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Sumário Executivo 
 
Este projeto, cuja execução se iniciou em 1997, tem como objetivo melhorar a capacidade e a 
qualidade dos meios de comunicação eletrônica usados pela Universidade Federal Fluminense 
no desempenho das suas atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão, bem como das 
atividades administrativas de suporte. Estes melhoramentos serão a conseqüência de um 
programa de investimentos, tanto em equipamentos de telefonia e comunicação de dados, 
como em infra-estrutura de cabeamento, resultando na provisão de serviços modernos de 
comunicação de voz, dados e imagem. No término deste processo, a Universidade gozará de 
ampla rede de telefonia interna, alcançando quase a totalidade de locais de trabalho dos seus 
professores e funcionários, como também poderá integrar na sua rede de dados computadores 
instalados nestes mesmos locais.  
 
A Universidade Federal Fluminense é composta por unidades espalhadas em 11 cidades do 
estado do Rio de Janeiro, e uma localizada na cidade de Oriximiná, Pará. No estado do Rio de 
Janeiro, a cidade de Niterói abriga a maior parte das suas instalações, incluindo a Reitoria e o 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). O funcionamento de uma universidade 
depende de boa comunicação entre suas unidades, e entre estas e o público externo. Mesmo 
em Niterói, fatores geográficos tornam mais difícil a comunicação interna, pois a 
Universidade está espalhada por 16 locais fisicamente separados, o que criou uma 
dependência forte e cara da concessionária local de telecomunicações, hoje a Telemar. 
Tradicionalmente, as soluções para comunicação de voz e de dados têm sido separadas, e não 
havia previsão para comunicação de imagem. A rede de dados vem crescendo nos últimos 
anos, em função dos benefícios obtidos do acesso externo à Internet. Foi montada uma rede 
privada em Niterói, ligada à Internet, e as unidades da Universidade localizadas em Volta 
Redonda, Pinheiral e Campos estão ligadas em rede com o complexo de Niterói, existindo 
planos para estender esta cobertura. Por outro lado, a comunicação telefônica não vem 
funcionando adequadamente, sendo cara e ineficiente. Tanto a rede de dados, como a de voz, 
dependiam muito do aluguel de linhas privadas para interligação entre as diferentes unidades 
em Niterói. 
 
O atual projeto visa atender a necessidade de comunicação de dados, voz e imagem entre os 
espaços internos das edificações que compõem o complexo físico da Universidade Federal 
Fluminense na cidade de Niterói. O projeto está dividido em duas grandes fases. Na primeira, 
realizada entre o final de 1997 e o início de 1999, foi construída uma infra-estrutura própria 
de transmissão entre os 12 principais locais da Universidade, realizada através da instalação 
de cabos de fibra ótica, formando o chamado backbone ótico. Esta rede de transmissão ótica 
foi capilarizada até o nível do prédio individual, e atualmente estão alcançados por ela 
aproximadamente 50 prédios distintos nestes 12 locais. A instalação desta rede própria 
permitiu realizar economias significativas de custeio, por tornar desnecessário o aluguel de 
muitas linhas privadas antes usadas para comunicação de dados. Adicionalmente, foram 
adquiridos equipamentos de comunicação de dados, capazes de integrar a curto prazo mais de 
2000 computadores em rede, através de um backbone ATM de 622 Mbps, e conexões a cada 
prédio servido pela rede ótica de pelo menos 100 Mbps. Esta infra-estrutura já está em uso 
operacional, e hoje tem mais de 1300 computadores integrados nesta rede.  
 
O custo do investimento na primeira fase deste projeto foi de R$ 1.169.490,09, dos quais R$ 
990.000,00 eram oriundos da Programa de Informatização das IEs Públicas, que estava 
inserido no Programa de Modernização e Qualificação do Ensino Superior da Secretaria de 
Ensino Superior do Ministério da Educação e do Desporto, PMQES/SESU/MEC. 
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A segunda fase deste projeto deverá ser realizada no período 1999-2000. Trata-se da 
complementação da rede ótica implantada, através do cabeamento interno dos prédios. Isto 
permitirá acesso à rede ótica, e, portanto, integração na rede de dados, de computadores 
instalados em cada um de mais de 5350 locais de trabalho nos prédios. Ao mesmo tempo, e de 
forma integrada, será instalado cabeamento para permitir a instalação de telefones nos 
mesmos locais. Esta obra deverá ser complementada pela instalação de equipamentos de 
telefonia, para criar um novo sistema de telefonia, que substituirá as atuais soluções 
ultrapassadas e caras para comunicação de voz. Além de atender mais eficientemente a um 
número muito maior de terminais do que o sistema atual, o novo sistema de telefonia deverá 
oferecer meios mais eficazes de gerenciar e contabilizar sua utilização, possibilitando várias 
economias no uso do serviço. Adicionalmente permitirá reduzir substancialmente o aluguel de 
linhas privadas para comunicação entre as unidades, o que passará a ser feito por meio da rede 
ótica. Estima-se que a economia obtida chegue a 40% da conta telefônica atual, ou seja, 
R$40.000 mensais. Adicionalmente, o novo sistema de telefonia permitirá melhorar 
substancialmente o atendimento ao público externo, pela provisão de serviços de discagem 
direta ao ramal, e de mesa de telefonia com a facilidade de redirecionar a chamada para a 
pessoa ou unidade desejada. 
 
