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Resumo 

Tradicionalmente, a montagem de redes de comunicação para uso privada tem se restrito à criação de 
infra-estrutura própria apenas dentro dos locais ocupados pela própria instituição, e o problema de 
interconexão entre estes locais, no caso de uma instituição distribuída, é resolvido por aluguel de canais 
de comunicação de uma empresa operadora de telecomunicações. Este artigo descreve algumas 
alternativas não convencionais adotadas pela Universidade Federal Fluminense, cujas instalações na 
cidade de Niterói se espalham por mais de 16 locais distintos. Estas incluem o uso de canal de rádio, 
para efetuar sua comunicação externa à Internet, e a montagem de uma rede ótica própria, de grande 
capacidade de transmissão e 24 km de extensão, que servirá de esteio para todos os serviços de 
comunicação interna. O artigo relata o desenvolvimento do projeto da rede ótica, incluindo aspectos 
administrativos, descreve os diferentes serviços de comunicação que são e que passarão a ser oferecidas 
através dela, e ainda apresenta propostas para a futura administração de serviços nesta área. 

Abstract 

Traditionally, the setting up of communications networks for private use has involved the creation of 
wholly owned infrastructure only within the geographical limits of those sites occupied by the institution 
itself, and the problem of communication between different sites, in the case of a distributed institution, 
has been solved by leasing communications channels from a telco. This article describes some non-
conventional alternatives which have been adopted by the Universidade Federal Fluminense, which 
occupies more than 16 sites scattered around the city of Niterói. These alternatives include the use of 
radio, for the external link to the Internet, and the setting up of a wholly owned and operated optical 
network, with 24 km of cabling and abundant transmission capacity, which will serve as the basis for all 
internal communication. The article describes the development of the optical network project, including 
its administrative aspects, describes the different communication services provided by this network, both 
presently and in the future, and goes on to present proposals for the future management of services in 
this area. 
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1. Introdução 

Já foram examinados na literatura técnica [ARMS88, STAN92] os problemas de 
integração em rede de dados dos computadores distribuídos num campus universitário, onde a 
instituição tem controle total da tecnologia e dos meios de transmissão utilizados. Por 
exemplo, em [STAN92] foi examinado o caso da rede interna da PUC-Rio, que tem a 
característica que todas suas atividades são desenvolvidas num único campus. Neste caso, a 
adoção e eventual modificação de determinada tecnologia de transmissão é facilitada, pois 
poderá ser modificada arbitrariamente a configuração do meio físico adotado, com a 
substituição e extensão deste. 

Tradicionalmente, o caso de instituições distribuídas, onde as atividades se 
desenvolvem em mais de um campus, tem sido de mais difícil solução. A opção mais comum 
tem sido montar individualmente uma rede em cada campus, e depois procurar estabelecer 
comunicação entre estas, normalmente através do aluguel de serviços de telecomunicações de 
uma empresa operadora. Estes serviços seriam de banda limitada, e, até pouco tempo, 
relativamente caros. Em certos casos, esta alternativa seria a única disponível, por causa da 
distância entre os campi. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), é uma instituição altamente distribuída, 
pois, além de possuir campi em mais de dez cidades do interior do estado do Rio de Janeiro (e 
um em Oriximiná, Pará), a própria sede da universidade em Niterói está instalada em mais de 
16 locais espalhados pela cidade de Niterói, sendo a maioria próximos do centro desta cidade 
(v. Figura 1). Estes locais incluem a Reitoria, 3 campi tradicionais, o hospital universitário, e 
diversos imóveis menores onde estão instaladas uma ou mais das suas unidades componentes. 

Este artigo tratará da análise do problema de comunicação interna da sede da UFF em 
Niterói, e das soluções encontradas para resolvê-lo. Uma das características muito marcantes 
deste problema foi a grande dependência da UFF de serviços de telecomunicações, prestados 
até agora pela Telerj, antiga empresa do grupo Telebrás, e recém privatizada como Telemar. A 
UFF dependia totalmente da antiga Telerj para viabilizar a comunicação entre seus campi, 
tanto para comunicação de dados, como para voz, quer seja através de LPs (linhas privadas), 
quer seja através de telefonia comutada. Seu custeio mensal com serviços prestados pela antiga 
Telerj a fazia o maior cliente desta empresa em Niterói. Aparentemente uma reformulação 
significativa da comunicação interna da UFF somente poderia ser realizada com a participação 
da antiga Telerj. 

Em outro artigo publicado em junho de 1994 [STAN94], o autor analisou o então 
estado de comunicação da UFF, focando especialmente a comunicação de dados e a telefonia, 
e fez uma série de propostas de como deveria ser reformada a infra-estrutura de suporte a estas 
atividades. Esse artigo teve uma divulgação ampla, e serviu como uma espécie de plano diretor 
informal, pelo menos para a área de comunicação de dados, que evoluiu significativamente 
desde a data da sua publicação.  

