
Entre os dias 18/6 e 11/7, enquanto 
a bola estiver rolando nos gramados 
brasileiros, a rede acadêmica 
será a grande protagonista nas 
transmissões de imagens em ultra 
alta definição durante a Copa do 
Mundo. O público em geral que 
estiver interessado em ver de perto 
imagens em 8K poderá se inscrever 
para assistir a uma das sessões 
que serão exibidas diariamente no 
auditório do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), um dos 
espaços de visualização pública 
previstos durante o evento. As 
demonstrações exibirão conteúdos 
variados, para que o público 
conheça a tecnologia 8K e tenha 
uma experiência imersiva, diante de 

imagens com uma definição 16 vezes 
maior do que a Full HD.

Além das sessões de conteúdo 
gravado no CBPF, a RNP está 
envolvida em transmissões ao vivo 
de nove jogos da Copa selecionados 
pela emissora japonesa NHK. 
Através da conexão da rede Ipê, 
esses jogos serão transmitidos para 
dois espaços de visualização pública 
no Rio: o CBPF e o hotel Sofitel, em 
Copacabana, este último apenas com 
sessões fechadas para convidados 
da FIFA. No CBPF, haverá duas datas 
reservadas para a RNP em que será 
possível assistir a um jogo ao vivo. 
As instruções a respeito ainda não 
foram divulgadas.

Na infraestrutura montada no Rio 
de Janeiro, o PoP-RJ será um ponto 
central para essas transmissões. Todos 
os estádios brasileiros que sediarão 
os jogos da Copa estão interligados 
por uma infraestrutura de rede 
fornecida pela Telebrás. Segundo o 
gerente de Comunidades e Aplicações 
Avançadas, Leandro Ciuffo, as imagens 
capturadas em 8K serão transmitidas 
para o Riocentro, centro de imprensa 
do Mundial. “Do Riocentro, que está 
conectado à recém-inaugurada 
Redecomep Rio, esses dados serão 
transmitidos ao PoP-RJ e, depois, aos 
espaços de visualização pública no Japão 
e no Rio, no último caso, o CBPF e o 
Sofitel”, explica o gestor, que coordena a 
participação da RNP no evento.

RNP na Copa do Mundo

Entrenós #junho14 – Boletim interno da RNP

Organização terá papel de destaque nas transmissões  
de imagens em 8K durante o evento

Brasil transmitirá jogos ao vivo para o Japão em 8K
Pioneiro na tecnologia 
8K, o Japão foi o grande 
articulador do projeto, 
firmado entre a emissora do 
país, a NHK, e a brasileira TV 
Globo, com o apoio técnico 
da RNP, da NTT, que opera 
uma rede de pesquisa 
japonesa, e em parceria com 
o CBPF. O principal objetivo era transmitir os jogos da seleção japonesa 
e outras partidas ao vivo em altíssima definição do Brasil para Tóquio. 
Após testes nas Olimpíadas de Londres em 2012, com o apoio de redes acadêmicas 
americanas e europeias, e no Brasil, no Fórum RNP 2013 e em evento promovido pela 
NTT no Rio em 2014, a viabilidade da transmissão tornou-se real.  

Durante a Copa, a transmissão de jogos para o Japão deverá seguir por quatro rotas 
diferentes, a principal delas saindo do Rio direto para o Ceará, através da nova conexão 
internacional da RNP entre Fortaleza e Miami, de 10 Gb/s. Outro caminho é o cabo 
submarino entre o Rio e São Paulo e, depois, a conexão do último aos Estados Unidos. 
É também uma opção a rota pela RedCLARA, que passa pela Internet2, em Miami e em 
Seattle, e depois vai de Nova York até Tóquio pela rede acadêmica japonesa SINET4. 
Ainda está prevista, como backup, a rota pela rede de experimentação mantida pela NTT, 
a GEMnet2, conectada a instituições de pesquisa e redes acadêmicas do Japão.

https://pt.surveymonkey.com/s/inscricoes8k
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EM FOCO

Rede Rio Metropolitana é inaugurada

No último dia 5/6, foi inaugurada 
a Rede Rio Metropolitana, uma 
realização do Programa Redecomep, 
executada pela RNP com recursos da 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep). A iniciativa dos ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e 
da Educação (MEC) integrou-se à Rede 
Rio graças à parceria com o Governo 
do Estado e a Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) 
e, posteriormente, com os demais 
parceiros: Prefeitura da Cidade do Rio, 
Metrô Rio, Supervia, Linha Amarela S.A. 
(Lamsa) e Light.
 