A realização desta segunda fase envolverá novos investimentos, em obras de cabeamento 
interno (valor estimado em R$ 1.695.299,80), e em equipamentos de telefonia (valor estimado 
em R$ 691.860,00). A licitação da obra de cabeamento foi realizada em dezembro de 1999, e 
espera-se concluir a obra até junho de 2000. Espera-se realizar a licitação do sistema de 
telefonia em março de 2000, com prazo para início de operação dos equipamentos até julho de 
2000. 
 
Com a implantação desta segunda fase do projeto, terá sido alcançado um novo patamar de 
qualidade e capacidade na oferta de serviços de comunicação de voz e dados para a 
comunidade niteroiense da Universidade Federal Fluminense, e também do seu público 
externo. Qualquer local de trabalho poderá ser alcançado pelo serviço de telefonia, e poderá 
ser ligado em rede um computador em praticamente qualquer ponto da Universidade.  
 
O acesso mais eficiente à Internet implicará numa modernização dos sistemas de bibliotecas e 
de laboratórios. Além de promover maior facilidade para desenvolvimento de pesquisas em 
parceria com outras instituições, também será agilizada a divulgação do conhecimento 
produzido na UFF e ampliada a sua capacidade de ensino através de técnicas de ensino à 
distância. A tecnologia adotada para a rede de dados é também compatível com a usada na 
RNP2 (Internet 2), assim viabilizando amplo acesso aos novos recursos de informação, tais 
como as bibliotecas virtuais, e possibilitando a participação da Universidade em projetos 
avançados de comunicação que são um passo essencial na construção da Sociedade de 
Informação. 
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1 A modernização da comunicação da UFF 
 
A Universidade Federal Fluminense é composta por unidades espalhadas em 11 cidades do 
estado do Rio de Janeiro, e uma localizada na cidade de Oriximiná, Pará. No estado do Rio de 
Janeiro, a cidade de Niterói abriga a maior parte das suas instalações, incluindo a Reitoria e o 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). O funcionamento de uma universidade 
depende de boa comunicação entre suas unidades, e entre estas e o público externo. Mesmo 
em Niterói, fatores geográficos tornam mais difíceis a comunicação interna, pois a 
Universidade está espalhada por mais de 16 locais fisicamente separados (v. Figura 1), o que 
criou uma dependência forte e cara da concessionária local de telecomunicações, hoje a 
Telemar.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
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 (parcial)  

 

 
Tradicionalmente, as soluções para comunicação de voz e de dados têm sido separadas, e não 
havia previsão para comunicação de imagem. A rede de dados vem crescendo nos últimos 
anos, em função dos benefícios obtidos do acesso externo à Internet. Foi montada uma rede 
privada em Niterói, ligada à Internet através da Rede Rio de computadores operada pela 
FAPERJ, e as unidades da Universidade localizadas em Volta Redonda, Pinheiral e Campos 
estão ligadas em rede com o complexo de Niterói, existindo planos para estender esta 
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cobertura. Até 1997, todas as ligações entre as unidades de Niterói forçosamente requeriam o 
aluguel de linhas privadas de comunicação de dados. Na época, estas linhas eram 
relativamente caras, e havia forte limitação da sua capacidade. Com o aumento em 1998 para 
2 Mbps da capacidade de conexão à Rede Rio, seria criado o problema sério de distribuir a 
toda a Universidade o acesso a este benefício. 
 
