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O Contexto atual 
 
Desde o início da operação em 1992, a RNP já passou por três passos evolucionários. O backbone inicial, com 
enlaces de 9.600 bps e 64 kbps, foi substituído entre 1994 e 1995 por uma estrutura mais simples, com um 
núcleo central de 9 pontos interligados por enlaces de 2 Mbps, e um periferia ligada a este núcleo em 
velocidades até 256 kbps. A partir do ano 2000, este esquema foi substituído pelo atual, onde o núcleo é 
estendido e implementado por circuitos virtuais (CVs) instalados em uma rede ATM, sendo que estes CVs 
têm velocidades até 20 Mbps. Ao mesmo tempo, o acesso internacional da rede aumentou da velocidade 
inicial de 64 kbps, para múltiplos enlaces de 2 Mbps na segunda fase, e alcança taxas de 45 Mbps e 155 Mbps 
na fase atual. Evolução semelhante de velocidades caracteriza a conexão entre a RNP e a rede da Embratel, 
embora esta somente se tornou importante a partir da segunda fase. 
 
Esta evolução tem seus paralelos com a situação em outros países, que vem sendo rastreada pela comunidade 
de redes no País desde os meados dos anos 80, quando iniciou-se a decolagem inicial da Internet na área 
acadêmica com a implantação da NSFNET nos EUA. A história recente de algumas destas redes é bem 
conhecida, e tipicamente tem sido seguida no Brasil com um atraso de entre 4 e 7 anos, relativo aos países 
mais adiantados. Recentemente, tem havido um esforço brasileiro para tentar reduzir este atraso, 
exemplificado pela adesão da RNP2 ao "Memorandum of Understanding" (MoU) como participante externo 
no projeto Internet2 dos EUA, e a crescente participação em eventos relacionados. Além do projeto norte-
americano Internet2, outras iniciativas que merecem acompanhamento são do Canadá, da Europa, em especial 
na Holanda e de alguns países do leste da Ásia.  
 
O projeto RNP2, atualmente em desenvolvimento, é um passo na direção certa, pois tenta estabelecer as bases 
para renovar a nível nacional a preocupação da comunidade acadêmica com as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), que culminou na criação da Internet brasileira no início da década passada. O RNP2, que 
conta com participação de grupos de pesquisa e de algumas operadoras de telecomunicações através das 
Redes Metropolitanas de Alta Velocidade (ReMAVs), que iniciaram sua operação em 1999, focalizou atenção 
em questões de infra-estrutura de alta velocidade (até 155 Mbps) e de aplicações de multimídia interativa. No 
ano seguinte, iniciou-se a interconexão das ReMAVs, e de outros PoPs (pontos de presença) da RNP, através 
do novo backbone e novas conexões internacionais.  
 
Entretanto, a RNP se encontra atualmente com dois objetivos distintos: ela provê um serviço de commodity 
Internet para seus clientes tradicionais na comunidade acadêmica, e ao mesmo tempo tenta prover um apoio 
adequado para o desenvolvimento da próxima geração de rede, através de colaboração entre os grupos de 
pesquisa e desenvolvimento espalhados por muitas das universidades e centros de pesquisa do País. É mais 
complexo, embora dentro das possibilidades da tecnologia atual,  o atendimento de ambos estes objetivos com 
uma única infra-estrutura de rede, e por enquanto foi alcançado razoavelmente apenas o primeiro, pois o novo 
backbone tem tido sua capacidade de interconexão aumentada para acompanhar a demanda do serviço 
commodity Internet, e hoje parece não haver problemas significativos no seu atendimento.  
 
