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1.   Introdução 
 
     Durante o ano 1987 começou a ser discutido seriamente pela comunidade de 
pesquisa neste país o estabelecimento de uma rede nacional de computadores que ligaria 
as principais instituições de pesquisa, e possibilitaria comunicação entre seus 
pesquisadores, e entre estes e seus pares no exterior. Numa reunião realizada em 
outubro desse ano na USP, que contou também com a participação e apoio financeiro do 
CNPq, e com a participação da SEI e da Embratel, foi traçada a diretriz que levaria dois 
anos depois ao lançamento na última Feira de Informática da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP), projeto do então Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia do 
governo federal. A RNP seria esta rede nacional interligando os pesquisadores do país, 
mas representa mais do que somente uma rede: uma das suas características principais 
seria a coordenação centralizada das várias outras iniciativas de rede já existentes, em 
consonância com os fomentos oriundos do CNPq, da Finep e de outras fontes, para a 
qual haveria o envolvimento de todos os interessados e uma postura nacional perante o 
problema de comunicação entre computadores. 
 
     Até agosto de 1989, e independentemente do projeto RNP, já havia algumas 
instituições nacionais que tinham começado a se comunicar com outras, dentro e fora o 
país, inclusive tres na cidade do Rio, cinco no estado de São Paulo e duas em outras 
unidades da federação, formando tres "ilhas" de comunicação, cada uma ligada ao 
exterior e com conectividade interna. Destas tres ilhas, duas estavam na cidade do Rio 
de Janeiro, sendo uma composta pelo Laboratório Nacional de Computação Científica 
(LNCC) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), e a outra composta somente da 
UFRJ. As demais instituições nacionais já então integradas em rede faziam parte da 
outra ilha, centrada na FAPESP. Comunicação entre estas ilhas era possível somente 
através de ligações internacionais. De agosto até novembro, a única alteração nesta 
panorama foi o aumento do número de instituições compondo a ilha centrada na 
FAPESP. 
 
     Em agosto, após uma discussão sobre o assunto de redes no Conselho da FAPERJ, 
foi convocada uma reunião para discutir aspectos regionais da rede nacional. 
Participaram dela representantes do LNCC, da UFRJ, da PUC-Rio e o coordenador do 
Grupo de Trabalho em Redes que preparava o projeto RNP. Após esta reunião, este 
autor foi convidado pela FAPERJ a exercer a "Coordenação Rede Rio de 
Computadores", em cuja primeira fase seriam encontrados meios de acelerar a 
implantação do segmento fluminense da rede nacional. O atual relatório apresenta as 
origens da situação vigente, um exame das alternativas técnicas, um retrato das 
condições individuais de cada uma das instituições que participaram do estudo, e 
propostas para melhorar a situação a curto prazo.  
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2.   Aspectos Técnicos 
 
     Redes de computadores são normalmente divididas em duas grandes classes de 
acordo com suas características de tamanho e desempenho. As redes locais ("local area 
networks" ou LANs) são de curta extensão, sendo confinadas geograficamente a um 
único local compacto. Neste caso a comunicação física está controlada inteiramente pela 
organização que opera a rede, não dependendo de serviços públicos de 
telecomunicações. As redes locais geralmente operam com altas taxas de transmissão de 
dados, comumente 10 Mbits/seg ou mais. As tecnologias mais usadas para redes locais 
são de rede em barra usando transmissão banda base, do qual a mais comum é o tipo 
Ethernet; redes em barra usando transmissão banda larga, como a PCnet da IBM; e rede 
em anel com passagem de permissão para transmitir, como a Token Ring, também da 
IBM. Geralmente, a taxa de erros de transmissão é relativamente baixa, o que simplifica 
a tarefa de correção. 
 
     Redes geograficamente distribuídas ("wide area networks" or WANs) formam a 
outra grande classe de redes, e são caracterizadas pelo uso de serviços públicos de 
telecomunicações para interligar equipamentos particulares geograficamente distantes, e 
por baixas taxas de transmissão de dados (até 9600 bits/seg. no Brasil hoje), embora já 
estão aparecendo no exterior tecnologias que permitem a transmissão a distância com 
taxas de vários Mbits/seg. Por serem mais complexos, os circuitos de comunicação 
usados exibem taxas maiores de erros de transmissão, o que poderá tornar mais 
complexa a tarefa de controlá-los. Outra diferença entre redes locais e distribuídas é a 
questão de retardo, ou seja, o tempo que leva uma mensagem a transitar entre o 
remetente e o receptor, que geralmente é muito maior no segundo caso. 
 
     Neste estudo, vamos concentrar-nos naturalmente nas redes geograficamente 
distribuídas, porém sem perder de vista a probabilidade crescente que as instituições que 
querem delas participar já terem instalado redes locais para seu próprio uso interno. 
Neste caso, reconhecemos que a função de redes geograficamente distribuídas é de 
integrar as redes locais dos suas instituições participantes - a chamada integração WAN-
LAN. 
 