A cerimônia foi realizada no Auditório 
Pedro Calmon, no Fórum de Ciência 
e Cultura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), com a 
presença de mais de 200 pessoas, a 
saber: diretores da RNP, secretários 
de Ciência e Tecnologia do Estado e 
da Prefeitura do Rio, representantes 
do Governo Federal e do Estado do 
Rio, da Prefeitura da Cidade e das 
instituições participantes da rede, 
entre elas, as que compõem o anel 
central da Rede Rio Metropolitana, ou 
seja, o Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio (Cefet-RJ), as  
Universidades Estadual (Uerj) e 
Federal (UFRJ) do Rio de Janeiro, a 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio (PUC-Rio), a Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), o Centro de Tecnologia 
da Informação e da Comunicação 
do Estado do Rio (Proderj), o Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 
e a Empresa Municipal de Informática 
do Rio (Iplan Rio). 

Implantada pelo projeto Redecomep-
Rio, a Rede Rio Metropolitana conecta 
51 instituições na cidade, através de 
85 pontos e campi universitários. A 
extensão da rede atinge cerca de 
305 km de fibras ópticas em seis 
anéis, ramais e derivações, que serão 
usados pela comunidade acadêmica 
do Rio de Janeiro para apoiar as 
atividades de educação, pesquisa e 
desenvolvimento. 
 
O diretor de Serviços e Soluções, José 
Luiz Ribeiro Filho, explica a importância 
e a complexidade da rede. 
 
Por que a Rede Rio Metropolitana 
levou mais tempo para ser 
implantada?

A Rede Rio Metropolitana é a maior 
rede acadêmica construída em área 
metropolitana na América Latina. 
O número de instituições e pontos 
conectados, com velocidade de 
múltiplos gigabits e capacidade para 
atingir até 1.9 Tb/s em uma cidade 
complexa como o Rio de Janeiro 
demandou cerca de sete anos para a 

conclusão do projeto. Além disso, a 
articulação das parcerias estratégicas 
para uso dos direitos de passagem 
dos cabos ópticos e as licenças para as 
obras na cidade também consumiram 
parte significativa desse tempo. 
 
Quais foram os desafios encontrados 
para a implantação da rede?
 
Foram muitos. O primeiro deles foi a 
construção das parcerias necessárias 
para a implantação do projeto. Além 
das principais, com a Rede Rio e a 
Faperj, e a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
e o Iplan Rio, diferente das outras 
redes, no Rio, foram necessárias 
parcerias com três empresas para o 
uso do direito de passagem dos cabos 
ópticos: o Metrô Rio, que possibilitou 
a implantação do anel central da 
rede; a Supervia, que permitiu levar 
a rede até os bairros mais distantes 
da Zona Norte; e a Lamsa, que 
permitiu a chegada da rede até a 
Zona Oeste. O segundo desafio foi a 
concepção da arquitetura da rede para 
conectar o maior número possível de 
instituições acadêmicas, através de 
uma topologia em anéis para garantir 
maior disponibilidade. A solução 
encontrada inclui dupla abordagem 
dos cabos ópticos às instituições e um 
esquema complexo de roteamento 
entre os anéis da rede. Por fim, a 

Demonstração 8K na Copa do Mundo em números
• Telão do CBPF terá 275 polegadas (6,30m X 3,63m)

• Auditório será equipado com 22.2 canais de áudio

• Até 3 sessões por dia exibirão imagens gravadas em 8K 

• 9 jogos da Copa serão transmitidos ao vivo para o Japão em 8K

• 2 jogos ao vivo serão exibidos em sessões exclusivas para a RNP

• 4 rotas diferentes foram configuradas para a transmissão 
entre Brasil e Japão

• 24 Gb/s é a largura de banda necessária para transmitir 
jogos ao vivo no Brasil sem compressão

• Após a compressão, essa largura de banda cai para 400 Mb/s

• 8K tem definição 16 vezes superior a Full HD ou 4 vezes 
superior a 4K (7.680 por 4.320 pixels)

[CAPA - continuação]

Implantada pelo projeto Redecomep-Rio, a rede conecta 51 instituições  
na cidade, através de 85 pontos e campi universitários.
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[EM FOCO - continuação]

construção da rede propriamente dita, 
com autorização das obras nas vias 
públicas da cidade até o lançamento 
dos cabos ópticos nas galerias do 
Metrô Rio, no leito da Supervia e 
nos dutos da Lamsa. Em todos esses 
lugares, o trabalho só podia ser feito 
de madrugada, durante duas ou três 
horas. Também houve cancelamentos 
e atrasos. Em 2012, com as diversas 
obras na cidade, por conta da Copa 
do Mundo e das Olimpíadas, os cabos 
ópticos sofreram danos e tiveram que 
ser trocados, prolongando a conclusão 
do projeto e aumentando o custo.

Quando foi concluída a primeira 
fase da Rede Rio Metropolitana? 

Em janeiro de 2014. Nessa fase, a 
construção da rede atingiu uma 
extensão de 284 km de cabos ópticos, 
que conectam 76 instituições a 1 Gb/s.  
 
E a segunda fase? 

