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1. Introdução
É intenção deste artigo falar um pouco da história da comutação no Brasil. E falar sobre
este assunto é falar sobre a tecnologia de comutação nacional que deu origem a várias
outras, seja no campo das idéias ou da formação de recursos humanos. Esta tecnologia
inovadora se chama hoje TRÓPICO-RA e é uma plataforma de comutação digital
desenvolvida no CPqD da TELEBRÁS, em Campinas.
Este projeto surgiu para romper barreiras, mostrar do que somos capazes quando temos
apoio. O TRÓPICO não foi apenas mais um projeto, mas ajudou um país a liberar a sua
inteligência sufocada, a criar um centro gerador de tecnologia, um parque industrial para
absorção desta tecnologia, e ajudou também a gerar empregos de alto nível. Surgiu em
uma época em que o país buscava se firmar no cenário internacional como detentor de
tecnologia e iniciava o seu modelo de substituição de importação.
Tinha o TRÓPICO, portanto, campo para progredir. Mas não seria um caminho suave,
pois havia aqueles que achavam desnecessário o país investir em tecnologia. Isto era
coisa para quem já era experiente. Devíamos nos preocupar com equipamentos
menores. Talvez fazer de conta que fazíamos algo sem incomodar ninguém. Mas o
CPqD não era um lugar comum. Era um lugar de seres com espírito de luta muito forte
e empreendedores por natureza. Ingredientes fundamentais para se vencer desafios.

2. Falando sobre a história
O ano era 1973, não se pode precisar se era começo ou fim de verão. O certo é que neste
ano começava a surgir a primeira central de comutação digital do país. O processamento
de chamadas em sua forma eletrônica começava a aparecer e o formato mecânico ou,
mais precisamente, o passo a passo, começava a entrar em decadência. Nascia assim o
projeto SISCOM - Sistemas de Comutação - dentro de uma Universidade brasileira.
Após alguns anos de existência, mais precisamente em 1977, passou o projeto SISCOM
da Universidade para o recém-criado Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) da
TELEBRÁS.
A idéia inicial era de se conseguir a formação de recursos humanos especializados e
também chegar a um protótipo de uma central digital.

Em 1980 chegou-se a um concentrador de chamadas que é testado em campo em uma
Operadora de Telefonia com grande sucesso.
Em 1981, com o objetivo de desenvolver uma plataforma de comutação para aplicações
rurais, nascia o então batizado TRÓPICO-R, com uma capacidade inicial de quatro mil
assinantes.
Em 1984, na TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA (TELEBRASÍLIA), era
efetuado o primeiro teste em campo de uma central digital com tecnologia brasileira.
Naquela época os pesquisadores de todo o CPqD passavam por grandes momentos pois
haviam atingido o seu objetivo. Mesmo nos dias de hoje são poucos os países que
possuem esta tecnologia.
Os desafios aumentavam. Já não se lutava apenas para provar que seríamos capazes de
atingir nossos objetivos, mas se lutava principalmente contra aqueles que não queriam
de modo algum que este país tivesse a sua independência em telecomunicações. Melhor
seria comprar de fora pois tecnologia em telecomunicações era para poucos países e
diziam que aqui no Brasil não se teria a menor chance com este projeto. Cresciam os
desafios e crescia ainda mais a vontade de vencer e chegar ao objetivo desejado.
Assim, em 1986, quando entra em operação a primeira central comercial, inicia-se no
CPqD o projeto daquele que viria a ser um dos maiores sucessos deste Centro: a
plataforma de comutação digital TRÓPICO-RA.
Em princípio de 1990 se instala a primeira central para testes de campo do TRÓPICORA e já neste ano começam a ser comercializadas as primeiras centrais digitais de
médio porte com tecnologia brasileira.
Começa, então, a acontecer um fenômeno que marcaria de vez esta tecnologia
vencedora. Os preços das tecnologias começam a despencar. No início da entrada do
TRÓPICO-RA os preços dos concorrentes eram praticados entre US$ 800 a US$ 900
por terminal nas licitações realizadas pelo sistema TELEBRÁS. A tabela 1 dá uma idéia
dos preços praticados entre julho de 90 e outubro de 91. Notar que os preços de seus
concorrentes despencaram de US$ 900.00 para até US$ 250.00.
Portanto, o TRÓPICO-RA, além de propiciar a formação de recursos humanos
especializados e fomentar a indústria nacional, economizou recursos financeiros à
TELEBRÁS suficientes para pagar todo o investimento realizado em pesquisa e
desenvolvimento pelo CPqD até os dias atuais. Sem dúvida nenhuma, um grande
investimento mesmo para os dias de hoje de globalização e política neo-liberal.

