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Os Clientes da	  RNP

600 instituições ou 1.400 campi de universidades, institutos federais, unidades
de pesquisa, museus e hospitais universitários;

4 milhões de alunos e professores;
180.000 pesquisadores;
3.881 programas de pós-graduação;
grandes projetos, redes temáticas, universidade aberta;

5 ministérios apóiam o Programa Interministerial RNP: 
MCTIC (C+T+I+Telecom), MEC (Educação), 
MINC (Cultura), MS (Saúde), MD (Defesa)



COMUNICAÇÃO	  AVANÇADA



Rede	  Nacional	  de	  Ensino	  e	  Pesquisa	  -‐ RNP

Opera	  a	  rede	  nacional	  de	  pesquisa	  e	  educação no	  Brasil,	  
que	  consiste	  de	  uma	  rede	  troncal nacional	  (backbone),	  
Circuits internacionais	  para	  AL,	  EUA,	  Europa	  e	  outras	  regiões,
redes	  metropolitanas	  ópticas próprias em	  cidades	  maiores,	  
e	  outros	  enlaces	  de	  acesso,	  
provendo	  acesso	  em	  alta	  capacidade	  a	  mais	  que	  1,400	  campi,	  
Servindo	  os	  melhores	  equipes	  de	  pesquisa	  no	  país,	  
Além de grandes	  laboratórios e	  e	  centros	  de	  dados	  para	  Processamento	  de	  
Alto	  Desempenho,	  Luz	  Síncrotron,	  Biodiversidade,	  Ciências de	  Agricultura	  e	  
e-‐Saúde



As	  redes	  da	  RNP
Backbone	  nacional	  2016	   37	  redes	  metropolitanas	  ópticas próprias



BR	  – EUA:	  	  projeto AmLight:	  

• Aliança com FIU (Florida 
International University) e ANSP 
(Rede Acadêmica do Estado de 
São Paulo)

• 110 G + 110 G pelos oceanos
Atlântico e Pacífico

• Pontos de interconexão:
– São Paulo e Fortaleza (BR), Santiago 

(CL)
• Redundância: 4 rotas de cabo

submarino com diversidade
espacial (cabos independentes)
– (100 + 10) G + (100 + 10) G = 110 G 

+ 110 G = 220 G

Principais Conexões Internacionais da	  RNP	  
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RedCLARA e	  a	  colaboração UE-‐AL

• História:	  a	  partir de	  2003	  a	  
Comissão Europeia financiou
os projetos ALICE	  e	  ALICE2	  
para	  ajudar a	  construir e	  
estender a	  RedCLARA para	  
prover:
• Interconexão entre	  

redes acadêmicas na
AL

• Conexão ”direta”	  para	  
Europa	  (via	  EUA)

RedCLARA em	  2016



Como	  tem	  sido	  o	  crescimento	  da	  Internet?

O tráfego internacional da 
Internet cresceu 30% em 
2014. 

As únicas regiões onde o 
crescimento do pico de 
tráfego superou 40% (o 
mesmo que dobrar a cada 
2 anos) foram África e 
América Latina.

O que aconteceria se 
houvesse conexões diretas
entre Brasil e Europa, 
África?



Novos	  cabos	  em	  construção/planejados

Até 2019	  haverá 7	  
novos cabos
submarinos (100G)	  
para	  Brasil de:

USA	  (3)
BRUSA
Monet
Seabras-1

Europe (1)
EllaLink

Africa (2)
CBCS, agora SAIL
SACS

S.	  America (1)
Tannat
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O	  cabo	  Ellalink
• Donos:	  Eulalink (joint	  venture	  
Brasil-‐Espanha)

• Previsto	  para:	  2019
• Pontos	  principais	  de	  aterramento:	  
Sines (Portugal),	  Fortaleza	  e	  Praia	  
Grande	  (Brasil)

• Também em Madeira	  (PT),	  Canárias
(ES),	  Praia	  (C.	  Verde)	  e	  Kourou
(Guiana	  francesa)

• Capacidade:	  4/5	  pares	  de	  fibra,	  
grade	  óptica de	  37.5	  GHz	  

• Tecnologia:	   	  100	  Gbps
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BELLA	  -‐ Building Europe Link	  to LA

• Projeto	  conjunto	  realizado	  
por	  consórcio de parceiros	  
da	  Europa	  e	  América Latina	  
para	  construir uma relação
mais forte	  entre	  as	  redes
acadêmicas regionais:	  
GÉANT	  e	  RedCLARA.