A segunda fase, finalizada em maio, 
contemplou a recuperação do cabo óptico 
de todo o trecho lançado na Supervia; 
a implantação de quatro pontos finais 
para a Prefeitura/IplanRio, os circuitos 
na região da Barra da Tijuca, para 
atender a Farmanguinhos e o Instituto 
de Radioproteção e Dosimetria (IRD), e 
na estação de metrô de Maria da Graça, 
para chegar ao Cefet; o fechamento do 
anel do backbone na Linha Vermelha; e, 
finalmente, os testes e a inspeção final.

Qual foi o investimento da Rede 
Rio Metropolitana? 

Foram investidos mais de R$ 22 
milhões, grande parte proveniente 
de recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT/Finep), 
executados pela RNP. A Faperj, 
pioneira no Rio na implantação 
de uma rede acadêmica e 
governamental de âmbito estadual, 
a Rede Rio, aportou cerca de R$ 
8 milhões nos equipamentos de 
alta velocidade. Os ministérios da 
Educação, Cultura e Saúde também 
contribuíram com recursos, para 
viabilizar a conexão de suas 
instituições à rede.
 
As instituições se interligam 
a pelo menos 1 Gb/s em fibra 
óptica dedicada? 

Sim, a partir de um backbone 
em anel a 10 Gb/s, composto 
por nove pontos de presença e 
tecnologia DWDM (Multiplexação 
Densa por Divisão de 
Comprimento de Onda), derivam-
se os outros cinco anéis e 
radiais e acessos da rede, 
onde a velocidade mínima é de 
1Gb/s. Vale ressaltar que os 
equipamentos DWDM do backbone 
podem ser ampliados com 
múltiplos módulos de 10 Gb/s, 40 
Gb/s e, futuramente, até 100 Gb/s. 

Qual o objetivo do programa 
Redecomep? 

Implementar redes de alta velocidade 
nas regiões metropolitanas do país, 
viabilizando projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e aplicações 
inovadoras nas instituições 
participantes, como, por exemplo, 
telemedicina, supercomputação em 
grid, transferência de grandes massas 
de dados, computação em nuvem, 
videoconferências em alta definição, 
etc. O modelo adotado baseia-se na 
implantação de uma infraestrutura 
própria de fibras ópticas dedicadas 
para as instituições de pesquisa e 
educação superior e na formação 
de consórcios entre as instituições 
participantes, para viabilizar a 
sua gestão e autossustentação. A 
grande vantagem da Redecomep 
é a possiblidade de utilização de 
serviços avançados de comunicação e 
colaboração com custos reduzidos e 
independentes da capacidade da rede. 

Quantas redes já foram 
implantadas?
 
Atualmente, estão implantadas 39 
redes ópticas, incluindo 24 redes nas 
capitais e 15 redes em outras regiões 
metropolitanas em seis estados 
brasileiros.  

Os convidados assistiram às apresentações durante a cerimônia 
realizado no auditório Pedro Calmon, na UFRJ.

O documento também foi assinado por representantes das 
instituições que compõem o backbone da Rede Rio Metropolitana. 

Em seu discurso, o diretor de Serviços e Soluções, José Luiz Ribeiro 
Filho, falou sobre a importância da Rede Rio Metropolitana.

O diretor-geral, Nelson Simões, foi o primeiro a assinar o protocolo de 
intenções sobre a operação e a manutenção da infraestrutura da nova rede. 
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Brasil passa a ter mais de mil 
pontos de acesso ao eduroam

Durante os primeiros cinco meses 
do ano, com a adesão de novas 
instituições e disponibilização de 
novos pontos de acesso, o eduroam 
passou dos mil pontos de acesso no 
Brasil, atingindo especificamente 
a marca de 1.046 pontos no início 
de junho. Com isso, a América 
Latina passa a ser a segunda região 
do planeta com maior número de 
pontos de acesso ao eduroam.

Segundo o diretor-adjunto de 
Gestão de Serviços, Antônio Carlos 
F. Nunes, diante desse crescimento 
na América Latina, alavancado 
principalmente pelas ações da RNP 
nos últimos dois anos no escopo 
do projeto ELCIRA (Europe Latin 
America Collaborative e-Infrastructure 
for Research Activities), tornou-
se necessária a formação de 
um Comitê Latino-americano 
(Confederação Latino-americana) do 
eduroam para discutir as questões 
intrínsecas da região, assim como 
encaminhá-las ao Comitê Global de 
Governança do eduroam (GeGC) por 
seus respectivos representantes. 
A Confederação Latino-americana 
foi formada em reunião ocorrida 
durante o TICAL 2014 e elegeu 
o gerente de Serviços, Leandro 
Guimarães, como secretário. Ele 
também representa a América 
Latina no comitê de governança 
global, ao lado de Alejandro Lara, da 
REUNA (Chile).

