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Memorial:	  Michael	  Anthony	  Stanton	  
Diretor	  de	  P&D,	  RNP,	  entre	  2002	  e	  2018	  

 
Este documento resume a carreira profissional de Michael Stanton, com foco principal 
nas suas atividades relacionadas às redes acadêmicas desde 1986. 
 

1. Até	  1971	  (antes	  de	  chegar	  ao	  Brasil)	  
 
Nascido e criado no que hoje é o distrito Trafford, da área metropolitan de Greater 
Manchester, Reino Unido. Dos 8 aos 18 anos estudou no De La Salle College, Salford, 
Greater Manchester. 
Entre 1964 e 1971, estudou em Trinity College, Universidade de Cambridge, onde 
obteve títulos de Bacharel de Artes (BA) em matemática, 1967, e Doutor de Filosofia 
(PhD) em matemática aplicada, 1971 com a tese “Reflections of beams of inertial and 
internal waves”. No período entre 1969 e 1971, acompanhou seu orientador de tese, 
quando este assumiu cargo de Professor na Universidade Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland, EUA. Voltou para Cambridge para a defesa da sua tese. 
Teve contato com computadores e sua programação desde o primeiro ano em 
Cambridge.  
 

2. Estabelecimento	  no	  Brasil	  a	  partir	  de	  1971	  
 
Em setembro de 1971 assumiu cargo de Professor Visitante Elegido no Departamento 
de Matemática do Instituto Technológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos 
Campos, SP, e lá permaneceu até o fim de 1972. 
Lá se interessou na aplicação de computadores à solução de problemas de matemática 
aplicada, e dava aulas sobre métodos numéricos. Face às limitações dos recursos 
computacionais no ITA para a resolução de problemas numéricos, passou a usar 
“mainframes” no Instituto de Física (IF) da Universidade de São Paulo (USP) e no Rio 
Datacentro (RDC) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 
Na PUC-Rio, conheceu em 1972 o professor alemão, Peter Albrecht, do Departamento 
de Informática (DI), que lhe sugeriu juntar-se ao seu grupo de Análise Numérica no DI. 
Em março de 1973, entrou na PUC-Rio, onde ficaria até 1999, inicialmente como 
Professor Visitante do DI, efetivado em 1975 como Professor Associado, depois de um 
ano como analista no RDC. 
 

3. 1975	  a	  1985	  (atividade	  acadêmica)	  
 
Foi defendida em 1975 a primeira dissertação sob sua orientação, na área de Análise 
Numérica, o primeiro dos seus interesses no DI. Nos anos seguintes também orientou 
alunos de mestrado e doutorado em outras áreas, inclusive linguagens de programação e 
seu suporte, programação concorrente e distribuída, arquitetura de sistemas de 
computação, redes de computadores e seu gerenciamento. Em 1982 assumiu a 
coordenação do programa de pós-graduação do DI, e entre 1983 e 1987 a direção do DI. 
Entre 1982 e 1985, foi um dos organizadores, junto com of professores Valdemar Setzer 
(EPUSP) e Roberto Bigonha (UFMG) de uma série de 5 simpósios sobre o 
desenvolvimento de software básico.  
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4. 1986-‐1989	  (apaixona-‐se	  pelas	  redes)	  
 
Até 1985, o DI, como outros departamentos acadêmicos, já havia instalado uma rede 
local para compartilhamento de impressoras, para servir os computadores pessoais dos 
professores e dos laboratórios dos alunos. Mas ainda não haviam sido identificados 
outros possíveis benefícios para a comunidade acadêmica. Michael mudou seu 
pensamento sobre isto, após a leitura de três artigos1 sobre a construção nos EUA da 
NSFNET, a rede da National Science Foundation (NSF) para interconectar por redes 
digitais as universidades e laboratórios daquele país.  
Para um país como Brasil, onde o intercâmbio da informação científica com o resto do 
mundo funcionava via os correios, a perspectiva de tornar este acesso praticamente 
instantâneo era revolucionária. 
 
Na prática, a revolução seria muito maior do que apenas melhorar o intercâmbio 
científico, e acabaria afetando profundamente o País e seus habitantes, porém precisava 
começar em alguma parte, que era a comunidade acadêmica, e especialmente nas áreas 
de computação e de redes de computadores. Os principais meios à mão eram a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e o Laboratório Nacional de Redes de 
Computadores (LARC). Em julho de 1987, Michael convocou reunião aberta durante o 
Congresso da SBC, realizado em Salvador, BA, para discutir o potencial da NSFNET 
para o país. Havia interesse suficiente para o CNPq financiar um workshop de 2 dias na 
USP em outubro de 1987, coordenado pelos profs. Michael e Paulo Aguiar Rodrigues, 
da UFRJ, então o diretor do LARC, e contava com a participação ampla de acadêmicos, 
representativos do governo federal e da Embratel.2 Neste workshop foi acordado que o 
país deveria ter uma rede acadêmica nacional, semelhante à NSFNET, e resultado direto 
da reunião foi o lançamento da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em setembro de 1989, 
e a inauguração da sua rede nacional em 1992, ambos sob a coordenação de Tadao 
Takahashi. 
 
No final de 1987, Michael encerrou seu segundo mandato de diretor do DI na PUC-Rio, 
e entre 1988 e 1989 esteve de licença sabática, dividindo seu tempo entre a 
Universidade de Cambridge e o University College, Londres. Voltaria desta experiência 
com ainda maior dedicação às redes. 
 