O artigo de 1994 previu a importância crescente do uso das redes, e especialmente da 
Internet, para as atividades da universidade, e apontava onde deveria ser feito investimento 
dentro da UFF para poder acompanhar a evolução das novas tecnologias, especialmente em 
respeito à expansão da sua capacidade de transmissão e do seu leque de aplicações. As 
principais propostas incluídas nesse artigo foram 
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1 Reitoria 
2 Campus de Gragoatá 
3 Campus da Praia Vermelha 
4 Campus do Valonguinho 
5 Instituto de Artes e 
 Comunicação Social (IACS) 
6 Faculdade de Economia 
7 Faculdade de Direito 
8 Instituto de Lógica e Teoria de 
 Computação (ILTC) 
9 Escola de Enfermagem 
11 Hospital Universitário Antônio 
 Pedro (HUAP) 
12 Faculdade de Farmácia 
13 Faculdade de Veterinária 

 

 

Figura 1:  A localização da UFF 
em Niterói 

 

 

 

 

 

 a ampla expansão da rede de comunicação de dados para alcançar todos os prédios 
da universidade; 

 a interconexão por meio ótico dos diferentes locais (campi, hospital, reitoria, 
faculdades isoladas) ocupados pela universidade; 

 a substituição dos sistemas vigentes de telefonia por um novo sistema integrado que 
aproveitaria a rede ótica criada para comunicação de dados; 

 
Baía da Guanabara 
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 a fusão num Núcleo de Computação e Comunicação (NCC) da administração dos 
recursos de computação e comunicação, incluindo a telefonia. 

Examinaremos a seguir cada um destes itens, relatando o que foi feito e vem sendo 
feito atualmente, e tentaremos identificar onde ainda há espaço para aprimoramento. 

2. Rede de comunicação de dados 

2.1 Conexão à Internet 
Em 1994, a conexão externa da UFF à Internet (via a Rede-Rio da Faperj) era uma 

linha de 64 kbps (quilobits por segundo) da antiga Telerj entre o Núcleo de Processamento de 
Dados (NPD) no campus do Valonguinho e o backbone da Rede-Rio no Laboratório Nacional 
de Computação Científico (LNCC/CNPq) no bairro da Urca, na cidade vizinha do Rio de 
Janeiro. Este enlace foi instalado em 1992 pela Faperj, que custeaava seu aluguel, e, até o 
início de 1999, ele ainda existia, embora a administração da outra ponta tenha passado para o 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF/CNPq),  no mesmo local. Até abril de 1998, esta 
linha servia a todos os usuários da universidade, e estava muito congestionada por causa do 
crescimento da demanda. 

Uma das razões para o crescimento da demanda foi o aumento geral da capacidade das 
redes que compõem a Internet. A partir de 1994, tanto a Rede-Rio como a Rede Nacional de 
Pesquisa aumentaram para 2 Mbps (megabits por segundo) as taxas de transmissão nos seus 
backbones e suas conexões internacionais. No caso específico da Rede-Rio, as demais 
conexões, inclusive as da UFF, permaneceram inalteradas, com uso de 64 kbps. Como o 
gargalo de comunicação feita na Internet se deve ao seu enlace mais "estreito", um aumento 
geral das velocidades dos backbones sem ser acompanhado pela conexões às instituições 
fatalmente faz estas conexões virarem gargalos. O remédio seria procurar aumentar a banda da 
conexão entre UFF e a Rede-Rio. 

Isto foi conseguido finalmente em maio de 1998. Nesta data foi inaugurada nova 
conexão, com taxa de transmissão de 2 Mbps, entre a UFF e a Rede-Rio. Esta utiliza um 
enlace de rádio entre o Centro Tecnológico (CTC) no campus da Praia Vermelha e o CBPF, e 
sua aquisição foi financiada pela Faperj, que passou a ser considerar a UFF como "ponto de 
presença" da Rede-Rio em Niterói, com a possibilidade de estender acesso Internet a outras 
instituições nesta cidade. A tecnologia usada no enlace, que é de 7 km e atravessa a Baía da 
Guanabara,  é CSMA/CA (IEEE 802.11), com transmissão usando DSSS (Direct Sequence 
Spread Spectrum - espectro espalhado com seqüência direta) na faixa de 2,4 GHz. Uma 
descrição mais detalhada do uso desta mesma tecnologia no interior do estado de São Paulo se 
encontra em [NUNE98].  

Financeiramente, a opção de rádio é atraente, pois dispensa o aluguel de circuitos de 
telecomunicações. O benefício para a UFF deste novo enlace é grande, pois aumentou-se 
substancialmente a banda disponível para comunicação, com diminuição de congestionamento 
e tempo de resposta e viabilização de novas aplicações, tais como transmissão de voz e vídeo. 
Voltaremos a este assunto. 
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2.2 Rede interna até 1997 
A rede interna da universidade tem duas finalidades: permitir comunicação puramente 

interna, por exemplo, para fins administrativos, e dar acesso à Internet.  