Novos circuitos de 10 Gb/s 
ligam o Sudeste à conexão 
internacional Fortaleza-Miami 

Dois novos circuitos que foram 
ativados em maio, entre Rio de 
Janeiro e Ceará e entre Rio e São 
Paulo, ambos de 10 Gb/s, aliviaram o 
congestionamento da rede como um 
todo e melhoraram a confiabilidade 
dos circuitos internacionais, ao 
desafogar o novo enlace entre 

Fortaleza e Miami, o primeiro a sair 
do Nordeste para os Estados Unidos, 
ativado no final de abril.

Segundo a GER, antes da ativação 
desses dois circuitos e do enlace 
internacional Fortaleza-Miami, o 
Brasil tinha quatro conexões para 
Miami, pelo Pacífico e pelo Atlântico, 
duas da RNP e duas da ANSP 
(Academic Network at São Paulo), 
todas saindo de São Paulo. Agora, 
a conexão internacional chega 
até Fortaleza e tem seu tráfego 
distribuído para o Rio e, depois, para 
São Paulo. “Essa quebra é muito boa 
porque alivia a carga do backbone, 
cria redundância e distribui melhor 
o tráfego pelos circuitos”, afirma o 
analista da GER, Aluizio Hazin. 

Já a conexão entre Fortaleza e Miami é 
benéfica para a rede acadêmica porque 
significa uma saída internacional que 
não passa obrigatoriamente por São 
Paulo e está fora do Sudeste, evitando, 
assim, que falhas que envolvam o PoP-
SP inviabilizem a troca de informação 
com a internet acadêmica internacional 
e a internet comercial. 

Capes lança versão Android 
do Portal de Periódicos

Já está disponível a nova versão do 
Portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) para Android, 
que dá acesso a todos os conteúdos 
da plataforma. São cerca de 35 mil 
periódicos, mais de 150 mil livros, 
nove bases de patentes, 130 bases 
referenciais, normas técnicas, bancos 
de teses e dissertações, todos com 
acesso remoto federado, provido pela 
CAFe.

A próxima versão, ainda em 
desenvolvimento, prevê novas 
funcionalidade como a disponibilidade 
de biblioteca offline, estatísticas 
de acesso, RSS, treinamento e 
possibilidade de recomendações de 
artigos.

Cinemas em Rede: 
documentário sobre 
Caio Fernando Abreu 
movimenta salas de 
exibição

O documentário “Sobre sete ondas 
verdes espumantes” (Brasil, 2013, 74 
min), que aborda fragmentos da vida e 
obra do escritor Caio Fernando Abreu, 
reuniu cerca de 90 espectadores na sala 
de exibição Redentor, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e 40 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Após a exibição, no dia 13/5, o público 
participou de debates com o diretor Cacá 
Nazario. O quórum foi considerado um 
sucesso, o que pode render uma exibição 
extra do filme posteriormente.

A apresentação do documentário faz parte 
da programação do projeto Cinemas em 
Rede, coordenado pela RNP em parceria 
com os ministérios da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e da Cultura (MinC). O 
projeto exibe longas e curtas metragem 
em salas de cinema não comerciais por 
meio da internet em alta capacidade 
provida pela RNP.

As exibições acontecem às segundas 
e terças-feiras de cada mês. Confira a 
agenda para os próximos meses:

10/6: “LIMITE” (1931), clássico de Mário 
Peixoto, cedido pela Cinemateca;

8/7: Sessão suspensa, por coincidir com 
as semifinais da Copa;

12/8: “Eles voltam” (2012), filme de 
Marcelo Lordello e da mesma produtora 
de “Som ao Redor”;

9/9: “Brasa dormida” (1928), de 
Humberto Mauro.

EXPERTISE

Frame do documentário mostra a estação 
de trem de Saint Nazaire, na França.

http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.capes.periodicos
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RNP realiza apresentação 
no 54º Fórum Nacional de 
Reitores da ABRUEM

A RNP participou pela primeira vez 
do 54º Fórum Nacional de Reitores da 
Associação Brasileira de Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(ABRUEM), realizado de 7/5 a 10/5, em 
Campos do Jordão (SP). Estiveram 
presentes o diretor-adjunto de 
Gestão de Serviços, Antônio 
Carlos F. Nunes, e a gerente de 
Relacionamento com Clientes, Ana 
Beatriz Zoss, que realizaram, no dia 
9/5, uma apresentação institucional 
sobre os serviços de gestão de 
identidade da RNP.

A ABRUEM é constituída, em 
sua maioria, por universidades 
estaduais, instituições qualificadas 

pela atual Política de Uso da RNP 
como secundárias. “A presença da 
RNP nesse evento nos aproxima da 
comunidade e também resultará 
na indicação pela ABRUEM de 
um representante para o Comitê 
Assessor de Gestão de Identidade 
(CA-GId)”, afirma Antônio Carlos F. 
Nunes.