Também em 1987 foi eleito ao Conselho da SBC pelo período 1987 a 1991. 
  

                                                
1 Jennings, D.M.; Landwebber, L.H.; Fuchs, I.H.; Farber, D.J.; Adrion, W.R.  
“Computer Networking for Scientists”, Science 231, p. 943-950, fevereiro, 1986; 
Landwebber, L.H.; Jennings, D.M.; Fuchs, I.H.  “Research Computer Networks and 
their Interconnction”, IEEE Communications Magazine, 24(6), p. 5-17, junho, 1986; 
Quarterman, J.S.; Hoskins, J.C.  “Notable Computer Networks”, Communications 
ACM, 19 (10), p. 932-971, outubro, 1986. 
2 O relato desta reunião se encontra em https://goo.gl/S81zgR 
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5. 1989-‐1993	  (primeira	  passagem	  pela	  RNP)	  
 
Ao retornar ao Brasil em 1989, Michael encontrou algumas evoluções no estado das 
redes acadêmicas. Já havia em funcionamento acesso internacional para algumas 
dezenas de universidades através de conexões à rede Bitnet do Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC) no Rio de Janeiro, e da Fundação da Amparo à 
Pesquisa do estado do SP (Fapesp). Ainda havia uma terceira conexão à Bitnet a partir 
do UFRJ. Suas prioridades a curto prazo eram a rede de campus da PUC-Rio e a rede 
estadual do Rio de Janeiro. 
 
A rede da PUC-Rio teve como objetivo interconectar redes locais departamentais da 
universidade. Foi estabelecido uma comissão de representantes dos departamentos para 
orientar os trabalhos, liderados pelo DI e RDC. Resolveu-se adotar a tecnologia 
Ethernet de 10 Mb/s inicialmente, e foi construída a rede de campus a custo baixo. Foi 
neste trabalho que observamos que a PUC-Rio precisaria seus próprios endereços IP se 
quisermos um dia participar da Internet global. Quem os solicitou formalmente foi 
Marcello Frutig do RDC, agora da RNP, e o resultado foi a concessão do endereço IP 
mais antigo do país: 139.82.rrr.rrr, informada no RFC 1166 em julho de 1990. Enquanto 
não chegava a Internet, os usuários da PUC fazíamos acesso ao nó Bitnet do LNCC por 
meio de conexão X.25, utilizando software Kermit (terminal interativo para PC usando 
linha telefônica) adaptado por Marcello Frutig para funcionar sobre X.25. A arquitetura 
final da rede da PUC-Rio foi apresentada no Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores (SBRC) em 1992.3 
 
Em setembro de 1989, Michael participou em reunião na Fundação de Amparo à 
Pesquisa do estado de RJ (Faperj), junto com Tadao Takahashi, Carlos Lucena 
(DI/PUC-Rio) e Nicolau Meisel (RDC/PUC-Rio), para discutir uma iniciativa estadual 
para construir acesso à futura rede da RNP. Michael foi encarregado de propor uma 
solução. Contando com o apoio técnico de Paulo Aguiar Rodrigues (UFRJ) e Alexandre 
Grojsgold (LNCC), foi submetido em janeiro de 1990 para a aprovação pela Faperj um 
projeto de interconexão de instituições no Rio de Janeiro e cidades vizinhas, para 
viabilizar acesso à Bitnet via o LNCC.4 O projeto foi aprovado pelo Conselho da Faperj, 
porém criticado porque a Bitnet era uma tecnologia limitada, não oferecendo acesso 
interativo e nem transferência de arquivos. Depois da afirmação que estas 
funcionalidades seriam possíveis com novas tecnologias, Michael foi novamente 
encarregado com um segundo projeto, baseado na tecnologia TCP/IP. Este projeto foi 
entregue em agosto de 1990.5 Este projeto também foi aprovado pela Faperj e os 
recursos repassados para execução no início de 1991. Entretanto, a posse de um novo 
governo estadual adiou a execução deste projeto e a indicação de novo coordenador, e 
um projeto revisado acabou sendo entregue em maio de 1992. Esta rede manteve o 
nome “Rede-Rio” usado informalmente pelos elaboradores do projeto original, para 
recordar projeto de rede com o mesmo nome que era financiado pela Finep nos anos 
1980.  
 
No 10o Congresso da SBC, realizado em Vitória, ES, em agosto de 1990, Tadao 
Takahashi apresentou em plenário o projeto da RNP. Logo antes, reuniu-se com 

                                                
3 http://ce-resd.facom.ufms.br/sbrc/1992/p06.pdf 
4 https://goo.gl/vtDLEU 
5 https://goo.gl/P7TLXf 
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pesquisadores em redes, dizendo que queria um especialista para assumir a vaga de 
pesquisa e desenvolvimento na coordenação nacional deste projeto. O nome do Michael 
foi proposto por Paulo Aguiar, e aceito por Tadao. Michael faria parte da coordenação 
nacional da RNP até 1993. O outro membro da equipe era Demi Getschko, que era 
então o encarregado do Centro de Computação da Fapesp, onde se concentravam as 
redes acadêmicas de São Paulo, além de professor da PUC-SP. Demi e Michael foram 
encarregados de fazer juntos uma viagem de 3 semanas, para apresentar a RNP e 
conhecer as condições das redes e os eventuais interlocutores nos EUA.6  
 
Entre as outras atividades do Michael no projeto RNP se destacavam relacionamento 
com contatos no exterior, em assuntos relacionados a tecnologia e topologia de 
interconexão entre a RNP e a NSFNET, com Barry Leiner, do Coordinating Committee 
on International Research Networks (CCIRN) em 1990; a coordenação técnica do 
workshop de redes latino-americanas, realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1991.  
 