É interessante observar que, no exterior, como no Brasil, este serviço commodity Internet é geralmente 
provido para a comunidade acadêmica através de uma rede própria. A principal, senão a única, exceção tem 
sido nos EUA, depois da desativação da NSFNET em 1994, onde as universidades migraram para os 
provedores comerciais para obtenção deste serviço. O projeto Internet2, pelo menos inicialmente, não 

                                                             
1 Este documento foi escrito por Michael Stanton depois da realização em 18/4/2001 de um workshop 
convocado para discutir os rumos da RNP. Nelson Simões comentou uma versão anterior do texto, e foram 
aproveitadas várias das suas sugestões. Em setembro de 2001, Nelson Simões foi confirmado no cargo de 
Diretor Geral da RNP, e Michael Stanton assumiu o cargo de Diretor de Inovação. 
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contemplava este objetivo, e cada instituição, ou grupo de instituições vizinhas agregadas a um "giga-PoP", 
precisava separar seu tráfego entre o do serviço comum e do serviço mais avançado. Porém, deve-se observar 
que a rede Abilene, fundamental para o projeto Internet2, hoje suporta também o serviço commodity Internet 
dos seus clientes. Nos países europeus, por outro lado, há apenas uma infra-estrutura única, usada por todo o 
tráfego acadêmico interno, inclusive entre si.  
 
No caso nacional, se houver uma crítica do atual suporte do serviço commodity Internet oferecido pela RNP, 
deve ser do seu entrosamento com as redes comerciais, pois o usuário acadêmico doméstico, como também o 
usuário comercial, é atendido por provedores da rede comercial, e torna-se uma questão importante a 
interoperação entre as redes acadêmicas e comerciais que possibilite atendimento adequado pelas 
universidades aos seus usuários remotos. Esta questão se aguça com a adoção crescente de educação à 
distância, como no caso da Unirede, e ainda mais com as previsões de investimentos a serem realizados com 
recursos do FUST nas áreas de saúde, educação de ensino médio e bibliotecas, que certamente geraria tráfego 
para as universidades. Os provedores de serviços comerciais ainda não estão preparados para atender a nova 
geração de aplicações interativas que já está surgindo nestas áreas. 
 
Como meio de interligar as ReMAVs para o prosseguimento do desenvolvimento da próxima geração de 
Internet nacional, o novo backbone da RNP deixa a desejar. O mote das ReMAVs era a disponibilidade 
relativamente livre de recursos de transmissão de alta velocidade. Por motivos de custo, o novo backbone da 
RNP não estabeleceu interconexão das ReMAVs com o mesmo patamar de desempenho, inviabilizando a 
fácil colaboração à distância entre estes experimentos. É certo que alguma atividade de prospeção tecnológica 
poderá ser feita com o novo backbone, e o Planejamento Geral para 2001 da RNP enumera uma série de 
experimentos para estender o serviço para atender a aplicações inovadoras. Porém, sente-se que são modestas 
estas propostas, quando elas são comparadas com as reinvindicações pela montagem de uma rede nacional do 
padrão Internet2, apresentadas reiteradamente pela comunidade acadêmica de redes, e que têm sua maior 
expressão na Carta de Florianópolis formulada pelo LARC (Laboratório Nacional de Redes de 
Computadores) em 1998. A inexistência de conectividade em alta velocidade entre as ReMAVs torna 
impossível certas classes de colaboração entre parceiros de ReMAVs diferentes, e entre eles e potenciais 
parceiros em redes de alta velocidade no exterior. Atribui-se às fortes limitações de velocidade de transmissão 
no backbone da RNP a pouca procura pela comunidade de pesquisa por recursos experimentais para 
aplicações inovadoras sendo ofertados atualmente.  
 
Este assunto vem sendo discutido há vários anos no âmbito do LARC, e deve-se admitir que houve 
progressos. Agora o LARC está presente formalmente no Conselho de Administração da AsRNP, e também 
através de alguns dos seus integrantes no conselho científico do convênio MEC-MCT para o suporte da RNP. 
Porém, não espera pela conclusão desta rearrumação interna o natural progresso nas atividades de 
desenvolvimento dos nossos parceiros potenciais em outros países.  