Novas instituições aderem 
ao serviço de Transmissão 
de Sinal de TV

As TVs das universidades federais 
da Bahia (UFBA), Paraná (UFPR), 
Pernambuco (UFPE), Roraima (UFRR), 
Uberlândia (UFU), da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) 
e do Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), o primeiro IF a aderir ao 
serviço, são os novos clientes do 
Transmissão de Sinal de TV, que 
já contabiliza doze instituições 
usuárias. 

Em maio, após a participação do 
gerente de Serviços, Jean Faustino, 
na reunião do Comitê Gestor da 
Rede Metropolitana de Salvador 
(REMESSA), outras instituições da 
Bahia demonstraram interesse de 
adesão, entre elas a Universidade 
Católica de Salvador e a Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB).

Rede Ipê tem nova política 
de roteamento BGP 

No dia 11/6, a DAERO apresentou 
aos PoPs a nova política de 
roteamento BGP para a rede Ipê, 
que formaliza as práticas já adotadas 
no backbone. O documento detalha 
como a RNP efetua troca de tráfego 
com seus Pontos de Presença, 
clientes com sistemas autônomos 
próprios, outras redes comerciais, 
participantes de Pontos de Troca 
de Tráfego, redes acadêmicas 
internacionais e provedores de 
trânsito pago.

Segundo o analista da GER, 
Marcel Faria, em 2013, iniciou-
se um processo para formalizar 
em um documento as práticas de 
roteamento BGP, algumas delas já 
adotadas há muitos anos. “Apesar 
do instrumento ter sido concluído 
ainda naquele ano, sua completa 
implementação no backbone só 
se deu em maio de 2014”, afirma. 
Também foi criado um segundo 
documento de caráter mais técnico 
para ser repassado a clientes que 
queiram estabelecer sessões BGP 
com a RNP.

Ambos os arquivos estão publicamente 
disponíveis no site da RNP. 

[EXPERTISE - continuação]

Antônio Carlos F. Nunes, Bia Zoss e o secretário 
executivo da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

http://www.rnp.br/ceo/peering.html


6

Desde maio, o portal Vídeo@RNP, 
que integra os serviços Vídeo sob 
Demanda, Transmissão de Vídeo 
ao Vivo e Transmissão de Sinal de 
TV, foi atualizado e agora dispõe de 
novas funcionalidades, além de uma 
versão para dispositivos móveis 
e um módulo de monitoramento, 
para facilitar a gestão do conteúdo 
que trafega em sua Rede de Vídeo 
Digital (RVD). 

Entre as novas funcionalidades, 
estão o suporte ao upload de 
arquivos de vídeos maiores do que 
2 GB; a possibilidade de escolher 
a imagem associada ao vídeo; 
o upload de mais de um vídeo 
simultaneamente em um mesmo 
navegador; o acréscimo de novos 
conteúdos associados a um vídeo 
postado; a visualização do tempo 
previsto para conversão do vídeo 
no upload; o contato do responsável 
pelo canal de TV e a inclusão do 
recurso “lembrar senha”.

Já a versão para dispositivos 
móveis oferece ao usuário as 
mesmas funcionalidades do portal 
web, incluindo as facilidades de 
navegação do serviço de Vídeo Sob 
Demanda. Atualmente, todos os 
vídeos sob demanda podem ser 

visualizados em dispositivos móveis, 
uma vez que, quando o usuário faz 
o upload de um novo conteúdo, 
o serviço automaticamente cria 
uma cópia do mesmo para o 
formato MPEG4 – compatível com 
praticamente todos esses aparelhos. 
O mesmo processo vale para todos 
os vídeos que já estavam no portal.

“A implementação dos novos 
recursos visa atender às demandas 
específicas identificadas pelos 
clientes dos serviços oferecidos pelo 
portal, facilitando e ampliando sua 
utilização”, afirma o diretor-adjunto 
de Gestão de Serviços, Antônio 
Carlos F. Nunes. No mês de abril, 
o Vídeo Sob Demanda, disponível 
através do Vídeo@RNP, obteve mais 
de 120 mil acessos, um aumento de 
73% em relação ao mês anterior.

RNP INOVA

Portal Vídeo@RNP é atualizado 
e oferece novas funcionalidades

A última atualização do portal 
Vídeo@RNP também apresenta 
um módulo de monitoramento 
desenvolvido pela RNP para facilitar 
a gestão dos recursos que trafegam 
na RVD. Considerada um dos 
grandes diferenciais do portal, essa 
rede é composta por servidores 
locais, instalados em cada um dos 
PoPs, que criam uma capilaridade 
ao longo do backbone e distribuem 
a carga de acesso aos serviços 
disponíveis. Sem ela, haveria uma 
sobrecarga no servidor central ou no 
servidor dos clientes. 