Tradicionalmente, a rede interna foi de terminais ligados a um mainframe (computador 
grande), localizado no NPD. Com a adoção pela UFF do paradigma atual de computadores 
pessoais ligados em redes locais, o modelo antigo tendia a ser substituído. Porém, para que 
isto acontecesse, seriam necessários investimentos em infra-estrutura de interconexão das 
novas redes locais. A mesma infra-estrutura também serviria para possibilitar acesso externo à 
Internet, e a tendência seria construir uma única infra-estrutura para atender aos dois tipos de 
aplicação. 

Desde 1993, foi reconhecida a necessidade de criar esta infra-estrutura interna, que tem 
dois componentes importantes e de solução distintas: 

 a implantação das redes locais nas unidades;  

 a interconexão destas redes locais. 

O exemplo da evolução no campus da Praia Vermelha ilustra bem os dois 
componentes. Em 1995, vários laboratórios no Centro Tecnológico (CTC) e no Instituto de 
Física (IF) realizaram a interconexão em rede local dos seus equipamentos. Para permitir seu 
acesso à Internet, foram instalados dois enlaces novos de 64 kbps, um entre o NPD e o IF, 
sendo este alugado da antiga Telerj, e o segundo entre o IF e o CTC, usando uma linha 
telefônica interna do campus. Esta foi a segunda conexão interna da Rede-UFF, pois já havia 
sido instalada outra de 9,6 kbps do NPD ao Instituto de Lógica e Teoria de Computação 
(ILTC) no ano anterior. Até 1997 haviam sido instaladas outras conexões de 64 kbps, para 
ligar ao NPD redes locais instaladas no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e na 
Reitoria. Adicionalmente, havia um aumento na extensão das redes dentro do campus do 
Valonguinho e dentro do CTC. A situação da Rede-UFF no início de 1998 é ilustrada na figura 
2. 

2.3 A nova rede interna 
2.3.1 Considerações gerais 

Os mesmos argumentos que apontaram a necessidade de aumentar para 2 Mbps a taxa 
de transmissão na conexão externa à Internet também se aplicam aos enlaces internos da Rede-
UFF. Enquanto permanecia em 64 kbps a conexão externa, as conexões internas poderiam 
ficar com esta mesma banda. Porém, assim que aumentasse para 2 Mbps a conexão externa, 
como veio a acontecer em 1998, o uso de enlaces internos de velocidade menor seria um 
gargalo para a comunicação externa. Seria necessário aumentar a banda das conexões internas, 
de preferência para 2 Mbps. Em 1997 isto não era viável financeiramente, pois dependeria do 
aluguel de circuitos da antiga Telerj, que era muito caro neste ano (depois o preço desabou, 
com a introdução de nova tecnologia de modems xDSL). A alternativa de uso de rádio, como 
feito entre a UFF e o CBPF não era aplicável, pois a topografia de Niterói não permite visadas 
desimpedidas entre os diferentes campi da universidade. 

Esta situação foi analisada em [STAN94] e foi indicado como solução o 
estabelecimento de uma infra-estrutura de comunicação própria da UFF, por meio de cabos de 
fibra ótica. Esta solução teria o benefício de não limitar de antemão a capacidade de 
transmissão, pois isto dependeria apenas dos equipamentos e não dos cabos. Uma outra 
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vantagem seria a diminuição no custeio da rede interna, pois a UFF deixaria de alugar LPCDs 
à antiga Telerj, e se limitaria a alugar uso de infra-estrutura física (postes ou dutos 
subterrâneos) para colocação dos seus cabos óticos.  

É forçoso reconhecer que esta solução já havia sido adotada pela UFRGS [TARO94], 
onde um cabo ótico da própria universidade interliga o campus médico e o campus central 
desde 1992. No caso, os postes usados foram da companhia local de distribuição de energia 
elétrica. 

 

Praia Vermelha
(Física, Engenharia)

Valonguinho
(NPD, Computação, ... )

Conexões
externas

(Rede-Rio)
à rede de
telefonia

roteador de campus

servidor de comunicação

rede interna de campus

enlace ponto-a-ponto
(64 kbps) via antiga Telerj

ILTC HUAP Reitoria

 
Figura 2: Estado da rede interna no início de 1998 

 

2.3.2 Uma rede ótica para a UFF 

O principal obstáculo à proposta de montar uma rede ótica interligando os campi da 
UFF foi o custo do investimento necessário para sua realização. Em diversos momentos foi 
levantado este custo, e chegaram a ser elaborados projetos parciais, tal como um que previa a 
interligação por rede ótica dos campi do Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha, preparado 
em 1997, e que fazia parte do planejamento de contingência do NPD para esse ano, com 
acenos da Reitoria que os recursos para sua realização seriam garantidos. Porém, antes de 
poder ser encaminhado este projeto, em maio de 1997 o Conselho Universitário (CUV) 
resolveu discutir o assunto da rede interna, e constituiu uma comissão para examinar o tema. 
Esta comissão acabou propondo como prioritária a criação de uma rede ótica bem mais 
ambiciosa do que do projeto do NPD, estendendo o alcance da rede a um número maior de 
locais ocupados pela universidade, e incluindo a capacidade de atender a outras necessidades, 
além do que apenas a comunicação de dados, por exemplo, a telefonia de voz. 
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A proposta desta comissão incluiu uma abordagem geral (a criação de uma rede própria 
alcançando toda a UFF em Niterói), e um subprojeto específico (a implantação da parte inicial 
da nova rede). Esta limitação se deveu aos recursos financeiros disponíveis a curto prazo para 
investimento, inferiores a R$200.000,00. A abordagem geral incluía a interconexão de todos os 
prédios por meios óticos, e o uso de cabeamento metálico no interior dos prédios. Porém, na 
falta de recursos suficientes para realizar toda esta infra-estrutura, resolveu-se priorizar a 
realização da interconexão ótica entre os diferentes locais (imóveis) ocupados pela 
universidade, deixando para uma segunda etapa a realização das redes complementares, por 
duas razões: 