No segundo semestre de 1993, Tadao convidou Michael a permanecer no projeto RNP, 
que passaria a contar com recursos regulares do PNUD. Neste caso, o trabalho seria 
remunerado, e de dedicação integral. No caso, Michael optou por continuar como 
professor da PUC-Rio, e saiu do projeto RNP. Entretanto, continuou a colaborar na 
resolução de questões técnicas surgidas a partir de 1994, relacionadas ao planejamento 
do backbone da Fase 2 da RNP, e aos detalhes da adoção do Classless Interdomain 
Routing (CIDR). O resultado desta segunda questão foi a delegação ao Registro 
brasileiro da administração de um bloco contíguo de 8 milhões endereços IP, com 
consequente simplificação de tabelas de roteamento da Internet brasileira. 
 

6. 1994-‐1999	  (mudança	  para	  UFF	  e	  projeto	  de	  rede	  de	  uma	  universidade	  
distribuída)	  

 
No início de 2004, Michael foi aprovado em concurso para professor titular no Depto. 
de Engenharia de Telecomunicações (TET) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
em Niterói, RJ. Chegando na Escola da Engenharia da UFF com diversos ex-colegas da 
PUC-Rio, logo se procurou a instalação de um programa de pós-graduação (PPG) em 
Computação Aplicada e Automação (CAA). No mesmo ano, o Depto. de Ciência da 
Computação (DCC) também criou um PPG. Até o final da década dos 90, decidiu-se 
criar um novo Instituto de Computação (IC) abrigando os professores dos dois grupos, e 
mantendo um único PPG, que cresceu muito desde sua formação alcançando a nota 6 
(do máximo 7) na última avaliação (2017). 
 
Além de trabalhos acadêmicos, na graduação e mestrado, Michael manteve atividades 
de colaboração em gerenciamento de redes com a PUC-Rio, UFC, o CEFET-CE e a 
Embratel no projeto Gerente do Programa CNPq/ProTeM. Foi neste contexto que ele 
conheceu Iara Machado da Embratel, que mais tarde seria orientada sua de mestrado na 
UFF, e depois colega de trabalho na RNP. 
 
Também interagiu com a administração de TIC no complexo de campi em Niterói e 
procurou apoiar a modernização da infraestrutura de rede interna da UFF. Em 1996 com 
apoio de projeto da Faperj, foi possível instalar entre o PoP-RJ da RNP e o prédio do 

                                                
6 Relatório da viagem: https://goo.gl/8AD9yP 
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CAA uma conexão em rádio wifi de 7 km através da Baía da Guanabara, operando a 1 
ou 2 Mb/s, enquanto a conexão existente era de 64 kb/s.  
 
Esta novidade provocou um grande debate no Conselho Universitário (CUV) da UFF, 
na procura de uma solução que repassaria este benefício para os demais campi (mais de 
12) em Niterói. O CUV instituiu uma comissão de 3 dos seus membros (professores de 
Medicina, do CAA e da Física) para propor esta solução, e estes convidaram Michael e 
um professor de Física para completar a comissão. O reitor garantiu recursos para os 
gastos do projeto. Neste período, a RNP estava trabalhando com o programa das Redes 
Metropolitanas de Alto Velocidade – ReMAV, que interligavam os campi de diversas 
instituições na mesma cidade. Em Niterói, a universidade instalou uma ReMAV para 
interligar apenas seus campi.  
 
O projeto ligou 12 campi em torno do centro de Niterói. Desde o início o objetivo era 
criar uma infraestrutura óptica ligando todos os 50 edifícios existentes nestes campi. 
Calculou-se a necessidade de 12 km de cabos nos campi e 12 km entre os campi. Os 
cabos usavam 18 fibras. Chegou-se a um acordo com a companhia de energia elétrica 
para o uso dos seus postes. Com os recursos disponível foi possível de montar uma rede 
de alta velocidade com uma backbone de 622 Mb/s ligando os três campi principais, e 
conexões de 155 ou 100 Mb/s para as demais conexões na “Rede óptica da UFF”. A 
rede óptica foi construída durante ano de 1998. No biênio 1999-2000 o projeto foi 
estendido para realizar o cabeamento (estruturado) interno nos prédios, para levar a rede 
(dados e telefonia) a cada mesa de trabalho e dados a cada sala de aula.7 A estimativa do 
custo do projeto excede R$ 3M. 
 
Durante o período entre agosto de 1994 e julho de 1996, Michael se dedicou ao trabalho 
na UFF com alunos da graduação e pós-graduação, tendo se licenciado da PUC-Rio. 
Entre agosto de 1996 a janeiro de 1999, voltou a exercer suas funções na PUC-Rio, 
reduzindo sua dedicação na UFF. Em janeiro de 1999, desligou-se definitivamente da 
PUC-Rio, voltando à dedicação exclusiva na UFF. 
 