     De modo geral, as redes de pesquisa existentes oferecem os seguintes serviços aos 
seus usuários: 
 
          - correio eletrônico 
          - transferência de arquivos 
          - terminal virtual 
 
A intenção do projeto RNP também pretende oferecer estas mesmas facilidades, pelo 
menos entre pares de nós integrantes. Ao nível internacional, os serviços poderão ser 
mais limitados devido a incompatibilidades entre as soluções técnicas (conhecidas como 
protocolos de comunicação) usadas nas diferentes redes. Ao se completar a adoção 
amplamente prometida de protocolos do padrão internacional OSI-ISO (Open System 
Interchange - International Standards Organization), estas incompatibilidades deverão 
desaparecer. Porém, o prazo esperado para esta uniformização internacional é estimado 
ser entre cinco e dez anos. Enquanto ela não ocorrer, continuará a ser usados em 
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diferentes países uma diversidade de protocolos diferentes, e o oferecimento dos 
serviços mencionados entre pares de nós em países diferentes vai depender da existência 
de tradutores de protocolos para superar as incompatibilidades. Nem sempre existem 
tais tradutores. 
 
     O projeto RNP prevê o uso de protocolos de comunicação da família chamada OSI-
ISO. Este padrão, que se deve muito aos esforços da CCITT (Comité Consultatif 
International de Téléphonie e Télégraphie), a organização internacional que agrega 
companhias de telefonia, está baseado no uso de redes públicas de dados empregando o 
protocolo X.25 da CCITT, tais como o serviço RENPAC da Embratel. O protocolo 
X.25 permite o compartilhamento de linhas físicas por diversas aplicações simultâneas, 
através da divisão de todas as mensagens transmitidas em pequenos pacotes 
individualmente endereçados, que são reconstituidos em mensagens na destinação. Esta 
tecnologia de transmissão é conhecida como comutação de pacotes. Acima de X.25 os 
serviços acima mencionados são providos pelos protocolos: 
 
          - X.400   (correio eletrônico) 
          - FTAM    (transferência de arquivos) 
          - XXX ou X.3-X.28-X.29   (terminal virtual) 
 
Redes do padrão OSI-ISO já existem em caráter experimental em diversos países. A 
rede de pesquisa DFN da Alemanha Ocidental é o exemplo mais destacado de uma rede 
de produção deste tipo.       
 
     O país que hoje menos utiliza protocolos OSI-ISO é os EEUU, onde as principais 
redes empregam protocolos da família TCP/IP, originalmente desenvolvidos para a rede 
da ARPA (Department of Defense Advanced Research Projects Agency), e hoje 
adotados como padrão para a NSFNET (também chamada às vezes de Internet), a nova 
rede (ou inter-rede) norteamericana de ensino e pesquisa, que tende a integrar todas as 
instituições de pesquisa daquele país. A família TCP/IP também utiliza a tecnologia de 
comutação de pacotes, e dá suporte aos seguintes protocolos de aplicação: 
 
          - SMTP    (correio eletrônico) 
          - FTP     (transferência de arquivos) 
          - TELNET  (terminal virtual) 
 
É interessante notar que a difusão do uso dos protocolos da família TCP/IP foi 
enormemente auxiliada pela implementação destes protocolos na versão do sistema 
operacional UNIX distribuída pela Universidade de Califórnia, Berkeley, o chamado 
BSD UNIX. Esta versão serviu de base para as implementações usadas nas principais 
marcas de estações de trabalho fabricadas hoje, inclusive das marcas Sun e Digital. 
Estas estações de trabalho são freqüentemente interligadas entre si por meio de uma 
rede local, e esta combinação de estações de trabalho e redes locais já levou a grande 
maioria de redes internas das instituições norteamericanas também a usar a família de 
protocolos TCP/IP. O uso da mesma família de protocolos na rede local e na rede 
geograficamente distribuída torna transparente a fronteira entre as duas, e permitir 
estender os mesmos serviços à união das duas redes. Deve ser notado que redes locais 
baseadas na família de protocolos TCP/IP também são muitíssimo comuns na Europa, 
onde a tendência é de não usar TCP/IP para as redes geograficamente distribuídas. Em 
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todas as situações deste tipo, as redes locais têm que ter tradução de protocolos nos seus 
gateways para a rede geograficamente distribuída, com diminuição da qualidade dos 
serviços oferecidos. 
 
     As redes baseadas em comutação de pacotes requerem uma certa infraestrutura de 
comunicação, que consiste de uma malha de linhas privadas de comunicação de dados 
(LPCDs) interligando computadores especializados chamados roteadores. Estes são 
responsáveis por decidir o caminho que um pacote deverá seguir para chegar até sua 
destinação, que deverá ser vizinha de algum roteador da rede. Numa rede pública de 
pacotes como a RENPAC, esta infraestrutura é invisível ao usuário da rede, que 
meramente aluga um acesso a um roteador.  
     Uma alternativa mais simples, embora menos eficiente em termos da utilização dos 
canais físicos de comunicação empregados, é a rede do tipo "store and forward". Numa 
rede deste tipo, o envio de uma mensagem implica no percurso de uma sucessão de 
enlaces entre computadores, iniciando no remetente e terminando no receptor. Em cada 
um destes enlaces, a mensagem inteira é transmitida para e armazenada no próximo nó 
intermediário da sua rota até a destinação. Quando ela for recebida inteiramente por um 
nó intermediário, este repete o mesmo procedimento para emcaminhar a mensagem por 
mais um enlace na direção da sua destinação final. A implementação de uma rede deste 
tipo requer um protocolo simples de transferência de uma mensagem de um nó para seu 
vizinho, além de tabelas das melhores rotas até a sua destinação. Uma instituição poderá 
participar de uma rede desta tecnologia com um computador convencional, dotado com 
o software de comunicação, e com espaço em disco adequado para manter cópias das 
mensagens em trânsito. 
 