Por outro lado, a comunicação telefônica não vem funcionando adequadamente, sendo cara e 
ineficiente. Como a rede de dados, a rede de voz dependia muito do aluguel de linhas privadas 
para interligação entre as diferentes unidades em Niterói. Por exemplo, a mesa telefônica da 
Reitoria, possui 150 ramais em outras unidades, cada uma das quais requerendo uma linha 
privada, com custo alto de aluguel. Além de caro, o serviço de telefonia é ineficiente, pois 
havia crescido de forma desordenada, sendo provido através de uma pletora de sistemas 
isolados, que incluem 
 
• central telefônica da Reitoria, com 250 ramais incluindo em torno de 150 ramais remotos; 
• central telefônica do Hospital Universitário Antônio Pedro; 
• central telefônica da Escola de Engenharia; 
• dezenas de minicentrais; 
• em torno de 250 linhas (troncos) externas, incluindo mais de uma centena de linhas não 

integradas a mesas ou minicentrais 
 
O número total de terminais é estimado em 1300 atualmente. Apesar do grande volume de 
recursos (e custos) envolvidos, a impressão geral é de um sistema ineficiente e inadequado às 
necessidades, além de ser de difícil contabilização e controle, pois a maioria dos 
equipamentos é antiga e não oferece recursos de gerenciamento de uso. Boa parte da 
comunicação interna da universidade depende do uso da rede pública, sendo tarifada, além de 
cada chamada bloquear duas linhas externas simultaneamente.  
 
Finalmente, havia o problema de expansão. O crescimento havia ocorrido de forma 
desordenada, pela dificuldade e custo de fazê-lo de outra maneira. Pela obsolescência dos 
principais equipamentos, seria impraticável sua expansão. Por outro lado, expansão e 
integração do serviço, sem modificar a sua arquitetura aumentaria o custeio, pelo uso 
indiscriminado de linhas privadas ou troncos novos 
 
Foi possível, então, perceber que somente seria possível realizar um salto significativo na 
qualidade da comunicação interna da Universidade com um novo modelo de arquitetura. Isto 
levou ao atual projeto, que foi adotado em 1997. 

2 Objetivos do projeto da Rede UFF de Comunicação Integrada 
 
O Projeto da Rede UFF de Comunicação Integrada tem como principal objetivo a dotação da 
Universidade com um sistema de comunicação de voz, dados e imagem, condizente com sua 
estatura como uma das maiores universidades públicas no País, com expressivas contribuições 
à sociedade através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Este objetivo seria 
alcançado através  
 
• da modernização da infra-estrutura de comunicações da Universidade Federal Fluminense, 

com aumento da sua capacidade e a qualidade de seus serviços; e 
• da integração das várias unidades em nível de voz, dados e imagem. 
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Deve ser notado que estão incluídos critérios quantitativos e qualitativos. Em particular, 
pretende-se estender a toda a comunidade da Universidade os benefícios das novas 
tecnologias, além de permitir que ela contribua para o desenvolvimento destas tecnologias, 
através da sua participação plena do desenvolvimento da Internet 2 no País, com os desafios e 
benefícios correspondentes. Adicionalmente, a adoção de moderna infra-estrutura integrada 
possibilita melhorar substancialmente a imagem corporativa da Universidade, principalmente 
nas suas interações com o ambiente externo. 
 
No desenvolvimento do projeto, serão adotadas soluções técnicas que permitam alcançar as 
seguintes metas: 
 
• otimizar custos com telecomunicações; 
• facilitar a gestão administrativa e operacional da Universidade; 
• gerenciar o tráfego para fins estatísticos e operacionais; 
• oferecer ferramentas de trabalho mais produtivas para os professores, alunos e 

funcionários; e 
• melhorar a comunicação com o ambiente externo. 
 
Pelo menos inicialmente, o investimento realizado seria concentrado em Niterói, onde poderá 
ser alcançado grande benefício, devido à alta concentração de atividades universitárias nesta 
cidade. Posteriormente, os benefícios seriam estendidos às outras cidades onde a UFF tem 
presença. 
 

3 Arquitetura da solução adotada 
 
A expansão da capacidade das redes de voz e dados existentes apresentaram severos 
problemas financeiros, por causa da alta dependência da Universidade dos serviços de 
telecomunicações da concessionária local, hoje a Telemar. Para aumentar a capacidade da 
rede de dados, ou do número de ramais remotos de uma central telefônica localizada na 
Reitoria, esbarrava na necessidade de alugar linhas privadas adicionais, para dados ou para 
voz. Para sair desta armadilha foi necessário alterar o modelo.  
 
O modelo adotado foi da aquisição de meios próprios de transmissão, para que pudesse ser 
aumentada a capacidade da rede, sem aumentar custeio. Havia duas alternativas tecnológicas: 
rádio-transmissão, e fibra ótica. O uso de rádio-transmissão de alto desempenho requer a 
visada direta entre as duas pontas do enlace, e a topografia acidentada de Niterói não 
colabora. Portanto, a única solução realmente viável era de uso de fibra ótica. Idealmente, 
passa-se fibra ótico em dutos subterrâneos. Porém, inexistiam estes dutos, e havia a 
alternativa de montar uma rede aérea, utilizando os postes da Companhia de Eletricidade do 
Rio de Janeiro (CERJ), concessionária de energia elétrica em Niterói. Os detalhes serão 
discutidos na seção 4.1. 
 