7. 	  	  	  	  2000	  ao	  presente	  	  
	  

7.1 	  	  O	  retorno	  do	  Michael	  à	  RNP	  
 
A partir do segundo semestre de 2000, Michael foi convidado a escrever regularmente a 
coluna “Sociedade Virtual” publicada no site www.estadao.com.br , e entre 7/6/2000 e 
25/8/2005 publicou 145 textos sobre tecnologia e seus aspectos sociais. A coleção 
inteira dos artigos desta coluna foi espelhada por Sr Hélio Rosa no seu Portal 
WirelessBRASIL e continua disponível publicamente.8 
 
Desde 1999, o projeto RNP sustentado pelo MCT havia ser substituído pela criação de 
uma associação civil (Associação RNP, ou simplesmente RNP) que passou a manter um 
contrato de gestão com o MCT, com a participação do MEC. A intenção desta iniciativa 
era se enquadrar a RNP na Lei das Organizações Sociais de 1998, que admitia a 

                                                
7 uma descrição do projeto inteiro se encontra em  
https://goo.gl/FF28KE 
8 http://www.wirelessbrasil.org/michael_stanton/ms01.html 
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celebração pelo governo de contratos de gestão a longo prazo, sem licitação.9 A RNP 
passou a ter uma diretoria colegiada, consistindo do diretor geral, e mais 5 diretores, 
indicados pelo diretor geral. Acima da diretoria havia um Conselho de Administração 
(CAdm) com 10 membros, sendo 4 nomeados pelo governo, 2 pelo LARC e SBC, 2 
pelos representantes dos Pontos de Presença (PoPs), 1 pelos associados da RNP, e 1 
pela Comissão de Usuários. O CAdm nomeava o diretor geral e referendava suas 
indicações para os outros diretores. Em 1999, o diretor geral era José Luiz Ribeiro 
Filho, o sucessor do Tadao como coordenador do antigo projeto RNP, e os demais 
diretores eram Nelson Simões, Alexandre Grojsgold, Marta Pessoa e Wilson Coury. 
 
Em 2000, José Luiz pediu demissão, e o cargo de diretor geral foi ocupado 
provisoriamente por Nelson Simões, até sua confirmação no cargo em 2002. Durante 
este período de indefinição, Michael manifestou seu interesse em reaproximar-se à 
RNP. Em um encontro no MCT foi-lhe solicitado organizar um workshop, realizado no 
Rio de Janeiro em abril de 2001, com a participação de cientistas de vários domínios, 
bem como pesquisadores em TIC, para discutir a futura evolução da rede da RNP.10 Em 
reunião do CAdm em setembro do mesmo ano, Nelson Simões foi confirmado como 
novo diretor geral, e Michael foi admitido como diretor de inovação, completando a 
diretoria executiva de 5 membros. Em seguida, com o reconhecimento como OS da 
RNP em janeiro de 2002, a RNP solicitou à UFF sua cessão para exercer o cargo de 
diretor, o que foi concedido no mesmo ano. Efetivamente, ele reduziu a sua carga de 
aula para apenas uma matéria da pós-graduação em Computação, além de atividades de 
orientação de estudantes, que manteve até aposentar-se da carreira docente na UFF em 
2014. 
 
Como diretor, Michael montou uma equipe de especialistas para realizar as múltiplas 
atividades da sua diretoria, agora chamada de diretoria de pesquisa e desenvolvimento 
(DPD). A equipe principal consiste atualmente de 4 doutores, 10 mestres e 2 bacharéis, 
localizada quase totalmente no Rio de Janeiro, complementada por 1 doutor, 2 mestres e 
um bacharel, lotados no Centro de P&D em TIC (CTIC) em Brasília.  
 
Esta engrenagem começou a ser montada em 2002 quando foi contratada Iara Machado, 
antes da Embratel. Michael já a conhecia da colaboração no projeto Gerente na época da 
sua transferência para a UFF em 1994. Iara havia trabalhado durante 19 anos na 
Embratel, e na desestatização do monopólio estatal de telecomunicações em 1998, a 
Embratel havia sido vendida para uma empresa estrangeira com pouco interesse nas 
atividades de P&D realizadas pela empresa. Ao transferir-se para a DI na RNP, ela 
esperava voltar a encontrar um ambiente mais receptivo a atividades de P&D. 
 

7.2 	  Desenvolvimento	  de	  serviços	  
 
A primeira atividade empreendida pela DI foi o programa de Grupos de Trabalho 
(GTs), proposto por Nelson Simões. O plano era simples e funcional: desenvolver 
projetos de desenvolvimento de recursos e serviços de redes e sistemas distribuídos em 
colaboração com pesquisadores (professores e alunos) das universidades. No primeiro 
exercício em 2002 foram convidados 5 pesquisadores renomeados por seu interesse em 
desenvolver trabalhos experimentais, a formar “grupos de trabalho” (GTs) para obter 

                                                
9 http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9637.htm 
10 O relato deste workshop está disponível em  https://goo.gl/CCM6Y3 
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resultados aproveitáveis por terceiros num prazo de dois anos. Os participantes 
receberiam bolsas e o grupo equipamentos, fornecidos pela RNP. Uma novidade para 
projetos realizados nas universidades, haveria acompanhamento contínuo dos trabalhos 
pela equipe da DI, e os resultados seriam apresentados no workshop anual da RNP 
(WRNP), que passou a ser organizado pela DI desde 2003 até o presente. A partir do 
segundo exercício, os GTs foram escolhidos por através de edital aberto, e a comissão 
de seleção passou a incluir 2 pesquisadores, indicados pela SBC e LARC, 
respetivamente, além de representantes das diferentes áreas da RNP. 
 