     Entre redes deste tipo, aquela que tecnicamente é a mais fácil para se integrar é a 
BITNET (Because It's Time Network), que emprega os protocolos RSCS usados em 
sistemas grandes fabricados pela IBM. Deve-se notar aqui que implementações de 
RSCS também existem para computadores de outras marcas, tais como VAX com VMS 
(o JNET) e UNIX (o UREP). Para se tornar um nó da BITNET, uma instituição somente 
precisa obter uma LPCD que a interligue a uma instituição qualquer que já seja nó da 
rede. Adicionalmente o novo nó deverá permitir que outras instituições também façam 
ligações a ela, e se comprometer a dar prosseguimento ao trafêgo de mensagens de 
terceiros.  
 
     Por causa da simplicidade da sua estrutura e do seu custeio (cada instituição paga 
somente o custo de se ligar ao seu vizinho através de LPCD, independente do trâfego), a 
rede BITNET cresceu rapidamente, e hoje tem dimensão global, embora seja mais 
concentrada na America do Norte, onde é conhecida como BITNET nos EEUU e 
NETNORTH no Canadá, e na Europa, onde é conhecida como a EARN (European 
Academic Research Network). Com o crescimento de redes de âmbito nacional na 
maioria dos países, a rede BITNET- 
NETNORTH-EARN assumiu o caráter de uma rede de trânsito, onde a maior parte do 
trâfego de mensagens tranmitidas nem originam em e nem se destinam a nós desta rede. 
Em vez disto, se originam em uma rede nacional, da qual são transferidas para a 
BITNET, através de um nó "gateway" (conexão inter-redes). Após transitar pela 
BITNET até o país destinação, a mensagem passa por outra gateway para a rede 
nacional da destinação. Esta função de prover conectividade internacional é bem 
reconhecida na Europa, onde vários países possuem um único nó da EARN, que serve 
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como gateway para a rede nacional. 
 
     Os serviços disponíveis aos usuários de nós da BITNET incluem o correio 
eletrônico, a transferência de arquivos e o envio de mensagens curtas a usuários ativos 
num outro nó desta rede. Porém o único serviço disponível através de todos os gateways 
com outras redes é o correio eletrônico. 
 
 
3.   A Evolução Nacional 
 
     A atual configuração de redes no Brasil é de origem histórica. Até outubro de 1988 a 
Embratel bloqueava todas as tentativas de criar uma rede acadêmica nacional com 
acesso ao exterior com o argumento que a legislação específica de telecomunicações 
impedia que trâfego de mensagens originadas em ou destinadas a uma empresa pudesse 
ser comutado para o exterior ou do exterior por uma outra empresa. O padrão de 
comunicação que existe hoje é decorrência das diversas tentativas de conviver com esta 
restrição. 
 
     Em atendimento aos pedidos da comunidade científica nacional, feitos através dos 
órgãos colégiados do CNPq, para conseguir uma solução para o problema de 
comunicação com pesquisadores no exterior, o LNCC se tornou integrante da rede 
BITNET em setembro de 1988, ligando-se a esta rede através da University of 
Maryland. Para conviver com as restrições da Embratel, o LNCC abriu-se a membros da 
comunidade científica em todo o país, como pessoas físicas, e incentivava estes a 
estabelecer meios de utilizar as suas facilidades computacionais através de terminal 
remoto, ligado inicialmente através de LPCD e de linha discada. Não era contemplada 
inicialmente a ligação de outro computador ao LNCC como nó da BITNET. A 
qualidade deste serviço de terminal remoto melhorou sensivelmente no segundo 
semestre de 1989 com a entrada em operação de uma nova controladora de 
communicações, com grande aumento de capacidade de comunicação. e com a ligação 
do LNCC à RENPAC através da interface X.25, possibilitando acesso remoto através 
dessa rede. Outra modificação importante que está sendo realizada no início de 1990 é a 
substituição do seu sistema operacional MTS (Michigan Terminal System) pelo 
software VM da IBM. 
 
     Um mes depois do LNCC se integrar à BITNET, a Embratel suspendeu 
"temporariamente" o impedimento à comutação de trâfego de terceiros, que ela havia 
tanto defendido. O caminho agora estava aberto para ligar uma rede brasileira ao 
exterior. Na verdade, a FAPESP já estava se preparando a fazer exatamente isto, agindo 
pela "empresa", o governo do estado de São Paulo, que administra diversas instituições 
de pesquisa naquele estado. Com a nova abertura da Embratel, em novembro de 1988 a 
FAPESP passou a integrar a BITNET e a HEPNET (High Energy Physics Network), 
através de ligação ao Fermi Lab., e tornou estes acessos disponíveis para a recém-criada 
rede ANSP (Academic Network at São Paulo), que incluía inicialmente a USP, a 
UNICAMP, a UNESP, o IPT, a UFRGS e a UFMG. Até a presente data, a rede ANSP 
continuou a crescer com a inclusão de outras instituições, fora e dentro do estado de São 
Paulo. 
 
     Em março de 1989, em cumprimento de outro projeto concebido antes da abertura da 
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Embratel, instalou-se um terceiro canal independente para o exterior, quando a UFRJ 
passou a integrar a BITNET, através de uma ligação à UCLA destinado a atender 
inicialmente às suas necessidades internas. A UFRJ, que reune o maior grupo 
universitário de pesquisa em redes no Rio de Janeiro, procurou estabelecer a sua ligação 
com o exterior para oferecer aos seus usuários os novos serviços decorrentes dela. 
Consoante com esta visão está colocada a intenção da UFRJ a integrar a NSFNET, para 
o qual a LPCD internacional usada atualmente poderia ser aproveitada. A UFRJ, 
consciente das dificuldades em administrar grandes sistemas de computação somente 
para sua comunidade local, e do imenso ônus de encaminhar o trâfego de mensagens de 
terceiros, nem pleiteia nem vem trabalhando para ter um papel de "gateway" 
internacional para seus computadores centrais, procurando alcançar a estabilidade 
interna em primeiro lugar. 
 