 a interconexão ótica era o componente que apresentava o melhor retorno no 
investimento, por reduzir ou eliminar o custeio de aluguel de linhas privadas; 

 as redes complementares, por envolverem (individualmente) menor custo de 
instalação, poderiam ser custeadas por recursos levantados pelas unidades por elas 
beneficiadas. 

2.3.3 Detalhamento técnico 

Para instruir seu projeto, a comissão procurou obter informações sobre cabeamento 
ótico empregado em outros projetos de redes semelhantes, nacionais e do exterior. Foi feito 
contato com a equipe responsável para o planejamento e implantação de redes de acesso da 
Embratel, no Rio de Janeiro. Deste contato saíram algumas diretrizes importantes: 

 o cabeamento físico deveria ser superdimensionado, proporcionando uma 
capacidade sobressalente de transmissão; a motivação para o provimento desta 
capacidade abundante de transmissão foi de tornar mais flexível o aproveitamento da 
rede ótica, com a criação de circuitos redundantes através da concatenação de 
enlaces (v. figura 3), e para atender também a outras aplicações, tais como telefonia 
e TV a cabo; adicionalmente, o custo marginal de mais um par de fibras no mesmo 
cabo cai vertiginosamente, uma vez que a maior parte dos custos do cabeamento 
não depende criticamente do número de fibras no cabo; 

 deveria ser procurado o uso de topologias de cabeamento multiplamente conexas, 
para prevenir-se contra a perda de conectividade em caso de acidentes, como 
ruptura de cabos ou falha de nós; 

 para passagem dos cabos na via pública, deveria ser utilizada a alternativa de rede 
aérea, por questões econômicas, pois a alternativa subterrânea requereria a 
instalação de dutos, de custo mais elevado em tempo e dinheiro; 

 a tecnologia aparentemente mais conveniente para atender o leque de aplicações 
antecipadas seria o ATM, por questão de custo, comparado com a principal 
alternativa, que seria o SDH. 

Sobre este último ponto, uma das grandes atrações da criação de uma rede ótica 
própria seria desvincular as questões de meio físico da tecnologia de enlace. Uma infra-
estrutura ótica deveria ter uma vida útil bem superior a qualquer tecnologia em uso hoje, e 
teria condições de admitir alternativas diferentes no futuro. 

Numa segunda etapa, procurou-se obter informações sobre projetos realizados em 
universidades. Além das informações limitadas publicadas em [ARMS88], outros subsídios 
foram obtidos através da antiga lista de discussão big-lan@listserv.syr.edu [BIG-LAN], para 
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onde foi enviada uma consulta em julho de 1997 (reproduzida no Anexo 1). Respostas 
bastante úteis foram recebidas dos Srs. Ned Serate, da U. das Filipinas, Paul Worth da 
Valdosta State U., Georgia, EUA),  Graham Wood, anteriormente da Kent State U., Ohio, 
EUA, e David Olson da Missouri Research and Education Network (MOREnet), Missouri, 
EUA. Da U. das Filipinas foi recebida também cópia da especificação técnica da sua rede 
recém licitada. Estas respostas confirmaram nosso intuito de criar uma rede 
superdimensionada, bem como empregar cabos híbridos, contendo uma mistura de fibras SM 
(monomodo) e MM (multimodo) no mesmo cabo. 

 

A

B C D

(a) lógica (b) física
Uso de 6
fibras p/
enlaces

AB, AC e
AD

Uso de 4
fibras p/
enlaces
AC e AD

Uso de 2
fibras p/
enlace

AD

A

B D

C
 

Figura 3: A concatenação de enlaces 

 

2.3.4 Ampliação do projeto 

O projeto aprovado pelo CUV, por unanimidade, em agosto de 1997 previu a 
interligação dos principais centros da UFF no centro de Niterói (os campi do Valonguinho, 
Gragoatá e Praia Vermelha, a Reitoria, o HUAP, a Escola de Enfermagem e a Faculdade de 
Direito) em forma de anel. O cabo utilizado neste anel ótico deveria ser híbrido, de 12 fibras 
SM e 6 fibras MM, e seria suspenso dos postes da CERJ (Companhia de Eletricidade do Rio 
de Janeiro), concessionária local de distribuição de energia elétrica. O custo do projeto era 
estimado em R$180.000. 