Os primeiros dez anos do Programa dos GTs deu à RNP a oportunidade de construir um 
amplo leque de serviços avançados para seus usuários, que foi apresentado na 
conferência europeia de redes acadêmicas em 2013 (TNC13). Neste período haviam 
sido apoiada a realização de 80 projetos de 12 meses, como exibido na Figura 2 do 
relatório apresentado na TNC13.11 Destes projetos surgiram boa parte dos primeiros 
serviços avançados da carteira da RNP12, tais como CAFe, Conferência Web (Mconf), 
eduroam, fone@RNP, ICPEdu, Transmissão de Vídeo ao Vivo, Videoaula@RNP e 
vídeo@RNP. 
 
Em 2017, com a reconhecimento tardio que o GT é uma maneira de realizar 
desenvolvimento, o nome do programa foi alterado para “Serviços Avançados”, e o 
sistemática de GTs passou a ser usado em outro programa chamado “Internet 
Avançada”.  
 

7.3 	  Internet	  avançada	  
 
Este programa foca a evolução tecnológica das redes usadas pela RNP, e se dirige 
principalmente a melhorias no desempenho do uso da rede pelo usuário final. Dentro da 
comunidade das redes acadêmicas existe um alto grau de colaboração entre diferentes 
redes nacionais e regionais, na procura de soluções eficazes de problemas comuns. Por 
exemplo, o perfSonar,    
 
As questões atacadas nos estudos incluem a largura de banda (capacidade) disponível   
Há vários fatores principais: a largura de banda disponível para os usuário, o que 
depende do tráfego dos usuários concorrentes; a prioridade relativa destes usuários;  
 
De maneira geral, a eficiência do transporte depende da eficácia do funcionamento da 
camada de transporte. 
 
{Science DMZ, NPR, Cipó}  
 

7.4 	  Tecnologias	  de	  rede	  e	  testbed	  óptica	  
 
Como professor e pesquisador de redes, Michael havia aprofundado suas atividades 
nesta área, através de aulas e orientação de alunos, além do projeto e construção de 
redes de diferentes escalas. Como o negócio da RNP era operar sua rede nacional, 
trabalhar na RNP ofereceria oportunidades para estudar alternativas de fazer evoluir sua 
infraestrutura.  
                                                
11 Disponível em http://tnc2013.terena.org/getfile/874 
12 https://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados 
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No workshop sobre a futura evolução da rede da RNP, que Michael havia organizado 
em abril de 200113, foi enfatizada por vários participantes a crescente importância do 
uso de fibra óptica (FO) em projetos de rede de todas as escalas. Um dos presentes neste 
evento foi Jorge Salomão, pesquisador em tecnologias ópticas no CPqD14, que em 
seguida seria o primeiro presidente da empresa Padtec, criado para industrializar 
equipamentos de redes ópticas. Em 2002, fez-se um acordo entre RNP e CPqD para 
submeter ao Funttel um projeto conjunto para desenvolver tecnologia para construir e 
usar redes ópticas, chamado GIGA. Em dezembro de 2002, foi aprovado o 
financiamento do GIGA, no valor de R$ 54M, para construir um “testbed” óptico de 
para atividades de P&D em redes de alta capacidade e longa distância. A rede óptica se 
estendia entre Campinas, SP, e Rio de Janeiro, RJ, dando acesso também às cidades de 
São Paulo, São José dos Campos e Cachoeira Paulista em SP, e Niterói e Petrópolis no 
RJ. Laboratórios em universidades, centros de pesquisa e empresas de telecomunicações 
fariam acesso direto à esta rede. As fibras usadas foram cedidas por empresas de 
telecomunicações, e iluminadas usando tecnologia WDM a 1 e 10 Gb/s.15 
 
Coube à RNP compartilhamento na definição da engenharia da rede, e fomentar 
atividades de P&D nas áreas de aplicações multimídia de tempo real e aplicações 
distribuídas de larga escala. Para tanto, a RNP criou um comitê de especialistas das 
universidades para ajudar realizar uma chamada aberta para propostas de P&D 
envolvendo cooperação à distância. No final, foram financiados 33 projetos 
colaborativos envolvendo 45 instituições em todo o pais, incluindo também 
participantes sem acesso direto ao “testbed”. O que sem dúvida acendeu interesse era a 
oportunidade de trabalhar com taxas de transmissão de 1 e 10 Gb/s, muito além das 
possibilidades da rede da RNP no início do projeto. Estas capacidades somente se 
tornariam possíveis a partir de 2005 com a inauguração da Rede Ipê. 
 

7.5 	  Redes	  ópticos	  metropolitanas	  	  
 
Uma questão em aberto com o aumento da capacidade da rede “backbone” da RNP era 
a capilarização do acesso dentro das cidades onde havia os PoPs. O PoP tipicamente era 
localizado no campus principal da maior universidade da cidade, por motivos históricos. 
O problema a resolver era como fazer a conexão entre PoP e campus não-PoP dentro da 
mesma cidade.  
 
Esta questão havia sido abordada no programa ReMAV em 1997, mas tipicamente sem 
solução de longo prazo, com algumas exceções. Em 2005, quando chegaria a Rede Ipê, 
não sobreviveu nada da época das ReMAV16, exceto em Niterói, onde a rede de FO 
havia sido construída por e pertencia à UFF e continuava em uso até o presente17.  Outra 

                                                
13 Veja na seção 7.1 
14 CPqD é uma fundação privada, criada a partir do Centro de P&D do grupo Telebras, 
desestatizado em 1998. Posteriormente o CPqD foi mantido parcialmente com recursos 
do Funttel (Fundo Nacional de Tecnologia de Telecomunicações. 
15 Um esboço do projeto GIGA e suas intenções foi publicado em 2005. Veja 
https://goo.gl/KwJJvj 
16 Talvez por esquecimento, ainda havia acesso a duas conexões de FO dentro das 
cidades de Curitiba e São Paulo. 
17 Veja seção 6. 
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fonte pertinente era o trabalho das redes comunitárias desenvolvido no Canadá por Bill 
St Arnaut da rede Canarie, apresentado nos WRNP de 2003 e 2004. 
 