Segundo o gerente de Serviços, 
Jean Faustino, até o momento, o 
monitoramento desses servidores 
distribuídos pela RVD era feito por 
ferramentas genéricas usadas pela 
GTI. Agora, com o novo módulo, será 
possível visualizar a utilização dos 
recursos desses servidores de forma 
instantânea e também acompanhar o 
histórico dessa utilização ao longo do 
tempo. “Além disso, essa funcionalidade 
traz uma informação que as ferramentas 
de monitoramento tradicionais não 
possuem: a quantidade de usuários que 
estão fazendo, ou fizeram, uso de um 

determinado servidor. A partir dessas 
informações, a GTI pode, por exemplo, 
acrescentar outros servidores locais para 
dar conta de uma demanda maior que a 
capacidade”, explica.

Por questões de segurança 
e desempenho, o módulo de 
monitoramento fica hospedado em 
um servidor separado do servidor web 
do portal de Vídeo. Ele fica no mesmo 
servidor que controla a inteligência da 
RVD, pela distribuição de rotas de acesso, 
para que o usuário final faça o acesso a 
partir do servidor mais próximo.

Monitoramento de conteúdo promete mais eficiência

Janela de upload de vídeo mostra o tempo  
de conversão para formato MPEG4.

• Otimização no uso do storage: 
assim que o usuário faz o upload 
do vídeo, este é imediatamente 
armazenado no storage, aumentando 
a confiabilidade do backup e agilidade 
no acesso; 

• Sincronização de conteúdo com 
outros portais de vídeo: se um dos 
portais com os quais o Vídeo@RNP 

troca conteúdo remover um vídeo 
do seu acervo, a referência também 
desaparecerá do recurso de busca no 
portal da RNP;

• Criação de perfis internos 
de usuários: visa aumentar a 
segurança no acesso interno ao 
serviço, segregando-o conforme 
o nível necessário, sem impedir 

que diferentes agentes, como 
gerenciamento de serviços, suporte 
e Service Desk, realizem suas 
atividades; 

• Implementação de cache de 
conteúdo estático: com essa medida, 
a capacidade de acessos simultâneos 
ao portal cresceu 30%.

Confira outras melhorias na infraestrutura do Vídeo@RNP:  
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GT-VoA implanta o piloto da Cacuriá e planeja futuro

Para muitos, a Educação a Distância 
(EaD) é sinônimo de um amontoado de 
textos e apresentações. Se depender 
do GT Serviço de Vídeo sob Demanda 
como Objetos de Aprendizagem (GT-
VOA), o ensino a distância será mais 
dinâmico e interativo. Desde meados 
de 2013, o grupo desenvolve uma 
plataforma que visa permitir objetos 
de aprendizagem (OAs) com conteúdo 
multimídia e participação ativa do 
usuário. 

Implementada na primeira fase do 
projeto, a ferramenta de autoria 

Cacuriá possibilita que os profissionais 
de educação criem objetos de 
aprendizagem sem a intermediação de 
um programador ou designer. Através 
de um processo de criação intuitiva, 
projetado e concebido pelo próprio 
professor, é possível desenvolver um 
conteúdo multimídia composto por 
textos, imagens, áudio, etc. 

Atualmente, na segunda fase do 
programa, o grupo está implantando 
o piloto do Cacuriá em instituições 
parceiras, como, por exemplo, as 
universidades federais de Juiz de Fora 
(UFJF) e do Maranhão (UFMA), além 
da própria RNP, através da ESR.

“O Cacuriá foi criado por um processo 
de design participativo, em que diversos 
possíveis usuários nos ajudaram com 
suas percepções. E, de certa forma, a 
ferramenta é testada continuamente 
e nenhuma nova funcionalidade é 
aprovada sem testes com usuários”, 
explica o coordenador do projeto, Carlos 
Salles, professor da UFMA.

O principal desafio do GT é 
integrar a solução aos serviços 
de vídeo e videoaulas atualmente 
oferecidos pela RNP. Além disso, 
segundo Salles, a visão de futuro 
envolve a evolução para uma 
ferramenta de autoria ainda mais 
rica, que promova a concepção de 
conteúdo multimídia de uma forma 
simples e ofereça igual atenção à 
compreensão do conteúdo pelo 
aluno.

“Visualizamos um cenário 
futuro em que o professor 
possa conceber seu conteúdo e 
disponibilizá-lo não apenas para 
seus alunos, mas para qualquer 
outro espectador, com a mesma 
facilidade. Acreditamos também na 
possibilidade de que professores 
compartilhem entre si projetos 
de objetos de aprendizagem 
de tal forma que possam ser 
construídos em coautoria ou mesmo 
colaborativamente”, afirma.

Equipe do GT-VoA durante o WRNP 2014, 
realizado em Florianópolis (SC).