Em outubro de 1997, o então reitor resolveu acatar a posição do CUV, garantindo 
recursos no valor de R$220.000,00 do orçamento de 1997 para a sua realização. Para 
supervisionar os trabalhos, foi criada uma comissão para "gerenciar a implantação do sistema 
geral de Comunicação da UFF", com a mesma composição que a comissão do CUV. Sua 
primeira função seria de licitar a obra do anel ótico e adquirir um mínimo de equipamentos 
para montar uma rede interna interligando as redes locais existentes nos nós deste anel. O 
edital de licitação do anel foi preparado antes do final de outubro. 
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Poucos dias depois, a UFF foi informada de que receberia ainda em 1997 recursos 
adicionais, no valor de R$990.000,00, do programa "Informatização das IFES" da 
SESu/MEC, e que estes recursos deveriam ser investidos em infra-estrutura de rede de 
computadores. Por determinação do então Reitor, foi confiada a esta mesma comissão a tarefa 
de propor o uso destes recursos, e foram gerados mais dois editais de licitação: 

 complementação da rede ótica, com inclusão de novos locais fora do anel (IACS - 
Instituto de Artes e Comunicação Social, Economia, Necine (Núcleo de Estudos de 
Cinema), Veterinária e Farmácia), e a capilarização dentro dos campi do 
Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha, de forma a alcançar todos os prédios 
destes (v. figura 3); exceto no enlace entre o HUAP e a Veterinária, onde a distância 
excede 2 km, e o cabo usado só contém fibras SM, os demais cabos usados nesta 
etapa seriam híbridos com 12 fibras MM e 6 fibras SM; (a figura 4 ilustra a 
topologia da rede ótica resultante) 

 a aquisição de equipamentos de rede para permitir montar e interligar as redes locais 
das unidades (v. a próxima seção). 

As três licitações foram realizadas com êxito nos últimos dias de dezembro de 1997, e 
uma mesma empresa (Procabo, do Rio de Janeiro) ganhou ambas as licitações para o 
cabeamento ótico. A maior parte dos equipamentos licitados foi fornecida pela IBM. O efeito 
da disponibilidade dos recursos foi de permitir, de uma só vez, os investimentos que seriam 
estendidos por vários anos, numa verdadeira queima de etapas 
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Figura 4: A Rede Ótica da UFF, indicando o cumprimento  

aproximado de cabo de fibra ótica usado 
2.3.5 Realização do projeto 

A implantação do cabeamento ótico, licitado em dezembro de 1997, foi concluída até 
janeiro de 1999. Houve vários atrasos, devido a falhas na documentação do projeto de 
cabeamento, realizado às pressas por causa dos prazos exíguos. Os problemas mais sérios 
envolveram a utilização do posteamento da CERJ, admitida prontamente quando inicialmente 
foi contatada esta empresa. Porém, foi necessário entregar para a CERJ o detalhamento do 
percurso do cabo, para que pudesse ser avaliada a necessidade de substituição de postes, em 
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função da nova carga. De um total de mais de 450 postes, foi necessário substituir apenas 
quatro.  

Outro problema relacionado foi a exigência da CERJ, apresentada em julho de 1998, 
que o projeto tivesse o aval da Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações), sem o qual 
não seria permitido executar as obras contratadas. A nova legislação da área de 
telecomunicações preconiza a autorização pela Anatel para a execução de "Serviço Limitado 
Privado", a categoria apropriada para o projeto da UFF. Porém, segundo técnicos da Anatel, a 
intenção seria apenas de regular a utilização de freqüências de rádio, e não de fibra ótica. De 
qualquer forma, foi outorgada a devida autorização e foi possível levar a obra a sua conclusão, 
após dois meses de interrupção. 

2.4 Características da nova Rede-UFF 
As características principais da rede resultante são descritas a seguir. 

2.4.1 Rede de transmissão 

 Cada prédio da universidade possui uma conexão ótica à rede, normalmente através 
de um cabo com múltiplos circuitos (quase todos os cabos têm 18 fibras, o que 
permite instalar 9 circuitos - alguns enlaces secundários têm 6 fibras, equivalente a 3 
circuitos). As fibras normalmente estão terminados em distribuidoras óticas (DO) - 
as conexões aos equipamentos de comutação são feitas por meio de "jumpeadores" 
óticos. 

 Caso se queira concatenar enlaces, um jumpeador ótico é usado para interligar duas 
portas do DO.  

2.4.2 Rede de comunicação de dados 

 Nos prédios onde já existiam redes locais de computadores, o acesso a partir destas 
à rede ótica foi possível quase de imediato, pois havia sido adquirido para cada 
prédio um equipamento apropriado para esta finalidade, tipicamente um comutador 
Ethernet com uplink 100base-FX (Fast Ethernet sobre fibra ótica). Nos prédios 
onde não existiam redes locais, foram adquiridos equipamentos (hubs 10base-T) 
para interligar em rede computadores existentes, ou a serem adquiridos futuramente. 
A princípio, seria possível ligar até 2000 computadores à rede na UFF como um 
todo através das portas novas 10base-T e 100base-TX adquiridas pelo projeto. 
Porém, como já foi comentado, não foram previstas com os recursos alocados em 
1997 despesas com o cabeamento interno dos prédios, de uma forma geral. 