Em 2004, por meio do responsável do PoP em Belém, Prof. Antônio Abelem da UFPA, 
Michael entrou em contato com o Prof Peter Toledo, então diretor do Museus Goeldi, 
para discutir o problema de acesso ao PoP de dois campi do museu na cidade de Belém. 
Michael mostrou os benefícios práticos e financeiros de resolver este problema junto 
com acesso aos demais campi de instituições de educação superior e pesquisa em Belém 
e na vizinha Ananindeua. Aproveitando de dois acordos de cooperação existentes de 
que participava o museu, sendo um de educação superior e a outra de entidades federais 
de pesquisa, juntou-se 12 instituições com quase 30 campi, interessadas em melhorar 
sua conectividade e acesso ao PoP. Foi desenhado um projeto, inspirado no projeto de 
1997 para a UFF, usando cabos aéreos suspensos nos postes de energia elétrica, e com 
estimativa de custo, em torno de R$ 1,3M. Em dezembro de 2004, o MCT aprovou 
aporte de R$ 1,05M, liberado no final do ano. As 3 universidades privadas aportaram o 
que faltava e o projeto MetroBel foi lançado no início de 2005. A infraestrutura óptica 
ficou pronta em junho de 2006, mas apenas foi inaugurado o serviço de rede em maio 
de 2007, devido à demora na chegada dos equipamentos de rede.  
 
O projeto Metrobel é considerada o piloto do projeto Redecomep, iniciado também em 
2005, para atender as demais 26 cidades com PoPs da rede da RNP. Hoje, a RNP opera 
38 redes metropolitanas, em 26 capitais e 12 cidades do interior, atendendo a mais de 
300 campi em capacidades a partir de 1 Gb/s. Em 2004, ainda havia campi de grandes 
universidades, como a UFPA e a UFRJ, com conexões a campi secundários de 128 kb/s. 
A abordagem das redes metropolitanas comunitárias alterou para o melhor aquele 
quadro, por um fator de 80 vezes. 
 

7.6 Fase	  6	  do	  backbone	  nacional	  com	  infraestrutura	  da	  Oi	  
 
Em 2009, a Anatel deu sua anuência à incorporação pela empresa de telecomunicações 
Oi da sua irmã, Brasil Telecom, ambas resultantes da desestatização do sistema 
Telebrás, sob certas condições. Estas incluíram a obrigação de prover serviços de 
telecomunicações para a RNP durante um período de 10 anos. Efetivamente, a nova Oi 
tinha que prover um novo rede backbone para a RNP. Durante alguns meses 
trabalharam juntos engenheiros da Oi e uma equipe da RNP, para definir os detalhes 
desta rede, baseada na infraestrutura do backbone óptica da empresa. Michael liderou as 
discussões técnicas pela RNP, e o resultado das discussões foi a definição do backbone 
da RNP que seria inaugurado em 2011. Comparado com a Rede Ipê de 2005, que 
contava com 4 PoPs com circuitos de 10 Gb/s e 6 com 2,5 Gb/s, a nova rede de 2011 
tinha 15 PoPs com circuitos de 10 Gb/s e 9 com circuitos de 3 Gb/s, provendo 
redundância de acesso onde era possível. Este backbone excluía as capitais dos estados 
do Amapá, Amazonas e Roraima, que continuava com conexões de baixa capacidade. 
Adicionalmente, não havia redundância de acesso às capitais do Acre, Rondônia e 
Tocantins. Nos anos que se seguiram haveria alguns ajustes na infraestrutura provida 
pela Oi, e em 2016 houve mais 6 PoPs com 10 Gb/s, ficando com 3 Gb/s os Pops do 
Acre, Piauí e Rondôni. As capitais ao norte do Rio Amazonas continuavam fora da 
infraestrutura da Oi. 
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7.7 Participação	  na	  comunidade	  GLIF	  
 
A partir de 2008, a RNP se aproximou à comunidade GLIF (Global Lambda Interactive 
Facility), que se especializa em configurar “caminhos de luz” (ou circuitos de camada 
2) fim a fim entre duas pontas, tipicamente para aplicações de multimídia envolvendo 
transmissão internacional. O primeiro grande demonstração de transmissão usando 
caminhos de luz foi a exibição em 2009 de uma longa-metragem em resolução 4K 
simultaneamente em São Paulo, San Diego na Califórnia e Tókio, Japão, tendo sido 
transmitido a película a partir de São Paulo para os outros dois auditórios. Enquanto as 
equipes de multimídia se preparavam seus equipamentos, foi configurada a rede de 
transmissão para atender suas necessidades. Em reconhecimento do seu interesse e 
competência, a RNP e a ANSP (rede acadêmica do estado de S. Paulo) foram 
convidadas para participar da comunidade Cinegrid. A RNP continua ativa na 
comunidade GLIF até hoje, tendo organizado em 2011 o workshop anual no Rio de 
Janeiro, e participado na evolução da tecnologia de camada 2, através de elaboração de 
uma ferramenta para a configuração pelo usuário dos seus caminhos de luz. Este 
software, MEICAN, desenvolvido inicialmente por pesquisadores da UFRGS, foi 
primeiro usado no serviço Cipó (camada 2) da própria RNP, e atualmente é usado na 
automação de configuração de circuitos na GLIF. 
 