Treinamento do GT-VoA para a ESR e a UFJF.
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NAS INTERNAS

Como usar ferramentas de 
criptografia para proteger 
informações confidenciais no dia 
a dia foi o tema da 5ª Campanha 
de Segurança da Informação, 
realizada na RNP entre os dias 
14/5 e 20/5. Nos dias 14, 15 e 16, 
a equipe do CAIS realizou uma 
palestra nas três unidades sobre os 
principais conceitos relacionados 
à criptografia, usada para garantir 
a confiabilidade, a autenticidade 
e a integridade de informações. 
“Criptografia é um recurso que 
utiliza um esquema de chaves 
para cifrar e decifrar informações. 
É também uma maneira eficiente 
de proteger dados no dia a dia e 

minimizar a possibilidade de acessos 
indevidos”, explica Vanessa Suzuki, 
uma das palestrantes do CAIS.

Segundo a área, a criptografia pode 
ajudar a proteger informações 
diversas como e-mails, arquivos ou 
pastas, contidos em pen drives, HDs 
externos e de notebooks e desktops, 
além de assinar digitalmente 
documentos confidenciais, como 
contratos, boletos, transações com 
a Receita Federal e escrituras de 
imóveis online.

Os colaboradores puderam 
aprender mais sobre as 
ferramentas de criptografia e 

como proteger informações 
sensíveis e confidenciais. Além 
disso, tomaram conhecimento 
de como verificar a autenticidade 
de sites ao navegar na internet e 
proteger as chaves privadas de seus 
próprios certificados. “Aproveito 
a oportunidade para ressaltar a 
importância da divulgação das boas 
práticas e das ações de segurança 
necessárias para nós, usuários 
comuns”, opina Lourdes Soncin, 
da ESR, que participou da ação no 
escritório do Rio de Janeiro. Nos 
dias 19 e 20, os colaboradores ainda 
participaram de uma atividade 
online para testar os conhecimentos 
adquiridos.

Criptografia é destaque  
da 5ª Campanha de Segurança
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NAS INTERNAS - [continuação]

No último mês de maio, a DE aprovou 
a proposta elaborada pelo EDO - 
Governança de TI e pelo CAIS de 
criação do Comitê de Segurança da 
Informação Corporativa (CSIC). O 
desenho do comitê foi iniciado em 
2013, a fim de suprir a necessidade de 
uma estrutura organizacional formal 
de governança de TI para tratar a 
Segurança da Informação. 

“Buscamos estabelecer condições 
para a gestão da segurança da 

informação em conformidade 
com normas e boas práticas do 
mercado, como a ISO/IEC 27.000, 
o CobiT e recomendações do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU)”, explica o gerente do EDO 
- Governança de TI, Ricardo Tulio 
Gandelman. 

Com a missão de avaliar, direcionar 
e monitorar a Segurança da 
Informação, o comitê tem o objetivo 
de ser a instância assessora da DE 

em assuntos relativos ao tema, 
assim como um foro para discutir, 
propor, definir e recomendar a 
aprovação de normas, padrões, 
políticas, ações e outros assuntos. 
Por fim, busca alinhar a Segurança 
da Informação à estratégia, ao 
negócio e à operação da RNP.

A coordenação ficará a cargo da 
gerente do CAIS, Liliana Velasquez 
Alegre Solha. Mais informações 
podem ser consultadas na Wiki.

DE aprova formação de Comitê de 
Segurança da Informação Corporativa

O dia das mães da RNP foi 
comemorado no dia 9/5 e contou com 
a homenagem da GRH, que distribuiu 
um kit de sabonetes e o já clássico 
cartão virtual. Confira as fotos e 
depoimentos:

“Dia das mães é todo dia. Como 
filha ou filho, acho que é uma das 
palavras que mais falamos. Como 
mãe, acho que a que mais ouvimos. 
Mas o Dia das Mães (com letra 
maiúscula!) é aquele em que todos se 
voltam para comemorar, prestigiar, 

presentear, lembrar-se daquela 
pessoa fundamental na vida de todos 
nós. E a RNP, como sempre, com 
muito carinho, faz parte desse dia, 
brindando todas as mães com um 
presente delicado e de muito bom 
gosto” – Suelaine Montanini, gerente 
do EDO - Gestão da Estratégia.

“Mais uma vez a RNP surpreendeu e, 
carinhosamente, nos homenageou 
com um presente muito especial, 
reconhecendo, em cada uma de nós, 
a grandiosidade da dádiva que é 

ser mãe” - Márcia Helena Rodrigues, 
coordenadora executiva local da ESR.

“É incrível, a RNP está sempre 
pensando em tudo, inclusive nas 
mulheres e nas mães. E esse ano foi 
uma surpresa muito grande, pois eu 
estava ausente na data e no dia em 
que retornei, mesmo antes de chegar 
à minha mesa, recebi o meu presente. 
Fico muito feliz com essa atenção que 
a organização dá aos funcionários” – 
Célia Maria Lopes, analista de Negócios 
da DSS. 