 A interconexão entre os diferentes campi passou a ser feita pela rede ótica externa. 
A velocidade mínima de transmissão na rede ótica é de 100 Mbps (com alguns 
trechos de 10 Mbps ligando prédios contendo poucos equipamentos), e em trechos 
mais movimentados chega até 622 Mbps (no triângulo Valonguinho-HUAP-Praia 
Vermelha). 

 Em caso de necessidade, estão disponíveis conversores de mídia para transformar a 
sinalização ótica de 100base-FX entre fibras SM e MM, ou entre 10base-T (par 
trançado) e 10base-F (fibra ótica). 

Ao contrário do que havia sido previsto em [STAN94], a principal tecnologia de 
interconexão de redes adotada foi de comutadores Ethernet e Fast Ethernet, ao invés de 
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roteadores. Esta tecnologia evoluiu muito depois de 1994. Porém, os equipamentos centrais de 
interligação foram 5 comutadores modelo 8274 da marca IBM e tecnologia Xylan, com 
capacidade de roteamento, possuindo interfaces ATM, Ethernet e Fast Ethernet. Estes 
equipamentos hoje compõem o backbone da nova Rede-UFF. 

A maioria dos computadores ligados à rede possui uma placa de rede local do padrão 
Ethernet (de 10 Mbps), mas a rede pode atender a laboratórios com necessidades mais 
exigentes, através de Fast Ethernet (100 Mbps) e ATM (de 155 Mbps). Isto é essencial para 
atender a novas aplicações, tais como a transmissão de vídeo, ou para promover acesso aos 
servidores mais requisitados. 

Finalmente, deve ser notado que os 5 comutadores 8274, além de serem roteadores IP 
unicast, também possuem capacidade de roteamento IP multicast, através do software 
mrouted. Isto significa efetivamente que quase a totalidade da nova rede da UFF suportará 
aplicações multiponto utilizando a tecnologia do MBone [HUIT95], ao qual a UFF está ligada. 

2.5 Internet-2 
O nome Internet-2 tem sido aplicado ultimamente à realização de projetos de redes 

usando tecnologia TCP/IP com as altas taxas de transmissão associadas ao ATM (pelo menos 
155 Mbps) disponíveis até o equipamento do usuário da aplicação. Na prática, isto tende a 
significar aplicações multimídia, e especialmente a transmissão de vídeo ou o uso de técnicas 
de realidade virtual. Para montar um projeto desta categoria, além dos equipamentos de ponta 
necessários para a realização da aplicação, é essencial o provimento de infra-estrutura de 
comunicação de dados em velocidades de, no mínimo, 155 Mbps, e, de preferência, de 622 
Mbps, no nível de rede interna [INET2]. 

Deve-se notar que a nova rede de comunicação de dados já adere a este padrão de 
infra-estrutura, e portanto será imediatamente viável a condução de experiências da categoria 
Internet-2 pela UFF. Entre as unidades já identificadas com o interesse de se envolver nestas 
experiências estão o Instituto de Computação, o Instituto de Artes e Comunicação Social 
(Departamento de Cinema) e a Faculdade de Medicina. 

Ao mesmo tempo procura-se parceiros externos para a realização destas experiências. 
Na cidade vizinha do Rio de Janeiro existe atualmente uma rede experimental deste padrão, 
interligando 5 instituições e a Telemar, por meio de fibra ótica cedida pela Telemar. Esta rede 
conta com recursos da Faperj e da RNP, além dos meios físicos providos pela próprio Telemar. 
Está sendo investigada a adesão da UFF a esta rede, através de cabo de fibra ótica da Telemar, 
ou de enlace de rádio digital de alta velocidade diretamente entre a UFF e um dos seus 
parceiros em potencial. 

3. Telefonia 

3.1 Novo sistema de telefonia 
Em [STAN94] foi dada bastante ênfase à importância da criação da rede ótica de 

comunicação, em função dos serviços adicionais, além da comunicação de dados, que 
poderiam ser providos através dela, e foram citados explicitamente os serviços de televisão 
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interna e de telefonia. Em particular, foram realizados nos últimos anos diversos estudos sobre 
a reforma do sistema de telefonia. 

Na UFF, a telefonia é atualmente responsabilidade da Prefeitura do Campus, como é 
tradicional em muitas instituições. Na maioria dos casos, seu provimento se assemelha ao de 
energia elétrica, e o serviço de manutenção da Prefeitura do Campus mantém uma equipe 
muito reduzida, cuja função principal é tratar da instalação e manutenção da rede de 
cabeamento telefônico. Em 1998 a UFF possuía alguns PABX (mesas telefônicas), sendo as 
principais na Reitoria, no HUAP e na Escola de Engenharia. As duas primeiras eram muito 
antigas (uma delas chegou a quebrar e não poder ser consertada nesse ano), e não permitiam 
controles sofisticados. Adicionalmente, havia dezenas de microcentrais, que possibilitavam 
compartilhar uma ou mais linhas tronco entre um número pequeno de ramais. 