Uma vez adotado o meio ótica de transmissão entre os diferentes locais da Universidade, era 
então o caso de adotar uma arquitetura para a rede de dados. Neste caso foi resolvido adotar 
duas tecnologias básicas na ponto, que seriam redes locais usando os padrões Ethernet (10 
Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps). Estas redes estariam interligadas através de um backbone 
mais rápido, interligando os principais centros de concentração. A tecnologia mais indicada 
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para este backbone seria o ATM, disponível na época em 155 e 622 Mbps. Os detalhes serão 
discutidos na seção 4.2. 
 
Para resolver o problema de telefonia, seria necessário adotar uma solução descentralizada, 
com o uso de diversas centrais telefônicas, espalhadas em diferentes pontos da Universidade, 
e interligadas entre si, através dos meios de transmissão providos pela rede ótica. Na verdade, 
há diversas alternativas para realizar esta integração, se for admitido o tráfego de voz por 
meio da rede de dados, ao invés que em cabos (ou fibras) dedicados. Os detalhes serão 
discutidos na seção 5.1. 
 
Finalmente, para expandir a capacidade das redes de dados e de voz, não bastava apenas 
instalar o cabo de fibra ótica e os equipamentos de rede. Era também necessário oferecer 
acesso a esta infra-estrutura de comunicação através de cabos metálicos até o computador ou 
telefone na sala do usuário. Para a telefonia, alguma solução já existia para ligar os telefones 
já instalados, porém a idade e/ou a qualidade desta conexões deixava a desejar. No caso de 
computadores, o problema era pior, e em poucos prédios existia o cabeamento necessário. Os 
detalhes serão discutidos na seção 5.2. 

4 Fase 1 (1997-1998) 
 
Em 1997, tornou-se possível iniciar a realização do projeto de Comunicação Integrada, pela 
disponibilidade de recursos, alguns próprios, outros repassados especificamente para esta 
finalidade pelo MEC, através do Programa de Informatização das IEs Públicas, que estava 
inserido no Programa de Modernização e Qualificação do Ensino Superior da Secretaria de 
Ensino Superior do Ministério da Educação e do Desporto, PMQES/SESU/MEC. Este 
programa previa a capilarização da rede interna (Intranet), completando em cada instituição a 
capilarização até o nível departamental (Intranet) com preocupação de oportunizar o seu 
acesso: 
 

• à Rede Nacional de Pesquisa e Internet, 
• às Redes Regionais Estaduais, 
• às Redes Metropolitanas super rápidas, 
• à instituição por linhas dedicadas. 1 

 

4.1 Cabeamento ótico 
 
A realização de melhorias das redes de comunicação dependeu fundamentalmente da 
conclusão das obras de cabeamento, para dotar a universidade com capacidade própria de 
transmissão, sem precisar depender de provedores externos de telecomunicações, como era o 
caso antes destas reformas. Do ponto de vista da sua infra-estrutura física de conectividade, há 
três níveis hierárquicos dentro da Universidade a considerar.  
 
• O nível mais alto envolve a interligação dos diferentes campi, por passagem de cabos 

óticos pela via pública, ou equivalente (por exemplo, usando enlace de rádio, se houver 
visada). Este corresponde ao backbone do sistema de transmissão. 

                                                
1 Palestra apresentada durante o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Rio de Janeiro, em maio de 
1998, pelo prof. Philippe Navaux, da UFRGS. 
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• O nível intermediário interliga os prédios num mesmo campus, tipicamente com uso de 
cabos de fibra ótica para dados. No caso de telefonia, esta interconexão poderá ser feito 
com fibra ótica, ou com cabos metálicos.  

• No nível mais básico, é necessário munir cada prédio com conectividade interna, o que 
geralmente é feito usando cabeamento metálico (cabos de pares), tanto para telefonia, 
como para redes locais de dados. 

 
Em dezembro de 1997 foram licitadas, e em 1998 foram realizadas, as obras de instalação dos 
dois níveis superiores desta hierarquia, utilizando fibra ótica. Foram usados aproximadamente 
24 km de cabos, na maioria com 9 pares de fibras, dos quais 12 km foram estendidos na via 
pública, usando os postes da CERJ, e o restante entre os prédios dos diversos campi da 
Universidade. A rede de transmissão resultante é ilustrada na Figura 2.  
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2: A Rede Ótica da UFF 

 
O nível mais básico da hierarquia já existia em alguns poucos locais, e por enquanto foi 
aproveitada esta infra-estrutura existente para a fase inicial da rede de dados. Logo, a nova 
UFFNET coloca em cada prédio o potencial de integração, mas, na prática, já foram 
integradas nesta rede praticamente apenas as unidades que já possuíam redes locais antes da 
instalação da fibra ótica. 
 