Avaliação de novas demandas 
 
É agora oportuno procurar definir novamente as metas do desenvolvimento da próxima geração de redes 
nacionais, através de sua prototipagem na comunidade acadêmica de usuários. Para tanto, é preciso atualizar 
as informações sobre as demandas e as competências existentes e previsíveis para serviços de rede de alta 
desempenho. Os usuários destes serviços virão de diferentes áreas, já parcialmente identificadas pelos 
projetos das ReMAVs, e incluem as áreas de saúde, engenharia, biotecnologia, geociências, física e ciências 
de informação, entre outras. As ReMAVs identificaram grupos de P&D em TIC em diferentes centros 
espalhados pelo País, e agora seria importante possibilitar a efetiva colaboração entre eles. O que é possível 
de ser feito pode ser ilustrado a partir de exemplos colhidos em projetos em curso em outros paises, porém 
será necessário pensar nas peculiaridades das condições nacionais para definir os projetos a serem realizados 
aqui. 
 
Estas demandas foram discutidas numa oficina ("workshop") realizada no último dia 18 de abril no Rio de 
Janeiro, onde havia participação de várias pessoas da comunidade de eventuais usuários de uma futura rede de 
alta velocidade, além de especialistas em redes e representantes do MCT e da RNP. Para falar sobre eventual 
uso havia participantes da área de ciências biológicas e da saúde, da física, de ciências espaciais, de 
processamento de alto desempenho e da educação. 
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Comum a todas estas áreas era a constatação do impacto salutar que havia causado o uso das redes de 
computadores nos últimos anos, com grandes inovações nos trabalhos realizados em função da facilidade de 
comunicação eficiente à distância. Por outro lado, a insistência em procurar explorar a fundo as possibilidades 
abertas levou à identificação das limitações impostas ou pela tecnologia atualmente utilizada nas redes 
acadêmicas nacionais, ou pela abrangência geográfica dos recursos usados. Na próxima seção tentamos 
identificar temas comuns entre os diferentes depoimentos, que caracterizariam uma nova infra-estrutura de 
rede. 

Características desejáveis da nova rede 
 
1. Aumento de banda 

Aplicações em diversas áreas do saber elevam o volume de tráfego remoto: a transmissão de imagens ou 
vídeo, ou de dados experimentais de física de altas energias ou de genética. Estimativas da demanda 
variavam entre 100 e 600 Mbps, de acordo com a aplicação. 
 

2. Diminuição de latência (retardo) 
Aplicações interativas, especialmente de videoconferência ou de voz, impõem limites para o retardo fim a 
fim para sua viabilidade.  
 

3. Aumento de disponibilidade 
Em algumas áreas, onde as aplicações incorrem em risco de vida ou saúde, é necessário que a infra-
estrutura de comunicação usada demonstrasse uma disponibilidade permanente (7x24). 
 

4. Medidas de segurança 
Devem estar disponíveis métodos seguros de transmitir informação. Isto implica em suporte para 
autenticação dos usuários e a confidencialidade dos dados, além de proteção contra ações hostis de 
terceiros. 
 

5. Serviços de processamento de alto desempenho 
Os Centros de Processamento de Alto Desempenho (CENAPADs), iniciativa do MCT, procura 
concentrar em poucos centros recursos computacionais de alto desempenho. Os atuais recursos 
disponíveis não atendem plenamente às necessidades de processamento, especialmente das áreas de física 
e biologia, e precisam ser atualizados ou complementados. Entre as sugestões recebidos foi o emprego de 
grandes "fazendas" (conjuntos) de processadores, idealizadas como soluções econômicas para as áreas de 
física e biologia. Seria essencial que os CENAPADs tivessem conectividade muito boa (banda alta) com 
a nova rede. Note que isto pode obrigar a topologia da rede a refletir sua distribuição geográfica, ou, por 
outro lado, levar estes centros a serem deslocados para locais mais "centrais", em termos da topologia 
adotada para a rede. 
 

6. Serviços de armazenamento de alta capacidade 
Considerações semelhantes aos centros de processamento de alto desempenho aplicam-se a centros de 
armazenamento. Estes centros seriam utilizados para hospedar grandes bases de dados, e suas aplicações, 
e estariam localizados em pontos estratégicos da rede nova, com conectividade muito boa. Este modelo 
tem sido chamado no exterior de "data center".  
 