     A última instituição fluminense a integrar uma rede internacional foi o Instituto 
Militar de Engenharia (IME), que passou a integrar a BITNET em agosto de 1989, 
fazendo sua ligação através do LNCC. 
 
     Podemos então constatar a extensão da penetração de redes entre as instituições de 
pesquisa no país, e especialmente do estado do Rio de Janeiro. Neste último caso vemos 
que participam plenamente as instituições IME, LNCC e UFRJ, e também deveremos 
notar que vários outros laboratórios do CNPq no Rio são também servidos pelo LNCC. 
Nas demais instituições, há muitos 
pesquisadores de diferentes áreas de atuação que utilizam os sistemas do LNCC na 
qualidade de pessoa física, através de terminal remoto. 
 
     Logo vemos que foi um sucesso qualificado a implantação inicial de redes no país. 
Conseguiu-se estabelecer comunicação entre um bom número de pesquisadores em 
muitas instituições, ou diretamente através da integração da instituição numa das tres 
"ilhas" da BITNET que existem hoje no país, ou através do uso por terminal remoto do 
sistema do LNCC. Porém, podemos ver que as instituições do Rio de Janeiro, que hoje 
não estejam integradas na BITNET estão relativamente mal servidas na atual situação, 
por vários motivos: 
 
     . Os pesquisadores que utilizam o sistema do LNCC para se comunicar não têm as 
funções de comunicação de dados integradas no seu uso normal de computador. Para se 
comunicar, é necessário entrar num outro sistema (do LNCC) onde o ambiente de 
trabalho não inclui os arquivos e programas normalmente usados. Logo o uso se torna 
menos natural e menos eficiente. 
 
     . Duplica-se o esforço de administrar os usuários que utilizam comunicação. Isto 
porque o LNCC precisa cadastrar estes usuários, que normalmente já foram cadastrados 
nos sistemas da sua instituição de origem.  
     . Para os usuários que não contam com LPCDs ou com acesso dedicado à RENPAC, 
pode-se tornar muito demorado estabelecer comunicação com o LNCC para poder abrir 
sua sessão de terminal. 
 
     Estas dificuldades subtraem do valor do serviço disponível, tornando-o menos 
atraente, especialmente para o usuário cuja especialidade não seja a computação. 
Evidentemente, a cura destes problemas é a integração de todas as instituições de 
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pesquisa em rede, permitindo que os pesquisadores utilizem os serviços de comunicação 
através dos computadores das suas próprias instituições, o que possibilita a melhor 
integração entre seu outro trabalho e a função de comunicação, e evita a necessidade de 
cadastramento duplo. Adicionalmente, pode-se esperar que seja mais fácil o acesso aos 
equipamentos locais, sem uso da rede pública de telecomunicações. 
 
 
4.   Levantamento da situação no Rio de Janeiro 
 
     Para dar-lhe elementos para avaliar a situação atual e futura das principais 
instituições do estado do Rio de Janeiro, o autor procurou os responsáveis, ou pela 
direção de pesquisa, ou pela provisão de recursos computacionais, ou ambas, em várias 
dessas instituições. Aparece num apêndice uma lista de pessoas e instituições com quem 
se manteve contato. Ao visitar cada instituição, o autor primeiro expôs aos seus 
interlocutores a história do desenvolvimento das redes no país, e o projeto RNP. Em 
seguida tentou levantar dados básicos sobre a percepção local do interesse e das 
necessidades da instituição em participar em redes de computadores. Depois fez-se 
levantamento da infraestrutura computacional e de comunicação da instituição, e 
concluiu-se com uma breve exposição do que seria uma solução a curto e a médio 
prazos dos problemas levantados. 
 
     Das instituições visitadas, a maioria tem condições de participar quase 
imediatamente em redes de diversos tecnologias: OSI-ISO, TCP/IP ou BITNET. 
Algumas instituições estão no processo de renovação dos seus equipamentos centrais de 
computação, o que deverá permitir-lhes maiores facilidades de comunicação que antes. 
Várias das instituições estão investindo em estações de trabalho, freqüentemente ligadas 
em redes locais do tipo Ethernet. Em algumas, existem projetos, às vezes adiantados, de 
interligar a maioria, senão todos os computadores de uma instituição através de redes 
locais. Por outro lado, em algumas das instituições, as condições de aproveitamento de 
comunicação com outras são bem mais limitadas, ou até precárias. Foi muito importante 
constatar que, quase sem exceção, os pesquisadores das instituições que ainda não 
integram a BITNET, já a usam através de terminais remotos do LNCC. Para quase todas 
as instituições visitadas, ainda não foi resolvido o problema de telecomunicações que 
permitiria a integração a alguma rede, embora algumas já tenham iniciado, e um já 
concluiu, o processo de tornar-se integrante da BITNET. Um resumo da situação de 
cada instituição levantada aparece no apêndice I. 
 