É importante frisar aqui que a definição do termo capilarização, dada na seção 4 acima, 
somente foi conhecida cinco meses depois de licitada a obra de instalação da fibra ótica. Na 
época da licitação, a Universidade entendia que este termo significava promover o acesso 
mais amplo à infra-estrutura de transmissão, ou seja, até o nível do prédio individual. É 
importante reconhecer que a UFF, diferente da maioria das instituições envolvidas no 
Programa de Informatização das IEs Públicas, teve que investir quase 50% da verba 
disponível para obras para promover a sua integração externa, entre os locais por ela 
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ocupados em Niterói, ou seja, no seu backbone. Do total de 24 km de cabos óticos usados, 12 
km foram instalados na via pública. 
 

4.2 Rede de dados 
 
A rede de dados, conhecida como a UFFNET, foi criada para interligar as redes locais das 
unidades da Universidade, para dar-lhes acesso entre si, a também à Internet, através da 
conexão externa à Rede Rio. Até 1998, a capacidade e extensão da UFFNET eram bastante 
limitadas, com o uso de enlaces de 64 kbps entre as unidades, das quais eram poucas que 
efetivamente participava. Portanto, embora a taxa de dados usada dentro de uma rede local 
tipicamente alcançasse 10 Mbps, a efetiva utilização da rede era fortemente engargalada pelos 
enlaces estreitos (de 64 kbps) entre elas. 
 
Com o aproveitamento da nova rede ótica, a UFFNET foi totalmente reformulado em 1998, 
para remover os gargalos internos, e proporcionar um bom desempenho na comunicação entre 
as unidades da Universidade, e com a Internet externa. Isto foi alcançado com a instalação de 
um backbone interno, de alta velocidade, com taxas de transmissão entre 155 e 622 Mbps, o 
que representa um salto quantitativo em capacidade de até quase 10.000 vezes, comparado 
com a rede anterior. Adicionalmente, o enlace entre a nova UFFNET e a Rede Rio, usado para 
a comunicação externa, passou a usar a taxa de transmissão de 2 Mbps, em vez dos 64 kbps 
usados antes. Do ponto de vista do usuário final nas unidades, a capacidade de transmissão 
possível para as aplicações passou a ser limitada pela capacidade da rede local e seus 
equipamentos, e não mais pela infra-estrutura de interconexão de redes. No caso da 
comunicação externa, o novo limite de taxa de transmissão de 2 Mbps é comparável com as 
limitações impostas pelos enlaces internacionais e interestaduais da Internet brasileira, não 
constituindo, portanto, em gargalo para a comunicação externa, de modo geral. 
 
A nova UFFNET também pôde aumentar a capacidade das próprias redes locais das unidades. 
Foram adquiridos e vêm sendo instalados equipamentos de conexão de rede de capacidade 
superior dos equipamentos já sendo utilizados. Especificamente, além dos hubs e cabos 
coaxiais Ethernet de 10 Mbps, passaram a ser usados em larga escala comutadores Ethernet, 
de 10 Mbps, e, em número menor, hubs e comutadores Fast Ethernet, de 100 Mbps. Estes 
equipamentos de interconexào possibilitam aumentos na capacidade de transmissão dos 
equipamentos terminais (os próprios servidores e estações de trabalho dos usuários finais), 
para aquelas aplicações que a necessitem. A princípio, cada prédio da Universidade contará 
com pelo menos um comutador Ethernet, de 10 Mbps, ligado ao backbone da UFFNET com 
enlace de pelo menos 100 Mbps, e oferecendo conectividade para as redes locais do prédio 
em 10 ou em 100 Mbps. 
 
Para as aplicações, esta infra-estrutura de comunicação deverá ser suficiente, desde que o 
suporte local (os equipamentos de conexão colocados no prédio dos usuários) sejam 
condizentes com o tipo de utilização. O fator determinante normalmente será a necessidade 
de transmitir vídeo, por causa da sua demanda de capacidade de transmissão. Em particular, 
para aplicações que utilizarem vídeo de alta qualidade, por exemplo, MPEG-2, será necessária 
uma conexão local de pelo menos 100 Mbps, enquanto aplicações de vídeo de qualidade 
menor (MPEG-1 ou MPEG-4) serão bem servidos com conexões dedicadas de 10 Mbps (uso 
exclusivo de uma porta de um comutador Ethernet). Clientes de aplicações que não utilizem 
vídeo podem compartilhar hubs Ethernet (10 Mbps), e seus servidores deveriam ter conexões 
dedicadas de 10 Mbps, quando possível. Deve-se observar que, a princípio, estes recursos de 
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comunicação poderão ser instalados em qualquer parte da nova UFFNET, sujeito apenas à 
disponibilidade de equipamentos de interconexão. 
 