Tabela 1 - Preços praticados de julho de 1990 a outubro de 1991

Data de

US$/T Média das
Propostas

Proposta Vencedora

licitação

Outras
tecnologias

TRÓPICORA
(T-RA)

US$/Terminal

no Terminais/
Equipamentos

jul/90

800

650

564

3.000 T
Local
T-RA

jul/90

950

680

680

5.000 T
Local + TD T-RA

out/90

470

470

( ) 300

Várias
Centrais
26.700 T
70% FAB - 1
30% T-RA

nov/90

625

550

356

7.000 T
LC + TD
FAB - 1

dez/90

611

515

440

3.000 T
Local
T-RA

jul/91

250

294

231

FAB - 2
5.000 T + 2.700 TR

out/91

250

294

231

FAB-2 5.000 T +2.700
TR

Valor médio de aquisição TRÓPICO-RA em 1991: US4 336.00

3. Razões do Sucesso
Todo o sucesso dessa plataforma está baseado no tripé Empresas Operadoras do STB,
CPqD e Indústrias. As Empresas Operadoras detém o mercado e especificam
funcionalidades. O CPqD entra com a pesquisa e o desenvolvimento, desbrava frentes,
busca inovações tecnológicas e repassa às Indústrias a sua inovação. Estas, por sua vez,
atuam na produção e são responsáveis, talvez em maior grau que os demais, pela
qualidade e confiabilidade da plataforma. E o segredo deste tripé está em cada um
conhecer o seu papel e ter o CPqD como o elo de ligação entre as partes formando as
parcerias necessárias.
Mas, para os afixionados em números, fornecemos os fatos que se seguem em forma de
gráficos para não deixarmos dúvidas. A figura 1 mostra dados de julho de 1997 somente
para o TRÓPICO-RA, onde vemos uma planta já instalada se aproximando de dois

milhões e meio de terminais. Dificilmente esta planta deixará de ultrapassar a marca de
três milhões de terminais até o final de 97. Nota-se que não há um único estado sem
uma central TRÓPICO-RA.

Figura 1 - Planta instalada do TRÓPICO-RA em julho de 1997

Na figura 2 mostramos o número de terminais instalados pelas diversas
empresas operadoras do STB. Vemos que a TELESP tem hoje a maior planta e a
CRT, a menor.

Figura 2 - Número de Terminais Instalados em Julho de 1997

4. Aplicações, Características Principais e Funcionalidades do TRÓPICORA
1. Aplicações




Central local
Central trânsito com bilhetagem automática
Central local / trânsito

2. Características Principais













Comutação temporal com conversão de sinais analógico/digital e
digital/analógico em nível de terminal
Controle distribuído e descentralizado
Partição de carga sem troca de mensagens de atualização entre processadores
Padronização de interfaces internas
Alto grau de modularidade e expansão
Interface com correio de voz
Interface para vídeo conferência
Maior que 100.000 terminais para assinantes
12.600 Erlangs de tráfego nominal comutado
31.200 juntores (entrada + saída)
5.460 rotas (entrada + saída)
1.088.000 BHCA

3. Funcionalidades
















Sinalização por canal comum
Bilhetagem automática, multimedição e serviço medido local com 16 grupos de
modalidade de tarifa agendados independentemente
Programação e modificação por CHM
Conexão semipermanente
Possibilidade de modificação de endereço do chamador ou chamado
Discagem abreviada
Bloqueio de chamadas originadas
Bloqueio controlado de chamadas originadas
Transferência automática para telefonista
Transferência automática em caso de ocupado
Não perturbe
Despertador automático
Conferência
Seguidor de chamada maliciosa
Identificador do assinante chamador

5. Novas Funcionalidades
1. CLAD - Concentrador de Linhas de Assinantes Distribuído
O uso do CLAD:







solução transparente para o usuário, pois mantém a qualidade de serviço
enquanto há melhorias na qualidade de transmissão;
digitalização da rede externa até a casa do assinante;
fornecimento de todos os serviços em faixa estreita;
alto grau de confiabilidade devido a mecanismos de recuperação de falhas;
redução sensível do custo do Terminal Integrado;
ganho de pares na rede de Assinantes;




comunicações de dados;
solução flexível quanto às tecnologias de rede de acesso: cobre, fibra, rádio,
misto.

A figura 3 mostra uma aplicação típica desta funcionalidade.

Figura 3 - CLAD

2. Função ET-OMS
Esta função implementa uma interface CHM gráfica amigável, baseada em ambiente
Windows que, com ligação via TCP/IP ou Ethernet, permite a monitoração de tráfego
da Central de modo eficiente mesmo na forma de gráficos.
Primeiramente está sendo liberada a Estação de Trabalho (ET-OMS) que disponibiliza
os manuais da central em um meio eletrônico e auxilia operadores na montagem de
comandos e execução de atividades operacionais. Além disso, é possível a transferência
de arquivos com dados de tarifação para esta estação e, a partir daí, as informações
podem ser transferidas para o Centro de Processamento de Dados da Empresa
Operadora.
Através desta estação de trabalho é possível ainda a monitoração de falhas e
acompanhamento de atividades em mais de uma Central simultaneamente.
A figura 4 mostra uma das possíveis aplicações em uma Central telefônica.