 
5.   Soluções alternativas de rede 
 
5.1  A proposta da RNP 
 
     O projeto RNP prevê a instalação ao longo dos próximos dois anos de uma rede 
nacional de padrão OSI-ISO, utilizando a RENPAC para prover a conectividade 
necessária entre os nós. Entretanto, o documento "Plano de Atividades 1990" da RNP 
(pág. 94) expressa reservas sobre esta opção: 
 
     "Entrementos, a adoção do serviço RENPAC por parte de usuários foi questionada, 
com base em argumentos sucessivos de custos, depois confiabilidade e, mais 
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recentemente, disponibilidade. Este último aspecto é, atualmente, o principal reparo de 
diversos especialistas/instituições quanto a meios de conexão da RNP. No bojo do 
Projeto da RNP, contempla-se uma negociação específica com a EMBRATEL no 
sentido de se priorizar conexões estratégicas, sob pena de se inviabilizar a implantação 
do núcleo básico da RNP." 
 
     Na verdade, a negociação com a Embratel deverá incluir também a questão do custo 
do uso da RENPAC, cuja tarifação de uso é semelhante à do telefone: paga-se pelo uso 
que se faz da conexão. Isto cria uma dificuldade de estimação de custos de 
comunicação, para instituições para as quais os recursos orçamentários são geralmente 
escassos. Numa negociação deste tipo na Alemanha, a rede DFN convenceu a 
Bundespost a conceder uma tarifa especial para seus usuários, onde cada instituição 
pagará somente uma taxa mensal fixa de conexão, cujo valor dependerá somente da 
capacidade deste canal de acesso. Quanto à disponibilidade de canais de acesso à 
RENPAC, é rotineiro a Embratel pedir um ano para instalar o serviço, e tem um caso 
conhecido recentemente da Embratel estimar em dois anos o prazo para a instalação de 
um acesso X.25 à RENPAC para uma instituição de pesquisa.  
     Por estes motivos, e também por outros ligados à disponibilidade a curto prazo de 
software de comunicação para certos equipamentos usados aqui, parece que o prazo real 
de implantação da rede OSI-ISO da RNP fica incerto, e poderá demorar muito tempo 
ainda. 
 
 
5.2  Alternativas a curto prazo 
 
     Fica patente que a maneira mais rápida e econômica de tornar as instituições de 
pesquisa do Rio de Janeiro nós integrantes de uma rede funcional é fazê-las integrar 
uma das "ilhas" da BITNET que existem atualmente no país. Isto proporcionaria 
conectividade às demais instituições já integradas nesta rede, além de acesso aos 
pesquisadores no exterior. Ao mesmo tempo, seria oportuno reduzir o número destas 
ilhas, através da união das duas existentes na cidade do Rio de Janeiro. Isto é 
relativamente fácil de se fazer através de instalação de LPCDs entre pares de 
instituições, que têm, ou terão, a capacidade de integrar esta rede. Em princípio, isto 
inclui as instituições que utilizam computadores centrais da marca IBM e VAX 
(Elebra), e, potencialmente, aquelas que utilizam uma versão do sistema operacional 
UNIX. Só não poderão ser atendidas diretamente por este esquema as instituições que 
possuem somente computadores pessoais de pequeno porte. Para estes, porém, continua 
a valer como paliativa o uso do LNCC através de terminal remoto, possivelmente 
através de uma ligação compartilhada, do tipo X.25. 
 
     Resta adotar uma topologia para a rede proposta. Em parte isto envolve a seleção de 
um dos ramos da BITNET que serve ao Rio para carregar o trâfego internacional da 
rede regional. É inescapável a opção da ligação do LNCC, em preferência à da UFRJ, 
em função do estabelecimento do canal de comunicação internacional daquela 
instituição ter sido dirigido explicitamente ao atendimento das necessidades da 
comunidade científica nacional, para o qual contou com recursos do CNPq. Em 
comparação, embora a UFRJ permita que o acesso ao exterior via sua ligação à 
BITNET seja feito por pesquisadores de outras instituições conveniadas com a UCLA, 
ela não tem pretenções ao papel de "gateway" internacional para a BITNET. 
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     O LNCC sempre procurou se aparelhar para tornar mais fácil a comunicação com 
outras instituições, e instalou no seu sistema central uma controladora de comunicações 
com grande capacidade de ligação (64 portas síncronas). Em geral a disponibilidade de 
portas de comunicação deste tipo é mais restrita nos equipamentos das outras 
instituições locais. Portanto, uma solução técnica que conta com a anuência do LNCC é 
adotar uma topologia inicial em estrela, com o LNCC como nó central, ligando cada 
outra instituição da rede através de uma LPCD. Numa etapa posterior, poder-se-á 
procurar uma otimização desta topologia após um estudo do trâfego de mensagens da 
rede, e uma ampla discussão entre os interessados. 
 
     Outra possibilidade muito interessante do LNCC é a sua capacidade de permitir 
ligações remotas que empregam o protocolo X.25. Isto significa que um equipamento 
remoto poderá se ligar ao LNCC através de um LPCD, e compartilhar esta ligação entre 
diversas aplicações usando o X.25. Isto é muito parecido com a maneira de usar a 
RENPAC, só que todos os canais lógicos estariam ligados ao próprio LNCC. Acima do 
X.25 pode-se utilizar os protocolos OSI-ISO para correio eletrônico, terminal virtual e 
transferência de arquivos. Com a esperada implantação no LNCC de um gateway para 
correio eletrônico X.400-BITNET, ficaria resolvido o problema de correio para 
instituições que pudessem se comunicar com X.400 e não com a BITNET. Mesmo sem 
a X.400, a ligação X.25 poderia ser usada simultaneamente por diversos terminais 
remotos. 
 