Nos últimos anos, houve uma enorme evolução na tecnologia de centrais telefônicas, 
com a adoção de tecnologia digital, ou seja, controle por um computador pequeno, que 
permite, além de completar ligações, uma série de outras tarefas e controles, inclusive a 
filtragem e a contabilização de chamadas a partir de cada ramal. A configuração e manutenção 
destas centrais têm muito em comum com as mesmas funções num sistema de computação, e 
geralmente requerem um grau relativamente sofisticado de administração.  

Desde 1995, vem sendo estudada pela Prefeitura do Campus a possibilidade de propor 
um novo sistema de telefonia em substituição à antiga central da Reitoria, atualmente 
responsável por acesso a aproximadamente 25% dos terminais instalados. Chegou a ser 
preparado, porém não publicado, um edital de licitação para a substituição dessa central em 
final de 1997. Com a adoção do projeto da rede ótica, começou a ser discutido um projeto de 
telefonia bem mais ambicioso. 

Este projeto pretende atender amplamente às necessidades de telefonia de toda a UFF 
(em Niterói), através de um sistema integrado, que trate todos os telefones como ramais 
internos. Isto seria feito substituindo as atuais  centrais, microcentrais e linhas diretas por um 
sistema de centrais automáticas, interligadas entre si através da rede ótica de telecomunicação, 
e sendo servido externamente através de troncos digitais da operadora local de 
telecomunicações. Com isto, boa parte das ligações feitas hoje entre diferentes unidades da 
UFF, através de linhas alugadas da Telemar, seria feita através da infra-estrutura própria da 
universidade. Adicionalmente, seria reduzida a demanda por telefonistas, por uso de DDR 
(discagem direta ao ramal), e seria possível um controle mais eficaz dos gastos com a telefonia, 
através do controle e contabilização individuais de cada aparelho (ou usuário). 

Já foi feito levantamento da situação no segundo semestre de 1998 dos serviços de 
telefonia e da demanda. Foram contabilizados 737 ramais dos principais PABX, e 218 linhas 
diretas, algumas das quais compartilhadas através de microcentrais. A demanda imediata foi de 
2060 ramais, com previsão para crescimento para 2700. 

A forma exata de atender esta demanda será decidida através de licitação a ser 
realizada no primeiro semestre de 1999, mas as principais características do sistema a ser 
adquirido estão definidas: 

 emprego de várias centrais, interligadas através da rede ótica, e operando como um 
sistema integrado (as opções de interligação incluem tie lines e uso da rede ATM); 

 uso de discagem direta a ramal (DDR) e concentração de telefonistas dedicados em 
apenas 2 pontos (Reitoria e hospital); 
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 ligação à rede da operadora local de telecomunicações através de troncos digitais; 

 controle e tarifação de utilização em nível de ramal e usuário. 

O problema principal ainda a ser resolvido é a forma de transmissão a ser usada para os 
ramais em prédios nos campi. Deveria haver pelo menos uma central por campus, e 
possivelmente uma central em cada prédio. Para os prédios isolados (fora dos campi), não 
haverá alternativas ao uso de meio ótico (na rede externa) até o prédio. A questão aqui será se 
deve ser colocada capacidade de comutação (uma central) no prédio. A alternativa seria de 
multiplexação, pela via ótica, dos canais de voz correspondentes aos ramais, a partir de uma 
central em campus próximo. Para os prédios dentro dos campi, além destas duas alternativas, 
existe ainda a terceira alternativa do uso de meio metálico (par individual) para cada ramal. 
Está sendo realizada uma avaliação de custo/benefício destas 3 alternativas para os diferentes 
prédios para formular a versão final do edital de licitação.  

3.2 Administração futura da telefonia 
As características da administração de um sistema de telefonia moderno, incluindo 

controle de acesso e utilização, administração de senhas e contas, têm muito mais a ver com a 
administração de recursos computacionais do que com as atribuições tradicionais do setor de 
telefonia da universidade, preocupado principalmente com acesso ao meio físico, e, 
eventualmente, de diagnóstico de falhas em centrais de tecnologia antiga. Esta é uma das duas 
principais motivações para introduzir mudanças no organograma da universidade para querer 
enquadrar a administração do novo sistema de telefonia junto à administração de recursos 
computacionais.  

A outra é o fato de que, com uso da rede ótica para dados e telefonia, será simplificada 
substancialmente sua administração, com eliminação de disputas sobre limites de jurisdição, se 
forem combinadas sob uma única unidade administrativa a rede de transmissão e os serviços de 
comunicação de dados e de telefonia. A solução mais simples, no caso da UFF, seria a 
transferência da responsabilidade para a telefonia para o Núcleo de Processamento de Dados 
(NPD). Uma alternativa seria a criação de uma nova unidade, talvez um Núcleo de 
Comunicações, separado do NPD, que administraria toda a área de comunicação, incluindo as 
redes de transmissão (ótica e metálica), os serviços de comunicação de dados e de telefonia, e, 
eventualmente, outros serviços novos (v. a próxima seção). 