Quando o objetivo for utilizar uma aplicação externamente (não limitada à UFFNET), será 
necessário considerar a capacidade do enlace entre as duas pontas da conexão. Pela rede 
acadêmica (Rede Rio e RNP), boa parte dos enlaces já funcionam com taxas de transmissão 
na casa de 2 Mbps, e, portanto, seriam adequados para aplicações que transmitam a taxas até 
128 kbps ou 256 kbps. Isto geralmente é suficiente para áudio, mas limita o vídeo para ser de 
baixa resolução e baixa taxa de quadros (inferior a 24 quadros por segundo). Tal qualidade de 
transmissão é encontrada hoje em certas aplicações comuns na Internet, como CUSeeMe, 
RealAudio e RealVideo e as ferramentas usadas em transmissões pelo MBone. Tais 
aplicações poderiam ser usadas para transmissões para locais arbitrários, com o emprego de 
canais de comunicação dedicados a partir de Niterói. Isto seria uma solução, por exemplo, 
para incluir no projeto os campi da UFF no interior do estado. 
 
Um segundo cenário para a utilização de aplicações de alto desempenho, comparáveis com 
aquelas possíveis dentro da nova UFFNET, será no contexto da Internet 2, um novo padrão de 
rede de dados, que gradativamente se impõe, pelo menos inicialmente, dentro da comunidade 
acadêmica. Neste padrão, supõe-se que os enlaces de longa distância interligando as 
instituições passam a não ser mais gargalos, pelo uso de taxas de transmissão comparáveis 
com aquelas usadas dentro das instituições, tipicamente pelo menos 34 Mbps. Com isto, uma 
aplicação viável dentro da UFFNET passaria a ser viável entre a UFF e uma outra instituição 
que possua infra-estrutura interna de qualidade semelhante. Em abril de 1999, foi inaugurada 
pela FAPERJ a Rede Rio 2, na cidade do Rio de Janeiro, interligando 5 instituições na taxa de 
155 Mbps. Espera-se que em breve seja possível a integração da UFFNET nesta nova rede.  
 
Ao nível nacional, o MCT já promoveu a criação de mais 13 redes metropolitanas, as 
REMAVes (Redes Metropolitanas de Alta Velocidade), semelhantes à Rede Rio 2, e, junto 
com o MEC, agora promove a sua interconexão através da RNP2, uma nova rede nacional do 
padrão Internet 2. Esta nova rede possibilitará comunicação entre a UFF e qualquer outra 
instituição ligada a uma destas 13 redes metropolitanas, num total de mais de 60 instituições 
em todo o país. 
 

4.3 Recursos financeiros utilizados 
 
O custo do investimento na primeira fase deste projeto foi de R$ 1.169.490,09, dos quais R$ 
990.000,00 eram oriundos da Programa de Informatização das IEs Públicas, parte do 
Programa de Modernização e Qualificação do Ensino Superior da Secretaria de Ensino 
Superior do Ministério da Educação e do Desporto, PMQES/SESU/MEC. 
 

5 Fase 2 (1999-2000) 
 
Com a conclusão das obras de instalação da rede ótica, e a conseqüente entrada em operação 
da nova UFFNET até o início de 1999, procurou-se encontrar a forma adequada de levar ao 
termo o projeto inteiro, através da reforma da telefonia. Este problema vem sendo estudado 
com cuidado, com interação com fornecedores e visitas de reconhecimento de projetos 
semelhantes, especialmente aquele realizado recentemente na UFRJ. Chegou-se à conclusão 
que esta reforma necessitava não apenas a substituição de equipamentos de telefonia, como 
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também a criação de infra-estrutura de cabeamento, para garantir o sucesso do 
empreendimento.  
 
Ao mesmo tempo e da mesma forma, percebeu-se que o impacto da modernização da rede de 
dados alcançou apenas as unidades que já haviam se movimentado antes para instalar suas 
redes locais. Uma unidade sem rede local provavelmente continuaria sem a rede local, apesar 
de existir já no seu prédio um equipamento de rede (comutador Ethernet), ligado ao backbone 
da UFFNET, pelo simples falta de cabeamento interno dentro do prédio.  
 
Foi portanto determinado que esta segunda fase da realização do projeto deveria incluir não 
apenas a modernização do sistema de telefonia, como também o cabeamento interno de todos 
os prédios da Universidade. 
 