7. Maior número de centros de pesquisa ligados à rede nova 
A existência de uma nova infra-estrutura de comunicação somente fará sentido se ela atender 
adequadamente os centros de pesquisa que seriam seus principais usuários. Boa parte deste centros 
atualmente é atendida, por ser ponto de presença da RNP, ou ser integrante de uma das ReMAVs 
existentes. É muito importante que a rede nova não deixe de incluir instituições importantes que não 
fazem parte destes dois grupos. 
 

8. Aumento de acesso via as redes comerciais 
Muitos dos eventuais usuários dos novos serviços, especialmente indivíduos fazendo acesso a partir das 
suas casas, precisarão fazer acesso a locais na nova infra-estrutura. Atualmente, há bastante 
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heterogeneidade de acesso entre as redes comerciais e as acadêmicas, o que prejudica bastante o 
aproveitamento destes usuários domésticos. Problemas semelhantes teriam os parceiros corporativos de 
iniciativas da nova rede, se as empresas envolvidas não tivessem acesso de boa qualidade à rede nova. 

Alternativas possíveis de implementação 
 
Ao nosso ver, a realização de uma rede nacional de alta velocidade, requerida para sustentar as aplicações já 
mencionadas, deve ser fundamentada no modelo adotado para o projeto RNP2: as ReMAVs, para dar criar 
conectividade entre instituições vizinhas numa mesma região metropolitana, e um backbone para interligar as 
ReMAVs e dar acesso internacional.  
 
ReMAVs 
 
As redes metropolitanas de alta velocidade se tornam importantes como elementos de acesso local à infra-
estrutura geral de alta velocidade. Nesta visão elas terão o mesmo papel agregador para a rede nova como têm 
as redes estaduais para a rede atual. Para participar na rede nova, uma instituição terá que fazer parte de uma 
ReMAV. 
 
É importante que estas redes metropolitanas não excluam instituições com contribuições a fazer na área em 
discussão. Também poderão vir a serem criadas novas ReMAVs. Poderão ser utilizadas diversas tecnologias 
para sua realização com o objetivo de garantir uma velocidade de acesso mínima de pelo menos 100 Mbps. 
Na ReMAV, o limite máxima de velocidade dependerá dos recursos de transmissão e comutação disponíveis, 
e muitas já deverão poder funcionar na faixa de 1 a 10 Gbps. 
 
Idealmente, estas redes seriam implementadas através do uso de fibra óptica, talvez em parceria com uma 
empresa de telecomunicações. Deveria ser considerada como iniciativa estratégica das instituições 
participantes o investimento na aquisição para uso próprio ou comunitário uma infra-estrutura de conexões 
ópticas, à luz dos exemplos do Canadá e Califórnia, e de algumas instituições nacionais, como a UFF. 
 
Onde não for viável realizar conexões por meio de cabo óptico, alternativas como rádio devem ser 
consideradas. Isto poderá implicar na necessidade de uma consulta à Anatel, para pedi-la que acompanhe a 
iniciativa da FCC dos EUA em franquear para acesso sem licença uso de parte da banda entre 5,725 e 5,825 
GHz, permitindo uso nacional dos dispositivos Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII), já 
comercializados naquele país. Tais dispositivos permitem acesso a 100 Mbps a distâncias até 10 km. 
 
Backbone nacional 
 
É também importante que o backbone adotado não seja um gargalo para a comunicação remota. Isto implica 
em duas conseqüências: que ele implemente velocidades de transmissão compatíveis com aquelas 
identificadas como apropriadas para as aplicações previstas, no caso, pelo menos 100 Mbps fim a fim. Em 
segundo lugar, que o backbone passe a oferecer qualidade de serviço (controle de banda, retardo e perdas) 
para as aplicações que o utilizam. A tecnologia para fazer isto já existe, e é uma questão da sua adoção em 
forma apropriada, sem a necessidade da realização de "experimentação" inicial em escala bem reduzida. 
 