Um resultado colateral da participação no GLIF da RNP é sua participação na 
confecção do mapa global do GLIF, publicado irregularmente, existindo edições de 
2004, 2005, 2008, 2011 e 2017, que ilustram a evolução das principais conexões da 
comunidade das redes acadêmicas e especialmente na região da América Latina.18 
 

7.8 Colaboração	  em	  novos	  testbeds	  	  
	  

Em 2007 havia terminado o financiamento pelo Funttel do projeto GIGA, a Rede Ipê de 
2,5 e 10 Gb/s já alcançava 10 capitais e começaram a ser inaugurado as primeiras redes 
metropolitanas com pelo menos 1 Gb/s. Os próximos alvos para pesquisa experimental 
em redes escolhidos por Michael foram as redes de camada 2 e as redes definidas por 
software.  
 
Em 2008, o CNPq lançou seu programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCT), financiando colaborações de pesquisadores de diversas instituições focadas em 
áreas específicas. Uma união entre pesquisadores da computação a PUC-Rio, a UFRJ e 
a UFF propôs o projeto “Ciência Web”, na qual era incluído um subprojeto de 
infraestrutura, liderado por Michael, com a participação da RNP, UFPA, Unifacs (de 
Salvador) e USP. O objetivo era investigar a infraestrutura de redes necessária para 
tornar mais eficaz o uso web. A direção da investigação foi alterada após a vinda ao Rio 
em 2009 para o evento Infocom do professor Nick McKeown da Stanford University, 
para falar sobre OpenFlow, nova abordagem para redes criada por seu grupo de 
pesquisa, chamada genericamente de redes definidas por software (SDN).  
 
No ano seguinte, abriu-se a 1a Chamada Coordenada em TIC entre Brasil e a EU, onde 
um dos tópicos era “Internet do Futuro: facilidades experimentais”. As regras 
demandavam a formação de dois consórcios, do Brasil e da EU, para colaborar na 
                                                
18 As diferentes edições do mapa GLIF desde 2004 se encontram em 
https://goo.gl/UW34hi 
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execução de um projeto comum. O projeto vencedor de chamava FIBRE (Futuro da 
Internet, experimentação/testbed entre Brasil e Europa), que foi articulado ao longo de 
2010 e início de 2011. O lado brasileiro foi baseado no grupo de infraestrutura do 
“Ciência Web”, acrescido com pesquisadores do CPqD, UFF, UFG, UFPE, UFRJ e 
UFScar, com a coordenação da UFPA. Do lado europeu, participaram pesquisadores da 
Espanha (I2Cat - rede da Catalunha), da Reino Unido (U. de Essex, e depois, de 
Bristol), da França (UPMC – U. Pierre et Marie Curie, Paris), da Grécia (U. da 
Tessália), da Austrália (National ICT Australia) e da Itália (empresa de tecnologia), com 
a coordenação da I2Cat.  
 
O produto mais permanente do FIBRE foi seu testbed no Brasil, construído com 
equipamentos instalados nas instituições parceiros, e interconectados pela RNP, que 
providencia uma rede de camada 2 (rede Cipó). O FIBRE dá suporte a outros projetos 
de Internet do Futuro, especialmente FUTEBOL, aprovada na 3a Chamada Coordenada. 
Também se expandia, para incluir a participação da PUC-RS, UFBA, UFES, UFMG e 
UFRGS. O nome agora representa Futura da Internet: ambiente BRasileiro para 
Experimentação. Nesta fase, a infraestrutura é gerida pela RNP. Uma aplicação 
importante do FIBRE é seu uso em ensino experimental da Internet do Futuro, e sua 
porá de acesso é pelo sítio https://fibre.org.br/ . 
 

7.9 Apoio	  à	  e-‐Ciência	  
 
{ apoio aos físicos, astrônomos etc  RDA} 
 
A comunidade científica sempre foi um grande usuário das redes acadêmicas desde sua 
criação, por combinar a preocupação com a coleta e compartilhamento de dados 
científicos em colaborações nacionais e multinacionais. Nos últimos anos seu 
atendimento pelas redes acadêmicas, inclusive pela RNP, vem impulsionando o 
crescimento das capacidades disponíveis para o transporte de dados. “Big Science” é 
atendida pela disponibilidade de conexões de capacidade sempre crescente, 
acompanhada pelo crescimento contínuo de capacidade computacional (grades, clusters, 
supercomputadores) e de armazenamento. No caso da RNP, isto se evidencia pelo 
crescimento da capacidade da sua rede nacional, e especialmente pelas suas conexões 
internacionais. 
 