     Finalmente, devemos aqui notar que o governo federal, através do então Secretaria 
Especial de Ciência e Tecnologia, indicou em agosto de 1989 que pretendia instalar uma 
LPCD entre São Paulo e Rio de Janeiro, provavelmente entre a FAPESP e o LNCC, 
para estabelecer a conectividade interestadual atualmente obtida somente através de 
ligações internacionais. 
 
     Em suma, a grande maioria dos problemas de comunicação podem ser resolvidos de 
maneira direta pela instalação de uma malha de LPCDs entre o LNCC e as outras 
instituições de pesquisa do Rio de Janeiro capacitadas de outra maneira para participar 
em atividades de comunicação, e o uso destas, ou para estender a BITNET àquelas 
instituições em condições de integrá-la, ou para usar protocolos de aplicação OSI-ISO 
sobre X.25. Apresentamos, no apêndice II uma análise dos custos de capital e de custeio 
da montagem e operação desta malha de LPCDs. 
 
 
5.3  O médio prazo 
 
     A médio prazo, ou seja, nos próximos dois ou tres anos, será essencial procurar 
meios de aprimorar a infraestrutura de comunicação proposta aqui, pois esta é uma 
opção técnica simples e de rápida instalação, porém limitada em seu potencial. As 
alternativas que deverão ser investigadas incluem, naturalmente, a efetivação local da 
rede OSI-ISO que faz parte do projeto RNP, com prazo previsto para sua implantação 
plena até 1991. Como já comentamos, este projeto tem uma dependência fundamental 
da existência de uma rede X.25, que tanto poderia ser a RENPAC, como poderia 
também ser uma rede privada operando sobre LPCDs. Os detalhes de implementação 
deste projeto dependem ainda de contatos ao nível nacional. 
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     Uma outra alternativa interessante, preconizada por várias das pessoas consultadas 
ao longo deste estudo, seria a implantação de uma rede TCP/IP. Como várias das 
instituições fluminenses já estão montando redes internas baseadas em TCP/IP, o 
entrosamento entre estas seria imensamente fortalecido por uma rede regional usando a 
mesma tecnologia. A UFRJ já indicou sua disposição de transformar sua ligação 
internacional em TCP/IP, dando-lhe acesso direto à NSFNET norteamericana, e de 
servir de conexão para as instituições que quiserem estabelecer uma infraestrutura 
provisória deste novo ambiente aqui no Rio. Eventualmente, a rede regional proposta 
aqui poderia se transformar em uma rede TCP/IP usando a mesma infraestrutura de 
telecomunicação que propomos estabelecer a curto prazo.  
     A futura instalação de supercomputadores em algumas das instituições fluminenses, 
como, por exemplo, o LNCC, a UFRJ, a PUC e o CENPES, torna extremamente 
desejável a instalação de uma infraestrutura de comunicação de alta velocidade, na faixa 
de 64 Kbs a 2Mbs. A FAPERJ deveria encomendar um estudo para examinar as 
possibilidades desta rede de alta velocidade, do qual deveriam participar especialistas de 
diversas instituições, explorando soluções as mais variadas, como fibras óticas, rádio, 
satélites, ou quaisquer outros serviços de comunicação previstos para instalação a médio 
prazo. Este projeto seria interessante e de usofruto para todas as instituições do Rio, 
além de servir de subsídio para uma futura expansão da RNP de mais alta velocidade. 
 
 
6.   Conclusão 
 
     Com investimentos relativamente pequenos, as principais instituições de pesquisa do 
estado poderão ter acesso a uma infraestrutura bem mais rica de comunicação por 
computadores do que a atual, o que tornaria potencialmente muito mais produtivo o 
ambiente de trabalho do pesquisador. No Apêndice II. mostramos que o custo de 
instalar e operar durante seu primeiro ano uma rede de LPCDs de 4800 bps interligando 
todas as instituições que fazem parte deste estudo é aproximadamente 125.000 BTNfs. 
A existência desta rede daria o "pulo do gato" necessário para que as instituições 
pudessem demonstrar aos seus pesquisadores a viabilidade e a utilidade dos serviços a 
serem prestados.  
     É nossa recomendação que a FAPERJ arque com os custos da instalação e operação 
inicial desta rede, para torná-la uma realidade a curtíssimo prazo.  
     Adicionalmente, para dar continuidade às atividades de redes no estado, a FAPERJ 
desde já deverá dar seu apoio à realização de estudos levando ao aprimoramento da 
tecnologia da rede regional, conforme indicado na seção 5.3 acima. 
 
 
_APÊNDICE I:    A situação das instituições visitadas 
 
1.   Centro de Pesquisas em Energia Elétrica - CEPEL/ELETROBRÁS 
 
     Contato: Sr Augusto Portugal Filho (CPD) 
 
     Recursos computacionais: 
          VAX com sistema VMS. 
          Computadores pessoais em redes isoladas. 
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     Redes: 
          Capacidade de comunicação do VAX esgotada. 
          Demanda de usuários para acesso à BITNET. 
 
 
2.   Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES 
 
     Contato: ainda não concluído. 
 
 
3.   Centro de Tecnologia Mineral - CETEM/CNPq 
 
     Contatos: Srs. Luis Carlos, Alberto, Angelo. 
 
     Recursos computacionais: 
          Cobra 1200 
 
     Redes: 
          Capacidade para OSI-ISO. 
          Intenção de integrar RNP. 
 