Exatamente como seria realizado o backbone é discutível. Na rede atual da RNP isto é feito, principalmente, 
usando a rede ATM da Embratel, com alocação de circuitos virtuais de até 20 Mbps de banda entre pontos de 
presença. É preciso um aumento considerável de banda para alcançar as propostas descritas aqui, e poderá ser 
necessário procurar outros provedores de conectividade, tanto física, como lógica, para consegui-lo. A 
princípio, deverá ser preferida a utilização de infra-estrutura terrestre (óptica), em função da sua menor 
latência, mas, há muitas aplicações potenciais que não dependem necessariamente da interatividade, e, para 
estas, alternativas como comunicação via satélite poderiam ser viáveis. 
 
Acesso ao backbone nacional 
 
A grande dificuldade para acesso a uma infra-estrutura de alta capacidade estará localizada no último 
quilômetro, ou seja, na interligação entre o ponto-de-acesso do backbone e as instituições usuárias. Como já 
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exposto, uma instituição fará acesso através de uma rede metropolitana, e deveriam ser estabelecidas enlaces 
de conexão com o backbone num ponto-de-acesso próximo. Como pode haver múltiplas ReMAVs em 
diferentes áreas metropolitanas de um mesmo estado, cada uma delas deveria estar ligada ao backbone da 
RNP por meios apropriados. Para aquelas instituições consideradas importantes suficientes para integrar a 
rede, mas que não tenham vizinhos locais semelhantes, que ajudariam a formar uma ReMAV, sugere-se que 
estas sejam entroncadas à infra-estrutura nacional através de uma ReMAV numa cidade próxima. 
 
Desta forma, a rede nacional consistiria de uma constelação de redes metropolitanas interligadas pelo 
backbone, com cada rede metropolitana integrando as instituições da sua área, e oferecendo conectividade a 
instituições isoladas em cidades próximas. 
 
 
 
Pontos de Troca de Tráfego 
 
O problema de acesso às instituições da rede de pesquisa por usuários nas demais redes, tais como os próprios 
pesquisadores nas suas casas ou de parceiros em empresas comerciais, é agravado pelo fato que há poucos 
pontos de troca de tráfego (PTT) entre as diferentes redes no País. A RNP já estabeleceu acordos com vários 
provedores comerciais, e com o maior deles atualmente, a Embratel, criando tais pontos em Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo, o que atenua o problema, mas não resolve completamente. Por outro lado, vários destes 
provedores não possuem infra-estruturas de serviço Internet adequadas para eficiente escoamento de tráfego. 
Ao tratar de uma rede mais veloz do que o backbone atual, será necessário rediscutir este problema com os 
provedores comerciais, para procurar soluções mais aperfeiçoadas tanto de interconexão como de qualidade 
de serviço.  
 
Deve-se notar que este tipo de engenharia se torna ainda mais necessário quando estamos lidando com meios 
de acesso em banda larga, através das tecnologias xDSL, modem de cabo ou rádio, quando usados para 
realizar acesso a instituições de pesquisa ligadas a uma ReMAV na mesma cidade. Neste caso, deve-se fazer 
esforços para providenciar um roteamento direto entre o provedor de acesso e a ReMAV, para não prejudicar 
a característica fim a fim de banda larga da comunicação.  
 
Uma possibilidade interessante para resolver simultaneamente os dois problemas seria montar um PTT em 
cada rede metropolitana da nova estrutura. 
 
Redes experimentais 
 
Além de dar suporte para o desenvolvimento de aplicações e infra-estrutura de alta velocidade, tratado até 
aqui, é desejável já deitar as fundações para a geração seguinte de redes, que levarão as velocidades de acesso 
e de transmissão nos backbones para a casa dos Gbps ou dezenas de Gbps. Por enquanto, os equipamentos 
que poderão permitir isto estão em desenvolvimento, e é importante reconhecer a validade da oportunidade 
apresentada na oficina realizada no Rio de Janeiro por Jorge Salomão Pereira (CPqD) e Anderson Stevens 
Leônidas Gomes (UFPE), que apresentaram um projeto de desenvolvimento de redes usando DWDM em 
colaboração com a Ericsson do Brasil. Este tipo de projeto deverá ser incentivado, mas ele vem a 
complementar e não substituir a montagem de uma infra-estrutura sólida de rede, para sustentar o domínio de 
aplicações de alta velocidade. 

