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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 
 
Identifique na sua área (Física, Química, Saúde, Biomédica, Biológica, Agrária, etc.): 
 
Área: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
 
1. Que Laboratório Nacional é essencial ser criado e com quais objetivos (máximo de dez linhas); 
 
LNFI – Laboratório Nacional do Futuro da Internet 
A importância da Internet hoje é inegável, assim como a necessidade da sua evolução tecnológica, com a 
substituição por novas arquiteturas de rede da atual TCP/IP, como reconhecida publicamente nos EUA, UE, 
Japão, Coreia e China, onde já há ações públicas para promover P&D para a evolução da Internet, 
reforçando a participação dos seus setores industriais. O exemplo mais emblemático destas iniciativas é o 
dos EUA, onde a NSF criou o projeto GENI (Global Environment for Network Innovations), coordenado desde 
2008 pelo GPO (GENI Project Office), e o programa FIA (Future Internet Architectures). O Brasil não possui 
programas para P&D em Internet do Futuro (IF), o que coloca em risco o avanço nacional no contexto 
globalizado de assuntos Internet. Criar o LNFI dará coordenação e meios de realização de um plano nacional 
de P&D em IF, para promover a participação nacional neste esforço global.  
 
2. Quais os grandes equipamentos e quais as tecnologias de ponta devem necessariamente ser 
disponibilizadas pelo Laboratório Nacional (máximo de dez linhas); 
 
O grande instrumento para P&D em IF é um ambiente de experimentação em redes de computadores de 
escala continental, que é usado por pesquisadores para observar o comportamento de novas arquiteturas de 
rede. O ambiente admite múltiplos experimentos simultâneos No caso do GENI nos EUA, o GPO vem 
construindo seu instrumento com a participação de uma centena de universidades, interligadas pela rede 
Internet2 (equivalente, nos EUA, à RNP). Utilizam este instrumento pesquisadores em IF, e fazem parte dele 
as próprias redes fixas e sem fio dos campi das universidades partícipes. Um uso nobre do GENI é a 
avaliação em escala realista de propostas de novas arquiteturas para a Internet, geradas no programa FIA.  
Todos os equipamentos de rede desses ambientes deverão ser programáveis, significando que sejam 
controlados por software, abrindo espaço para Redes Definidas por Software (SDN, em inglês). Isto já tem 
impacto nas indústrias de equipamentos e de software, inclusive no Brasil. 
 
3. Outras sugestões que julgar pertinentes (máximo de dez linhas). 
 
O LNFI explorará sinergias com iniciativas relacionadas: o projeto GIGA do CPqD e RNP, que opera uma 
rede para experimentação própria desde 2003 (financiamento Funttel/FINEP), o subprojeto Arquiteturas da IF 
do INCT Ciência Web, desde 2010 (CNPq), e o projeto Experimentação no Futuro da Internet entre Brasil e 
Europa – FIBRE, desde2011 (CNPq e CE/FP7). Esta última já está construindo um ambiente experimental 
incluindo 13 instituições no Brasil. O LNFI realizará P&D em IF, com a participação ativa de grupos de 
pesquisadores em todo o país, com coordenação leve, à semelhança do GPO do GENI. Como o atual 
contrato de gestão do MCTI com a RNP-OS define que esta atue como um laboratório nacional para grupos 
de pesquisa desenvolvendo redes de nova geração, propõe-se que o LNFI seja criado como uma unidade de 
gestão da RNP-OS, seguindo o exemplo da OS, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM), responsável pela gestão de quatro Laboratórios Nacionais distintos. 
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