5.1 Reforma da telefonia 
 
A Universidade pretende promover a reforma de telefonia através da adoção de uma solução 
integrada, a ser licitada no primeiro trimestre de 2000. A solução integrada promoverá a 
racionalização da grande diversidade atual de soluções separadas, através da sua substituição 
por um sistema, composto de várias centrais telefônicas digitais, a serem instaladas em pontos 
estratégicos da Universidade, e sua interligação por meio de canais dedicados de alta 
capacidade. As características desta solução incluirão: 
• número suficiente de ramais para atender adequadamente às necessidades das unidades, 

inclusive para serviços como fax dedicado; 
• integração completa das unidades em Niterói: todas as ligações entre unidades diferentes 

serão internas; 
• número único para acesso à Universidade, com mesa de atendimento permanente, 

auxiliada por catálogo eletrônico de usuários e unidades; 
• outro número único para acesso ao Hospital Universitário, com mesa de atendimento 

permanente, auxiliada por catálogo eletrônico de usuários e unidades; 
• discagem direta ao ramal (DDR), para diminuir a necessidade de atendimento por 

telefonistas; 
• acesso discado à UFFNET; 
• integração com a UFFNET para aplicações de voz e videoconferências. 
 
Um levantamento realizado em 1998 indicou uma demanda imediata de aproximadamente 
2100 terminais, ou ramais, (comparados com uns 1300 instalados hoje), e em 1999 este valor 
foi corrigido para um total de mais de 2700 terminais. Na seção 5.4 será apresentada uma 
tabela discriminando a distribuição por campus. Espera-se que, inicialmente, haverá pelo 
menos um terminal em cada ambiente de trabalho, e a tendência a médio prazo será de ter um 
terminal por posto de trabalho.  
 
Espera-se que seja bem mais eficaz a comunicação interna com o sistema novo, pois 
dependerá apenas da capacidade de transmissão da própria rede de telefonia da Universidade. 
Se esta for insuficiente para atender a demanda, será razoavelmente simples promover a sua 
expansão de forma modular. Da mesma maneira, se for desejado aumentar a capacidade de 
atendimento a uma certa unidade, será relativamente simples adicionar novos módulos na 
central local para aumentar sua capacidade de atendimento. 
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O uso de DDR facilitará a recepção de chamadas externas. Para os casos quando o originador 
da chamada desconhecer o ramal da pessoa chamada, a chamada será auxiliada por um 
telefonista da UFF, munida com um catálogo atualizado (em computador) dos ramais da 
Universidade.  
 
O sistema proporcionará recursos modernos, como siga-me e chamada em espera, além de 
conferências entre mais de 2 pessoas, correio de voz (secretária eletrônica), e distribuição 
automática de chamadas, caso o ramal discado esteja ocupado; Será contabilizado e 
eventualmente controlado o uso do telefone para realizar chamadas externas, através do uso 
de senhas individuais, de responsabilidade do usuário individual.   
 
Além de atender mais eficientemente a um número muito maior de terminais do que o sistema 
atual, o novo sistema de telefonia deverá oferecer meios mais eficazes de gerenciar e 
contabilizar sua utilização, possibilitando várias economias no uso do serviço. 
Adicionalmente permitirá reduzir substancialmente o aluguel de linhas privadas para 
comunicação entre as unidades, o que passará a ser feito por meio da rede ótica. Estima-se 
que a economia de custeio obtida chegue a 40% da conta telefônica atual.  
 
Enfim, pretende-se colocar à disposição da comunidade universitária recurso flexível e 
eficiente para comunicação de voz. 
 

5.2 Cabeamento interno dos prédios 
 
A pretensa renovação do sistema de telefonia, a ser realizada durante os próximos seis meses, 
requererá a realização de obras de cabeamento do nível mais básico, sob pena de não serem 
alcançados plenamente os benefícios da reforma da telefonia. Como já foi apontado na seção 
4.1, o cabeamento mais básico para telefonia é muito parecido que aquele para dados, e já foi 
determinado que a instalação deste nível do cabeamento deverá atender tanto à rede de dados 
como de telefonia, através da chamada cabeamento estruturado, que provê os dois serviços 
através de uma infra-estrutura comum - a princípio, será previsto para cada posto de trabalho 
(ponto de rede) um par de tomadas idênticas do padrão RJ-45, uma para acesso à rede de 
dados, e outra à rede de telefonia. Cada tomada destas será ligada, via cabo de 4 pares 
trançados de categoria 5, até um painel de interconexão localizado no mesmo prédio. A 
determinação se a tomada será de voz ou de dados dependerá de como é feita a conexão neste 
painel. 
 