Recursos necessários 
 
Obviamente, o prosseguimento deste projeto ambicioso de desenvolver a próxima geração de rede no País vai 
depender de recursos adequados para sua realização. Entre estes podemos enumerar a aquisição de 
equipamentos apropriados para montar a infra-estrutura de comunicação em alta velocidade, e para os 
ambientes de desenvolvimento dentro das instituições participantes, obtidos possivelmente através de 
parcerias industriais, aproveitando provisões da lei de informática. Parte da infra-estrutura de comunicação 
viria em forma de cessão ou implantação de meios de transmissão óptica, o que poderia resultar da 
participação no projeto de empresas do setor das telecomunicações. Os meios físicos (ópticos) de transmissão 
poderiam ser conseguidos de forma temporária, através de acordos com empresas de telecomunicações, que 



6 
 

deveriam ser cooptadas com a possibilidade de ganhar com esta colaboração acesso às experiências de 
implantação e operação das redes de alta velocidade.  
 
Seriam também necessários financiamento do custeio de recursos humanos de desenvolvimento, dentro das 
universidades, e custeio de atividades de intercâmbio, o que tem vindo tradicionalmente através de programas 
como o ProTeM-CC. Caberia à RNP articular a obtenção destes recursos, em colaboração com seus parceiros 
acadêmicos. 
 
 

Conclusão 
 
Em resumo, com a aceleração dos avanços em TIC nos últimos tempos, há riscos de não serem encurtados os 
atrasos entre os projetos de infra-estrutura de comunicação entre computadores desenvolvidos no País, e 
aqueles em andamento em países com os quais temos relações de colaboração. Propõe-se que a RNP assuma 
um papel mais ativo no desenvolvimento da próxima geração de rede Internet no País, contando para isto com 
um estreita colaboração com a comunidade acadêmica, não apenas entre especialistas em redes de 
computadores, mas também com o efetivo envolvimento de áreas usuárias destas tecnologias. 
 
É importante observar que muitos dos assuntos incluídos aqui são também discutidos no capítulo 8, "Infra-
estrutura Avançada e Novos Serviços" do Livro Verde do Programa Sociedade de Informação, onde as redes 
para P&D são explicitamente vistas como "vetores para a modernização acelerada da infra-estrutura global 
em redes de um país". Cremos que as propostas aqui apresentadas apenas indicam a direção dos próximos 
passos, e não desviam seu rumo daquele preconizado no Livro Verde. 
 
 
Anexo: Lista de participantes no workshop 
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Workshop sobre próxima geração da RNP 
 
Data:   18.04.2001 
 
Horário:  10:00 horas 
 
Local:  IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
             Estrada Dona Castorina, 110, Ed. Lélio Gama – Jardim   
             Botânico, 2º andar, sala 206 – Rio de Janeiro 

 

Participantes: 

 
Hans Kurt Edmund Liesenberg – Unicamp 
Liane Margarida Rockenbach Tarouco – UFRGS 
José Augusto Suruagy Monteiro – UNIFACS 
Edmundo A. de Souza e Silva – UFRJ 
Alexandre Grojsgold – RNP 
Leonardo Mendes –  UNICAMP 
Luiz Fernando G. Soares – PUC-Rio 
Michael Stanton – UFF 
Nelson Simões – RNP 
Antônio Jorge Gomes Abelém – UFPA  
Anderson Stevens Leonidas Gomes – UFPE  
Jorge Salomão Pereira – CPqD 
Lucia Melo - MCT 
Alberto Franco de Sá Santoro – CBPF 
Eduardo Whitaker Bergamini – INPE 
Denise Ewald Grune – CESUP/UFRGS 
Umberto Tachinardi – Incor/USP 
Wim Degrave – Fiocruz 
 