4. Outras aplicações (TV e rádio) 

A disponibilidade abundante de capacidade de transmissão da rede ótica permite 
atender a outras aplicações de comunicação interna. Entre as alternativas mais óbvias seria um 
serviço de TV a cabo, com a montagem de uma rede de distribuição do tipo (HFC - Hybrid 
Fiber Coax), utilizando fibras avulsas na rede ótica e redes de distribuição em cabo coaxial, a 
serem instaladas. As aplicações desta tecnologia poderão incluir a difusão de eventos ou 
palestras em circuitos particulares, bem como a retransmissão de outras fontes de 
programação.  Há espaço aqui para uma eventual colaboração com operadoras de TV a cabo 
no mesmo município para a geração e distribuição do canal obrigatório de TV Universitário, 
previsto na legislação. 
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Seria também possível explorar a rede ótica para estender o alcance de 
radiotransmissoras de pequena potência, através da utilização de vários transmissores, 
localizados em diferentes pontos da rede ótica, e alimentados através desta. 

5. Lições 

Há várias lições que podemos tirar da evolução da implantação de redes na UFF 
durante os últimos anos. Algumas são conseqüência da evolução tecnológica nas áreas de 
computação e comunicação, que produz convergência entre assuntos antes díspares, e outras 
relacionadas à falta de agilidade das estruturas administrativas face à rapidez desta mesma 
evolução tecnológica. Acreditamos que sejam necessárias modificações na administração da 
universidade para alcançar os seguintes objetivos: 

 a centralização num único órgão da responsabilidade para a administração, operação  
e manutenção de todas as formas de comunicação usadas dentro da universidade (já 
discutido na seção 3.2, acima);  

 a interação em bases permanentes e formais entre a administração dos serviços de 
computação e comunicação, os usuários destes serviços e as unidades de ensino 
destas mesmas áreas (o Instituto de Computação e o departamento de Engenharia 
de Telecomunicações).  

Não deve ser surpreendente que outras instituições também tenham enfrentado 
problemas semelhantes aos da UFF. Em 1997, a Coordenação Central da Informática (CCI) da 
Universidade de São Paulo, que já vinha tratando da política de informática dessa universidade 
desde 1994, propôs a reformulação da sua atuação para integrar a Informação e a 
Comunicação (inclusive a telefonia) [USP97]. Foi proposta a transformação da CCI para a 
Coordenação Central de Informação e Comunicação (CCIC), e a criação de uma 
Coordenadoria de Informação e Comunicação (CIC) que serviria de Secretaria Executiva 
desta. Além disto, a CIC orientaria e supervisionaria os demais órgãos centrais do Sistema de 
Informação da USP e as atividades das unidades nas áreas de Informação e Comunicação.  
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Anexo 1 - mensagem à lista BIG-LAN 

Date:    Sat, 5 Jul 1997 15:12:57 -0300 
From:    Michael Stanton <michael@caa.uff.br> 
Subject: optical fiber cabling 
 
My university's installations are spread around the center of a medium sized 
city, on a number of separate sites. We are currently investigating the 
option of installing our own optical fiber cable interconnecting these 
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sites, using existing utility posts for aerial installation. 
 
The benefits of such as scheme would be to provide basic infrastructure for 
meeting the communication needs of the next 20 years or so (hopefully). 
Specifically, we hope to achieve at least 3 aims: 
 
1.      high speed data interconnection between the different sites 
2.      integration of the university's internal telephone network 
3.      provision of future, as yet undefined, services, such as cable TV 
 
It seems to us that ATM technology would be an appropriate solution for 
supporting these different services, although it may not be possible, for 
budget reasons, to implement a universal backbone ATM service initially. In 
this case, some of these services might have to be implemented in the short 
term using parallel comunications networks, such as fiber segments in 802.3 
or faster data networks. 
 
Physically, we find a ring topology attractive, for reasons of greater 
availability in the case of failures or accidents. In this case we are 
talking of a ring of about 10 km circumference, with internode distances of 
up to 2 or 3 km. 
 
Our doubts are mainly concerned with the quality and capacity of cabling to 
be used. The basic question is whether we shall need to mix multimode and 
single mode fibers in our cable, or if we can or should use entirely single 
mode fibers, which would be a cheaper alternative, as the telecom industry 
here is a major consumer of such cables. The argument for multimode fibers 
is that the end interfaces are significantly cheaper. 
 
We have also been recommended to use a large number of fibers per cable 
(36), on the grounds that 
 
a.      the cost is not significantly higher than a smaller number of fibers 
b.      it is always better to have overcapacity than undercapacity 
c.      not all the connected sites are of equal importance, and it will 
possible to serve some of these as leaf nodes, by dedicating some of the fibers 
to them and breaking out a connection from the main cable at a conveniently 
located point. 
 
We would be very interested to hear comments on the above ideas. In order to 
conserve list bandwidth, I suggest that such comments be e-mailed to me, and 
I will summarize them to the list after about a week. 
 
Michael Stanton 
Dept. of Telecommunications Engineering 
Universidade Federal Fluminense 
Niteroi, RJ, Brazil 