Ao longo de 1999 foi realizado amplo levantamento das necessidades, tanto atuais como 
futuras, de cabeamento estruturado de todos os prédios da UFF (em Niterói), e concluiu-se 
que deveriam ser instaladas tomadas duplas em 5.356 pontos internos em aproximadamente 
50 prédios. O projeto também envolve a instalação de aproximadamente 422 km de cabo de 
categoria 5, e a obra da sua instalação foi licitada neste mês de dezembro, para ser realizada 
em um prazo de seis meses. 
 
A realização desta obra é pré-requisito necessário para a reforma da telefonia, e virá a 
complementar plenamente as obras da rede de dados iniciadas em 1998.  
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5.3 Cronograma físico 
 

Etapa 12/99 01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 
Licitação cabeamento interno X       
Obra cabeamento interno  X X X X X X 
Licitação sistema de telefonia    X    
Instalação telefonia     X X X 

 
A preparação do projeto do cabeamento interno foi realizada ao longo do ano de 1999 por 
uma equipe da Prefeitura do Campus, a pedido da Comissão de Fibra Ótica, e a obra da sua 
realização foi licitada em dezembro de 1999. O prazo previsto para sua execução é de seis 
meses. 
 
Estima-se em 3 meses o tempo necessário para realizar a aquisição e instalação dos novos 
equipamentos de telefonia. Portanto, a licitação correspondente deverá ser realizado em março 
de 2000. 
 

5.4 Recursos financeiros necessários 
 

 
Campus da UFF  

em Niterói 

Fase 1 
(1997-1998) 

Fase 2 
(1999-2000) 

Cabeamento Ótico e 
Rede de Dados (R$) 

Cabeamento 
Interno (R$) 

Sistema de Telefonia 
Nº Ramais Custos (R$) 

01. Gragoatá 317.518,00 150.385,20 398 103.480,00 
02. Praia Vermelha 230.873,13 288.415,42 590 153.400,00 
03. Valonguinho 262.579,15 303.994,10 688 163.280,00 
04. Enfermagem 15.878,82 16.015,19 70 18.200,00 
05. Reitoria 21.287,73 185.034,84 264 68.640,00 
06. Economia 34.761,54 20.506,37 65 16.900,00 
07. IACS 36.730,14 29.650,42 56 14.560,00 
08. Direito 43.688,98 28.082,76 20 5.200,00 
09. Farmácia 16.889,83 23.047,27 32 8.320,00 
10. Mequinho 0,00 15.432,92 47 12.220,00 
11. Veterinária 42.644,61 29.171,40 68 17.680,00 
12. Farmácia Univ. 14.680,32 3.783,64   
13. HUAP 116.079,01 186.873,52 402 104.520,00 
14. PROEX 15.878,83 6.606,95 21 5.460,00 
TOTAL 1.169.490,09 1.287.000,00 2721 691.860,00 

 
A tabela ilustra os recursos financeiros necessários para realizar as duas fases do projeto. A 
coluna correspondendo à Fase 1 indica valores históricos, efetivamente desembolsados. Nas 
colunas referentes à Fase 2, os valores são os usados em planejamento orçamentário, e 
poderão sofrer revisão posterior. 
 

6 Benefícios esperados 
 
Com a implantação desta segunda fase do projeto, terá sido alcançado um novo patamar de 
qualidade e capacidade na oferta de serviços de comunicação de voz, dados e imagem para a 
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comunidade niteroiense da Universidade Federal Fluminense, e também do seu público 
externo. Qualquer local de trabalho poderá ser alcançado pelo serviço de telefonia, e poderá 
ser ligada em rede um computador em praticamente qualquer ponto da Universidade.  
 
O acesso mais eficiente à Internet implicará numa modernização dos sistemas de bibliotecas e 
de laboratórios. Com a melhoria da comunicação com o ambiente externo (acesso à Internet 
incluído) haverá maior facilidade para desenvolvimento de pesquisas, com ligação rápida e 
eficiente com outras universidades, centros de pesquisa, bibliotecas, revistas científico-
técnicas e entidades ligadas ao ensino, à pesquisa e à cultura em geral. Também será agilizada 
a divulgação do conhecimento produzido na UFF, e ampliada a sua capacidade de ensino 
através de técnicas de ensino à distância, facilitando o contato com empresas, associações de 
classe, organizações não governamentais e a sociedade em geral. 
 
A rede de dados também oferecerá características adequadas para a transmissão digital de 
vídeo, pela natureza dos equipamentos de rede já adquiridos. Na verdade, a tecnologia 
adotada é compatível com a usada na RNP2 (Internet 2), assim viabilizando amplo acesso aos 
novos recursos de informação, tais como as bibliotecas virtuais, e possibilitando a 
participação da Universidade em projetos avançados de comunicação que são um passo 
essencial na construção da Sociedade de Informação. 
 