Figura 4 - ET-OMS

3. Acesso Sem Fio
A introdução da funcionalidade Celular Fixo provê ao TRÓPICO-RA o acesso Sem Fio
(via rádio) à Rede de Assinante. Foi feita uma adaptação no software existente para
implementar a Interface TWI, proprietária, com o equipamento de rádio da DIVA
Communications. Foram mantidas todas as características e funções do assinante da
rede fixa, sendo transparente a ele se o acesso é feito via 2 fios ou via rádio.
RSC - Radio Switch Controler - Controla a comunicação entre o TRÓPICO-RA e o
equipamento de Rádio
MBS - Modular Base Station - Gerencia os canais de rádio
Interface Z - Interface padrão de assinante
SU - Subscriber Unit - Interface de rádio do assinante
Interface TWI - Interface proprietária para comunicação entre o TRÓPICO-RA e o
equipamento de rádio

Figura 5 - Acesso Sem Fio

4. Celular Móvel
A introdução da funcionalidade Celular Móvel para transformar a central TRÓPICORA numa CCC requer pequena modificação no software já implementado, e adição das
seguintes funções:






tratamento de protocolo IS-634 para comunicação com as controladoras de rádio
base (BSC);
tratamento de protocolo IS-41 para comunicação com o HLR e com outras CCC;
controle de dados de assinantes visitantes (VLR);
controle de handoffs;
gerência dos enlaces com as BSC, com o HLR e com outras CCC.

BSC - Base Station Controler - Controla várias BTS
BTS - Base Transceiver System - Equipamento transmissor de rádio freqüência na
interface aérea
CCC - Central de Comutação e Controle - É a central com funcionalidade Celular
Móvel
HLR - Home Location Register - Contém os dados permanentes dos assinantes
celulares
VLR - Visitor Location Register - Contém os dados dos assinantes visitantes numa área

Figura 6 - Celular Móvel

5. PABX Virtual
Funcionalidade que permite a uma central CPA-T pública oferecer a seus assinantes os
mesmos serviços que um PABX oferece a seus ramais. Podem ser configurados na
central vários conjuntos de ramais, chamados Grupos de Cliente, correspondentes a
vários PABX. Cada Grupo possui facilidades e plano de numeração específico. Elimina
a necessidade de uma CPCT ser instalada nas dependências do Cliente, que recebe lá
somente as linhas e aparelhos dos ramais/telefonista do seu Grupo.
6. Função Rede Digital de Serviço Integrado - RDSI

O TRÓPICO-RA proverá as funções RDSI de Faixa Estreita, com introdução das
capacitações:










Acessos de assinante: acesso básico (a 2 fios, com capacitação de 2 canais de 64
kbit/s + canal de sinalização: 2B+D), acesso primário (a 4 fios, com capacitação
de 30 canais de 64 kbit/s + canal de sinalização: 30B+D), com sinalização de
acesso de assinante conforme padrão ETSI.
Sinalização entre canais: ISUP completa
Serviços de suporte RDSI: voz, áudio 3.1 kHz, digital irrestrito
Serviços suplementares RDSI: múltiplos números, identificação e restrição de
identificação do chamador, subendereçamento, data/hora, identificação e
restrição de identificação de número conectado, linha em busca, discagem direta
a ramal, portabilidade de terminais, chamada em espera, retenção de chamada,
sinalização usuário-usuário (na versão S7)
Funcionalidades de monitoração de desempenho, detecção, diagnóstico e
localização de falhas, com disponibilização de informações relativas aos acessos
RDSI para o Operador
Novas facilidades de medições e de tarifação (identificando a utilização dos
serviços RDSI)

Esta funcionalidade permite ao usuário da Central TRÓPICO-RA ter acesso à Internet
com sinais de voz e vídeo simultaneamente. Em situação normal de uso da Internet o
acesso é feito a 128 kbit/s. Ao receber uma chamada telefôncia não é necessário
interromper o uso da Internet pois automaticamente a taxa de acesso passa a ser 64
kbit/s e os dois serviços são supervisionados simultaneamente.
No Rio de Janeiro a Central TRÓPICO-RA foi a primeira a fornecer estes serviços à
partir de julho de 1997.
Estas são, portanto, algumas das novas funcionalidades incorporadas à plataforma
TRÓPICO RA.

6. Conclusões
Embora tenha sido desenvolvida dentro da TELEBRÁS, a plataforma TRÓPICO nunca
mereceu qualquer privilégio como acontece em outros países que dominam a tecnologia
de comutação como o Brasil. Em alguns casos, na verdade, chegou a se prejudicar por
isso. Também pagou o preço por tentar romper barreiras e se colocar como alternativa
viável e tecnologicamente competitiva. Muitos a defenderam e muitos a atacaram, mas
os fatos estão aí para comprovar que valeu a pena ter investido.
Esta obstinação do grupo em vencer desafios fez surgir uma tecnologia competitiva,
inovadora na sua arquitetura, sobretudo porque tinha a mesma linguagem de seus
usuários. Por ser responsável por um terço de toda a planta de centrais digitais no país é,
sem dúvida, uma tecnologia vencedora.