Alguns exemplos deste fenômeno incluem os físicos de altas energias, com grande 
presença e impacto nas redes acadêmicas, concentrados especialmente no grande 
laboratório do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN) em Genebra, Suiça, e seu 
acelerador LHC. Os primeiros grandes participantes brasileiros deste laboratório foram 
também os primeiros grandes usuários das nossas conexões internacionais para uso 
científico, que começaram a crescer fortemente a partir dos conexões entre Brasil, os 
EUA e a Europa, a partir dos projetos Ampath e Giga e da criação da Rede Clara no 
período 2002 a 2005, com o atendimento pela RNP ao laboratório do prof. Alberto 
Santoro da UERJ no Rio de Janeiro. Desde 2004, este laboratório ajudou a demonstrar a 
capacidade e disponibilidade das nossas conexões internacionais na sua participação 
remota no evento anual Supercomputing (nos EUA). Nesse ano demonstrou transmissão 
de dados sustentada de 450 Mb/s por meio das redes Giga, Clara e das conexões entre 
Europa e EUA. No caso, o menos enlaces na rota era de 622 Mb/s, significando sua 
ocupação efetiva de 72% da capacidade internacional total da RNP, a fins de 
demonstração. Em anos posteriores o laboratório do prof. Santoro foi acompanhado 



Memorial de Michael Anthony Stanton (março de 2018) 12 

pelo do prof. Sérgio Novaes da UNESP, e juntos os dois continuaram a demonstrar que 
cada aumento de capacidade de rede pôde ser aproveitado por seus laboratórios. Em 
2016, foi inaugurado novo enlace de 100 Gb/s entre Brasil e EUA, e foi demonstrada 
ocupação de mais de 95% desta capacidade. 
 
Outros usuários crescentes das redes acadêmicas são os astrônomos. Grande centro da 
astronomia mundial é o Chile, onde as condições de topografia e clima levou (e 
continua levando) à construção de observatórios ópticos e de rádio nas montanhas do 
deserto da Atacama, com recursos multinacionais, inclusive do Brasil. As novas 
conexões internacionais (Amlight, Bella) entre América do Sul, EUA e Europa atestam 
a importância destes observatórios para a ciência mundial. A RNP vem dando apoio nos 
últimos anos às necessidades de comunicação do Laboratório Inter-institucional de e-
Astronomia (LIneA) do professor Luiz Nicolaci da Costa, sediado no Observatório 
Nacional (ON). O próximo grande projeto deste grupo será sua participação no Large 
Synoptic Survey Telescope (LSST), em construção no Chile, que deverá entrar em 
operação plena em 2022. A RNP dará grande apoio às necessidades de rede deste 
telescópio. 
 
Os físicos e os astrônomos são os usuários mais visíveis, mas a comunidade científica 
nacional é bem mais amplo, e a RNP busca atendê-la, mais recentemente através da 
iniciativa de um centro de suporte para e-ciência. Adicionalmente, nos últimos anos, a 
RNP procura dar apoio em questões relacionados ao armazenamento e 
compartilhamento de dados científicos. Esta iniciativa levou a RNP a se aproximar à 
Research Data Alliance (RDA), entidade internacional que procura estabelecer boas 
práticas na gestão de dados científicos, e da qual Michael terminará em março de 2018 
período de 3 anos com membro do seu conselho. 
 

7.10 Atividades	  de	  disseminação	  e	  colaboração	  
 
Michael tem feito e incentivado a disseminação das atividades da RNP, através da 
participação da RNP em eventos nacionais e internacionais, com a publicação de artigos 
e apresentações. Ele e outros membros da sua equipe vêm participando em eventos de 
destaque, principalmente da comunidade de redes acadêmicas. Nos EUA estes incluem 
os eventos organizados pela rede acadêmica, Internet2, na América Latina pela Clara, 
na Europa pela Géant (antigamente Terena), na Ásia pela APAN, na África pelo 
Ubuntunet Connect, e globalmente pela GLIF. Estes eventos serviram também para 
estabelecer colaborações proveitosas para a RNP, especialmente em tornar disponível 
no Brasil recursos e serviços originários de outros membros da comunidade 
internacional das redes acadêmicas.  
 
Os eventos são usados para projetar uma visão positiva da RNP e prospectar 
oportunidades para novas atividades colaborativas. Algumas iniciativas da DPD que 
originaram desta forma incluem: 
 

• Monipé: sistema de monitoramento de desempenho de redes, originado na 
colaboração perfSonar (inicialmente com ESnet, Internet2 e Géant; 

• Eduroam: acesso global a redes wifi acadêmicas, originado em atividades com 
os europeus; 

• SciFi: sistema de gestão de redes wifi, a partir de encontro com professor da U. 
Tessália, Grécia, em evento de redes para experimentação; 
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• Cipó: a rede de camada 2 da RNP se deriva da iniciativa semelhante da 
Internet2; 

• Science DMZ: a proposta original é da ESnet (EUA); 
• FIBRE: contatos para montar a colaboração com a Europa estabelecidos em 

evento TNC2010 na Europa; 
• 8K na Copa: contato estabelecido com NTT e NHK (japonesas) em evento 

Internet2 viabilizou a colaboração em TV 8K no Mundial, realizada em 2014. 
 
Quanto à visibilidade da RNP no exterior: apresentações e publicação de artigos em 
eventos no exterior contribuíram. Cópias de publicações19 e apresentações20 do Michael 
e colegas estão disponíveis no wiki da RNP (acesso público). 
 
A participação da RNP em grandes projetos de interconexão internacional (AMPATH e 
sucessores, Rede Clara, GLIF) tornou possível a efetiva colaboração entre cientistas (e 
artistas), mas também entre as próprias redes envolvidas. 
 
Finalmente, Michael, junto com a DPD, vem coordenando desde 2003 o evento anual 
Workshop da RNP (WRNP), colocado com o Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores, realizados pela SBC e LARC, principal evento acadêmico de rede no 
país. Neste evento se aproxima a RNP às suas raízes em pesquisa em redes. 
 

Rio de Janeiro, 2 de março de 2018 

                                                
19 https://goo.gl/3XgtAM 
20 https://goo.gl/vSVewA 