 
4.   Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF/CNPq 
 
     Contatos: Dr Alberto Santoro, Engº Mário Vaz da Silva Fº. 
 
     Recursos computacionais: 
          Grande usuário dos recursos do LNCC com rede de terminais instalados. 
          Sistema multimicroprocessador para processar dados 
          experimentais, ligado em rede local com computadores 
          pessoais e estações de trabalho. 
 
     Redes: 
          Rede local Ethernet. 
          Usa Bitnet, através do LNCC. 
          Deseja integrar a Hepnet e a Internet norteamericana. 
 
 
_5.   Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 
 
     Contato: Dr. Altair Carvalho de Souza, diretor do CIN 
 
     Estrutura: 
          A sede, na Urca, abriga o Centro de Informações 
          Nucleares (CIN). Adicionalmente mantém 4 institutos 
          de pesquisa, dos quais 2 no Rio: 
          Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), no Fundão, e 
          Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), em 
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               Jacarepaguá. 
 
     Recursos computacionais: 
          Bull DPST-1, na sede, com rede de terminais extensiva 
          a 3 dos 4 institutos. 
          O IEN emprega computadores pessoais, com redes locais. 
          O IDT usa computadores pessoais. 
 
     Redes: 
          Projeto interno de integração dos institutos com a 
          sede (não foram obtidos detalhes). 
          O CIN oferece serviço de consultas a seus bases de dados (6 Gbytes) através da 
RENPAC. 
          Pretende integrar a Rede Nacional de Acesso Público 
          a Dados, junto com BIREME, CENAGRI, EMBRAPA, FGV/RJ, 
          IBICT e IPT/SP. 
          Pesquisadores do IRD já utilizam a BITNET via o LNCC. 
  
6.   Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/MS 
 
     Contatos: Dr Carlos Morel, vice presidente de pesquisa 
               Dr Cláudio Struchiner 
 
     Recursos computacionais: 
          MX-850 da Elebra (VAX) com VMS. 
          Computadores pessoais. 
          Estações de trabalho. 
 
     Redes: 
          Integração da BITNET encaminhada. 
          Desejado acesso à Internet norteamericana. 
 
 
7.   Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA/CNPq 
 
     Contatos: Dr Jonas M. Gomes, Sr. Dion 
 
     Recursos computacionais: 
          Computadores pessoais e estações de trabalho. 
 
     Redes: 
          Ethernet para rede local. 
          Desejado acesso à Internet norteamericana. 
          BITNET via terminais do LNCC, e potencialmente através de estação de trabalho 
com Unix. 
_8.   Instituto Militar de Engenharia - IME/MEx 
 
     Contatos: Ten. Cel. Celso, profs. Ivan e Paulo César (SE/9) 
               Cel. Campos (CPD) 
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     Recursos computacionais: 
          IBM 4341 e Burroughs B-6930 
          Várias redes locais de IBM-PCs. 
 
     Redes: 
          Integra a BITNET desde 08/89. 
 
 
9.   Instituto Nacional de Tecnologia - INT/MCT 
 
     Contato:  Dr Paulo Krahe, Diretor 
 
     Recursos computacionais: 
          Principalmente computadores pessoais do tipo IBM-PC, dispostos em 3 redes 
locais em fase de interligação. 
          Não pretende investir em sistema central. 
 
     Uso de redes externas: 
          Ligações discadas ao IBICT, ao MCT (admin.) e ao LNCC (BITNET). 
 
 
10.  Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC/CNPq 
 
     Contatos: Drs Augusto César Gadelha Vieira, Luiz de Castro Martins, Alexandre 
Leib Grojsgold 
 
     Recursos computacionais: 
          IBM 4381 e IBM 4341. 
          IBM 3090 a ser instalado. 
          Pretende adquirir estações de trabalho. 
 
     Redes: 
          Integra a BITNET, com acesso ao exterior, desde 09/88. 
          Protocolos OSI-ISO via RENPAC ou rede privada. 
          Grande capacidade de comunicação com terminais e outros sistemas. 
          Intenção de montar rede local integrando sistemas centrais e estações de trabalho. 
 
 
_11.  Pontifícia Universidade Católica do RJ - PUC-Rio 
 
     Contato:  Sr Albino de Jesus Tavares (RDC) 
 
     Recursos computacionais: 
          Cyber 170-835. 
          Muitos computadores pessoais. 
          Algumas estações de trabalho. 
          Previsão para 1990 de novo sistema IBM 3090. 
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     Redes: 
          Diversas redes locais ligando computadores pessoais e estações de trabalho. 
          Projeto de rede interna abrangendo todos os equipamentos do campus, inclusive o 
sistema central, usando TCP/IP, para 1990. 
          Comunicação experimental OSI-ISO via RENPAC. 
 
12.   Universidade Estadual do RJ - UERJ 
 
     Contatos: Prof. José Jorge Campelo, subreitoria de pesquisa 
               Srs. Arruda, Ubiraci  
     Recursos computacionais: 
          Uso parcial de um sistema da IBM instalado no PRODERJ. 
          Convênio com a IBM deverá levar à instalação de sistema 
          da IBM próprio com capacidade de comunicação remota. 
 
     Redes: 
          A universidade é distribuída em diversos campi, e tem filiais em Caxias e São 
Gonçalo. Pretende-se solicitar integração na BITNET, 
 
 
13.  Universidade Federal Fluminense - UFF 
          (município de Niterói) 
 
     Contatos: Profs. Francisco Falcon, Célio (PROPP) 
               Srs. Rogério P. Gamaleira, João P.S. Costa (NPI) 
 
     Recursos computacionais: 
          IBM 4341 e IBM 4381. 
 