• Duração de	  pelo menos 25	  
anos

• Participantes:	  
Europa:	  GÉANT,	  DFN	  (Alemanha),	  
FCT|FCCN	   (Portugal),	  GARR	  (Itália),	  
RedIRIS (Espanha),	  RENATER	  (França)
América Latina:	  RedCLARA,	  CEDIA	  
(Equador),	  RENATA	  (Colômbia),	  REUNA	  
(Chile),	  RNP	  (Brasil)
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BELLA: o quadro completo

Dividido	  em	  2	  partes:
• BELLA-‐S:	  seção do	  cabo

submarino EllaLink
• BELLA-‐T:	  seção terrestre	  

(inclui	  possível enlace
submarino	  entre	  Colômbia e	  
Brasil)
• Procura	  explorar	   sinergias	  

entre	  RedCLARA e	  redes	  
nacionais	  pelo	  
compartilhamento	  de	  
infraestrutura	   óptica
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BELLA-‐T	  e	  RNP

• O	  cabo	  Ellalink será usado
para	  a	  travessia transatlântica,	  
e	  a	  RNP	  deve	  prover	  e	  
compartilhar	   infraestrutura	  
óptica para	  a	  seção entre	  
Fortaleza	  e	  Porto	  Alegre.

• RNP	  procura	  donos	  de	  
infraestrutura	   de	  FO,	  que	  
estejam	  dispostos	  a	  
compartilhá-‐la com	  a	  RNP,	  
para	  uso	  por	  BELLA-‐T	  e RNP.

Portugal
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• A	  rota Fortaleza	  – Porto	  
Alegre

• O	  anel no	  Sudeste 100G

RNP	  troncal nacional em 2018	  
2018

Novas rotas em 100	  
Gbps



SUPORTE	  PARA	  e-‐CIÊNCIA



Uma	  visão integrada de	  e-‐Ciência

Cyberinfraestrutura
é omeio;	  	  

“e-‐Ciência”	   é o
resultado

From NSF report: Cyberinfrastructure for Environmental Research and Education
http://www.cyrdas.org/related.documents/reports/cyber_report_new.pdf



Armazenamento e	  Preservação

Componente 2: Nuvem Comunitária



Projeto Piloto – Centro de Dados 
Compartilhados (CDC)

Nuvem Comunitária



Aplicações
Serviços de	  colaboração e	  comunicação para	  educação a	  distância

Video:	  Conferência web,	  videoconferência (ex.	  Universidade Aberta do	  Brasil),	  
Portal	  de	  vídeo
Telepresença,	   telefonia IP,	  centros de	  dados,	  gestão de	  identidade federada
Segurança de	  redes
Em uso na pesquisa,	  educação,	  saúde e	  cultura

Serviços



Uma	  biblioteca	  digital	  de	  periódicos e	  bases	  de	  dados,	  mantida pela	  CAPES/MEC
• Acesso é feita via	  a	  RNP,	  por pesquisadores,	   estudantes e	  outros	  técnicos
• Controle de	  acesso digital	  (instituição de	  origem)

