é o mais promissor, e está crescendo 

de forma acelerada. Um grande impacto ocorrerá nas redes IP pela incorporação 
desta aplicação. Primeiro haverá um aumento descomunal de tráfego, que 



atualmente é cursado pela rede de telefonia pública convencional. Além disto os 
atuais mecanismos de QoS não serão mais suficientes para dar às redes IP a 
confiabilidade e qualidade necessárias (principalmente latência e perda de pacotes) 
para que VoIP tenha a qualidade mínima necessária para provocar a decisão dos 
usuários de sair da telefonia comutada por circuito (melhor e mais cara) para VoIP 
(pior, porém aceitável, e mais barata). 

 
Está aberto um maravilhoso campo de pesquisa a ser explorado. 
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