     Redes: 
          Vários campi em Niterói com terminais remotos. 
          Atual controlador de comunicações com capacidade esgotada: esperando 
conseguir outro da IBM. 
          Pretende integrar a BITNET. 
 
_14.  Universidade Federal do RJ - UFRJ 
 
     Contato:  Prof. Paulo Henrique de Aguiar Rodrigues (NCE) 
 
     Recursos computacionais: 
          Sistemas IBM, Unisys, VAX. 
          Computadores pessoais. 
          Estações de trabalho. 
 
     Redes: 
          Integra a BITNET desde 03/1989, com ligações 
          experimentais X.400 (OSI-ISO) nacionais e internacionais. 
          Rede local Ethernet instalada integrando sistemas 
          VAXes e séries A UNISYS. Protocolos operacionais na 
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          rede: TCP/IP, DECNET e BNAII. 
          Dois acessos X.25 aos mainframes e alguns LPCDs no campus do Fundão, e entre 
este e da Praia Vermelha. 
          Intenção de integrar a Internet. 
 
 
15.  Universidade Federal Rural do RJ - UFRRJ, (município de Itaguaí) 
 
     Contatos: Profs. Gilson Candido Santana, Porfírio Jesus das Neves (CPD) 
 
     Recursos computacionais: 
          Cobra C-580 para admin. 
          Computadores pessoais isolados. 
          Esperança de sistema IBM. 
 
     Redes: 
          Nada. 
 
_APÊNDICE II:   O custo de implantação e operação de uma rede de LPCDs 
 
A.   Linha privada de comunicação de dados (LPCD)   
 
(i)  Linha urbanas (dentro da cidade do Rio de Janeiro) 
 
     Fornecedor: Telerj 
 
     Taxa de transmissão: 2400 e 4800 bits/seg 
 
     Prazo de entrega: 30 dias 
 
     Custo:    instalação     153,16 BTNs 
               assinatura     103,93 BTNs mensais 
 
     (preços de janeiro de 1990) 
 
 
(ii) Linhas interurbanas (entre Rio e Itaguaí, e entre Rio e Niterói) 
 
     Fornecedor: Telerj 
 
     Taxa de transmissão: 2400, 4800 e 9600 bits/seg 
 
     Custo:    instalação     152,21 BTNs 
               2400 bps       874,13 BTNs mensais 
               4800 bps      1223,68 BTNs mensais 
               9600 bps      1840,27 BTNs mensais 
 
     (preços de dezembro de 1989) 
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Observação: A Telerj não usa o BTN para fixar suas tarifas. Os valores dados acima 
foram obtidos a partir do custo em NCz$ do mes indicado, dividido pelo valor do BTN 
do mesmo mes. 
 
 _B.   Modem síncrono analógico 
 
     (precisa de 2 para cada LPCD) 
 
     Fornecedor:    Digitel 
     Modelo:        MT-48 (4800 bps)         DT-22B (2400 bps) 
     preço:         1795 BTNf                1379 BTNf 
     prazo:         60 dias                  10 a 15 dias 
 
 
     Fornecedor:    Elebra 
     Modelo:        EC-9610 (9600 bps) 
     preço:         4628 BTNf (unidade)      3588 BTNf (24) 
     prazo:         30 a 40 dias 
 
 
     Fornecedor:    Rhede 
     Modelo:        RT-29 (9600 bps)         MR-27B (4800 bps) 
     preço:         3166 BTNf                2382 BTNf 
     prazo:         90 dias                  imediato 
 
 
     Fornecedor:    Moddata 
     Modelo:        MDI-29 (9600 bps) 
     preço:         3883 BTNf 
     prazo:         90 dias 
  
     Fornecedor:    Parkes 
     Modelo:        2400S (2400 bps) 
     preço:         1056 BTNf (unidade) (12,5% desconto para 24) 
     prazo:         30 dias 
 
 
_C.   Uma rede mínima de 4800 bps 
 
     O projeto técnica é ligar por LPCDs de 4800 bps cada uma das instituições 
enumeradas no Apêndice I ao LNCC. Como o CNEN conta com 3 locais separados na 
cidade do Rio, o número de LPCDs que serão necessárias é 14 urbanas e 2 interurbanas, 
e um total de 32 modens, duas para cada LPCD. Apresentamos aqui o orçamento para 
sua instalação e operação durante um ano. 
 
Instalação 
 
     14 LPCDs urbanas                   2.144,24 BTNs 
     2 LPCDs interurbanas                 304,42 BTNs 
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     32 modens de 4800 bps             66.832    BTNfs 
 
(usamos a média do preço das propostas recebidas = 2.088,5 BTNf) 
 
     Total:              2.448,66 BTNs  +  66.832 BTNfs 
 
 
Operação por 12 meses 
 
     14 LPCDs urbanas                   1.455,02 BTNs mensais 
     2 LPCDs interurbanas               2.447,36 BTNs mensais 
     Contrato de manutenção modens        668,32 BTNfs mensais 
 
(usamos 1% do preço de compra para o custo do contrato) 
 
     Total mensal:       3.902,38 BTNs  +  668,32 BTNfs 
 
     Total anual:       46.828,56 BTNs  +  8.019,84 BTNfs 
 
 
CUSTO TOTAL 
 
                        49.277,22 BTNs  +  74.851,84 BTNfs 
                          