Dia das Mães: uma data de carinho

Movimentações funcionais
No último mês, a RNP deu as boas-vindas a dois colaboradores. Em Campinas, recebeu o gerente de Projetos, Takashi 
Tome, e, no Rio de Janeiro, o gerente de Tecnologia da Informação, Emmanuel Gomes Sanches.

https://wiki.rnp.br/login.action;jsessionid=05F4A4CAC0CB2B24DDA5D4442A1595E6?os_destination=%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D84285447
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Projeto Interação

[NAS INTERNAS - continuação]

“A RNP escolheu e foi consenso de que a inovação e o 
pioneirismo são valores institucionais que estão na sua 
essência. Ela foi criada para resolver e desenvolver coisas que 
não existiam”. Com essas palavras, o diretor de Gestão da 
RNP, Wilson Coury, resume a importância desse conjunto de 
valores para a organização. “Como exemplo, temos a própria 
introdução da internet como alternativa de comunicação e 
colaboração a distância, em 1995. Depois institui-se uma rede 
acadêmica completa, integral, com diferenciais fantásticos 
de administração de recursos não ofertados pelo mercado. 
Estamos falando de 2005. Observamos que, a cada dez anos, 
os ciclos renovam-se. Já estamos entrando em 2015 e, daqui 
a pouco, falaremos de produtos que serão gerados pelo 
esforço intelectual, organizado, articulado pela RNP com 
grupos de pesquisas e universidades, em centros nacionais 
e internacionais. E o exemplo específico, foi, recentemente, o 
registro de um produto desenvolvido dentro desse contexto 
Universidade-RNP”, completa Wilson. 

O produto ao qual e refere o diretor é o TorrentU, 
ferramenta adotada pelo CAIS, que monitora o 
compartilhamento de arquivos protegidos por direitos 

autorais, para ajudar a detectar incidentes de segurança. 
O projeto foi desenvolvido pelo GT-Unit, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que participou do 
Programa de GT no ciclo 2010-2011. 

Segundo o analista de Segurança, Rildo Souza, a equipe 
do CAIS enxergou uma oportunidade na ferramenta 
desenvolvida pelo GT para o monitoramento de 
incidentes de segurança e a modificou, de acordo 
com as suas necessidades. “O grande diferencial do 
TorrentU é um algoritmo mais inteligente do que o 
de ferramentas similares, que permite monitorar o 
conteúdo compartilhado, sem a necessidade de trazer 
o arquivo para a máquina”, explica.

Desde o início de 2014, o CAIS detectou um grande 
número de incidentes de segurança através do 
TorrentU. No dia 8/4, o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI) publicou a concessão 
de registro do TorrentU, configurando o primeiro 
programa da RNP a ter um registro formal. 

Pioneirismo  
e Inovação
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 QUEM SOU EU?

Edição anterior – Adivinhou?

Clayton Reis,
Analista da DPD

Trabalho na RNP há cinco anos.

Sou casada e não tenho filhos.

Toco em uma orquestra e 
gosto de cantar.

Estou sempre bem-humorada.

PERFIL
Marco Montoro
Analista da GER

Em um primeiro momento, Marco 
Montoro, ou Marcão, como é mais 
conhecido na RNP, impressiona pela 
sua estatura e voz potente. Mas 
a sua seriedade com o trabalho, 
à frente da coordenação técnica 
do projeto Redecomep, convive 
harmoniosamente com a sua marca 
registrada: a leveza e o bom humor. 

Marco leva muito em consideração 
o convívio em sua vida pessoal e 
profissional. Diz que não dispensa 
visitas à família, o bar com os amigos 
e o bom e velho rock. “Sou baterista 
não praticante, pois hoje em dia moro 
em apartamento”, revela. No dia a dia, 
ainda arruma tempo para a natação 
e caminhadas. E, claro, não podemos 
esquecer a grande paixão pelo 
Corinthians, seu “time do coração”.

Na RNP há sete anos, desde agosto 
de 2007, Marco é especialista em 
redes formado pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 
Para ele, sua trajetória na organização 
se resume ao seu desenvolvimento 

diante da oportunidade de trabalhar 
na coordenação técnica de um projeto 
com a dimensão da Redecomep. 
“Minha atuação envolve articulação com 
diversos atores, diretores e gerentes 
da RNP, além da coordenação técnica 
da equipe da vertical de infraestrutura 
da GER, procurando garantir que 
os projetos de implantação das 
redes sejam executados conforme o 
planejado”, afirma Marco. 

Casado há 17 anos com Kelly, e pai 
de dois filhos, Fernando, de 15 anos, 
e Isabela, de dez, Marco tem uma 
preferência específica ao escolher os 
locais para os quais vai viajar. Em vez 
de procurar os pontos turísticos mais 
badalados, prefere os lugares pouco 
usuais e de difícil acesso. “Quando 
viajamos, preferimos destinos que 
privilegiem o contato com a natureza, 
menos badalados e mais intocados. 
Em casa, todos compartilham dessa 
premissa, o que faz com que a maioria 
das viagens sejam aproveitadas com a 
família toda”, ele conta. 

Marco no canyon de Itaimbezinho, divisa 
entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
um de seus destinos de viagem.
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