Estatísticas de	  uso:
• Número	  de	  instituições	  atendidas	  em	  2016:	  437	  (Fonte:	  Portal	  de	  Periódicos)
• Número	  de	  usuários	  (2015):	  325.230	  discentes	  +	  89.078	  docentes	  (fonte:	  GeoCapes)
• Número	  de	  consultas	  (2015)	  :	  Texto	  completo:	  53.993.517	  (fonte:	  GeoCapes)
• :	  Base	  de	  referência:	   59.113.310	  
• Número	  de	  periódicos	   acessíveis:	   38.182	  (Fonte:	  Portal	  de	  Periódicos)
• Custo	  anual	  (orçamento	  2016):	  R$	  357.463.927 (Fonte:	  Portal	  da	  Capes)

Portal	  de	  Periódicos da	  CAPES

esr



Identificação	  Federada
A	  Comunidade	  Acadêmica	   Federada	  (CAFe)	  é	  uma	  federação	  de	  identidade	  que	  reúne	  
instituições	  de	  ensino	  e	  pesquisa	  brasileiras.	  

Através	  da	  CAFe,	  um	  usuário	  mantém	  todas	  as	  suas	  informações	  na	  instituição	  de	  origem	  
e	  pode	  acessar	  serviços	  oferecidos	   pelas	  instituições	  que	  participam	  da	  federação.

Exemplos de	  Usos:
• CAPES	  Portal	  dos	  Periódicos
• Acesso Wifi Global	  (eduroam)



Edital:	  GT	  em	  Acesso	  Aberto	  a	  Dados	  de	  Pesquisa

Foi	  publicado	  em	  15/3/2017	  pela	  RNP	  e	  IBICT	  edital	  para	  um	  
Grupo	  de	  Trabalho	  em	  Dados	  Abertos.	  



Visão 2020

Internet	  e	  Ciberinfraestrutura para	  Pesquisa e	  Educação



Visão 2020

Centro	  Nacional	  para	  eCiencia:

Coordenar	   a	  manutenção	  e	  uso	  de	  
computação,	  armazenamento	   e	  
comunicação

Desenvolver	   e	  reter	  recursos	  
humanos	  em	  TIC	  avançado

CARACTERÍSTICAS

1) Estrutura	   para	  suporte	   e	  serviço	  de	  apoio	  ao	  uso	  
de	  ciberinfraestrutura para	  grupos	  e	  projetos	  
estratégicos

2) Aumento	   na	  eficiência	   dos	   investimentos	   em	  
infraestrutura	   compartilhada	   avançada	  de	  TIC	  no	  
Brasil

3) Um	  centro	   com	  governança	  orientada	   à	  
identificação	   e	  qualificação	   da	  demanda	  
(prioridades	   da	  política	   de	  CT&I),	  foco	  em	  serviço	  
e	  participação	   dos	  clientes	   e	  financiadores

4) Integração	   das	  demandas	   de	  empresas	   e	  
laboratórios	   com	  grupos	  de	  pesquisa	   (rede	  e	  
armazenamento	   seguro	  +	  computação)

5) Qualificar	   o	  (re)uso	  e	  preservar	   dados	  científicos

Componente 3: Serviços para grandes aplicações 



Podemos pensar em um Programa para 
Ciberinfraestrutura até 2018?

• Infraestrutura de comunicação: tornar escalável e 
segura
– (1) Nx 100 Gbps na Rota Porto Alegre – Fortaleza construída com 

fibras exclusivas para Educação e Defesa
– Direitos de uso nos cabos submarinos e subfluviais (Amazônia)

• Armazenamento e computação: simplificar o uso da 
tecnologia na E&P 
– (2) Implantar soluções em conjunto com empresas brasileiras para 

oferta de serviços seguros aos alunos, professores e grupos de 
pesquisa

• Operar um Centro Nacional de eCiencia
– (3) Suporte a iniciativas nacionais e internacionais altamente

demandantes (ex. Biodiversidade, Astrofisica, Dados Abertos, etc) 

Componente 1: 
Infraestrutura 
Segura Nacional

Componente 3: 
Serviços para 
grandes 
aplicações 

Componente 2: 
Nuvem 
Comunitária



Muito obrigado.

Michael Stanton
Diretor de Pesquisa de Desenvolvimento
RNP


