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Quem plantou nossos ipês?

http://historiasdebrasilia.com.br/quem-plantou-nossos-ipes/


O nosso propósito é impulsionar a ciência 

e a educação para todos



Participantes ABRUEM em Capacitação de TIC



Instituições ABRUEM com Serviços Avançados
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Diagnóstico para suporte a eciência

Ameaças
 Redução do financiamento: limita 

novos investimentos (infra) e a 
qualidade da operação (sustentação 
dos grupos)  

 Fluxos globais: maior integração e 
competitividade internacional 

Fraquezas
 Descoordenação das soluções: 

fragmentação crescente, 
consequência da escassez de recursos 
e do planejamento contingente 
(curtíssimo prazo)

 Coleta dos mesmos dados financiada 
múltiplas vezes, em diferentes 
projetos
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Oportunidades
 Marco legal e normativo de CTI: 

eficiência via parcerias público-
privadas

 Modelo OS: serviços para eciência
em alta qualidade, inclusive de 
dados

 Recursos já existentes no SNCTI: 
PPG, CT-INFRA, INCT, IFES/IF

Força
 O SNCTI e seus atores
 Capitalizar o crescimento da rede, 

nuvem e do setor privado de TIC
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A transformação digital na ciência: roadmap para eciência
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Programa para Ciberinfraestrutura 2020

• Infraestrutura de comunicação: tornar escalável e segura
– n100 Gbps na Rota Porto Alegre – Fortaleza 
– Direitos de uso nos cabos submarinos (Europa, EUA) e infraestrutura 

compartilhada com a Defesa 

• Armazenamento e computação: simplificar o uso da tecnologia na 
E&P&I 
– (2)  Implantar soluções, em conjunto com empresas brasileiras, para oferta 

de serviços seguros aos alunos, professores, grupos de pesquisa, empresas 
inovadoras

• Serviços para aplicações científicas: Centro Nacional de eCiencia
– (3a) Suporte a iniciativas nacionais e internacionais altamente demandantes 

de TIC (ex. Biodiversidade, Astrofísica, Física de materiais, Saúde, etc) 
– (3b) Orquestrar um serviço nacional de Dados Científicos Abertos

Componente 1: 
Infraestrutura 
Segura Nacional

Componente 3: 
Serviços para 
aplicações  
científicas

Componente 2: 
Nuvem 
Acadêmica 
Comunitária

A RNP NO NOVO CICLO DO CONTRATO DE GESTÃO 2018-2022



CIBERINFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO ESCALÁVEL E SEGURA
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ACORDO RNP-CHESF PARA REDE DE ALTA VELOCIDADE

ACT RNP-CHESF (2017)
Cessão de infraestrutura de fibra óptica
por 20 anos para o backbone 100 Gbps
do Sistema RNP
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MCTIC: APOSTA ESTRATÉGICA NORDESTE E SINERGIA COM O SISTEMA RNP

Abrangência: 41 polos
• 16 polos alcançáveis (alta 

prontidão) diretamente em 
rotas da rede óptica RNP (39%)

• 25 polos: requerem novas 
parceiras com o setor privado

• Maior Prontidão: CE, RN, PE, PB
• Incluindo capitais:

• 262 universidades, institutos e ict
públicas, parques e pólos
tecnológicos

• 736 hospitais de ensino e 
pesquisa
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INTERIORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL  NO NORDESTE 

Ao interiorizar a Rede de Educação e Pesquisa, em parceria com os
Estados, promover o suporte às políticas públicas de educação, saúde e
desenvolvimento local no Nordeste.

Propósito:
↘ Formar e fixar recursos humanos qualificados no território
↘ Fortalecer e induzir arranjos produtivos locais

Objetivo:
↘ Levar infraestrutura de fibra óptica às áreas urbanas de 41+ cidades 

polo em parceria com provedores regionais e setor elétrico
↘ Compartilhar infraestrutura com o Estado e provedores



13

INTERIORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL  NO NORDESTE 

Interiorizar a Rede de Educação e Pesquisa, em parceria com os Estados,
Setor Elétrico e Provedores Regionais e promover o suporte às políticas
públicas de educação, saúde e desenvolvimento local no Nordeste.

IMPACTOS:
(1) Empresas provedores regionais e TI absorvem pessoas qualificadas nos campi no

interior e fixam capacidade local - maior desenvolvimento em toda a cadeia
privada;

(2) Nova geração da RNP para professores e alunos no interior nos campi de
Universidades, Centros de Pesquisa, Hospitais de Ensino, Museus;

(3) Integração de Parques e Pólos Tecnológicos em rede nacional com acesso de
startups ao Sistema RNP;

(4) Habilita que provedores privados, Secretarias Estaduais de Educação, MEC/FNDE e
RNP orquestrem eficiente conexão de escolas básicas urbanas em banda larga

(5) Infraestrutura adequada para telessaúde em unidades de maior complexidade:
residência no interior e laudos remotos realizados via rede na capital

16 polos interligados diretamente em rotas da rede óptica RNP (39% do total) 
10 polos em 2019 (rota amarela), 6 polos em 2020 (rota vermelha)
Prazo: 18 meses
Investimento: R$ 80,8 milhões

Outras 77 cidades são alcançáveis nesse território.
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POLOS REGIONAIS E ESTADOS COM PARCERIA  

Abrangência RNP:
• 16 polos alcançáveis 

diretamente em rotas da rede 
óptica RNP (39% do total)

• 42 cidades adicionais 
alcançáveis com parcerias com 
BA, RN, PE

• 25 outros polos: requerem 
novas parceiras com o setor 
privado no MA, PI, AL, SE, MG e 
ES

Polos interligados com Redes nas Cidades: 
educação, governo, provedores.
• CE: Crateus, Iguatu, Juazeiro do Norte, 

Quixadá, Sobral
• RN: Caicó, Mossoró (+7 com o Estado)
• PB: Campina Grande
• PE: Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, (+16 

com o Estado)
• BA: Barreiras, Irecê, Juazeiro, Paulo 

Afonso, Santo Antônio de Jesus, (+19 com 
o Estado)
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PARCEIROS ESTRATÉGICOS NA INTERIORIZAÇÃO

↘ RNP e Estados (SECT) com recursos para interiorização em 
infovias:
 Ceará (CDC, ETICE), Rio Grande do Norte (Infovia Potiguar, UFRN), Paraíba 

(SECTI, FAPESQPB), Pernambuco (SECTI, REPEPE), Bahia (SEPLA) 
 Maranhão (PPP em desenho), Piauí (PPP em implantação)
 Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espirito Santo

↘ Setor elétrico de transmissão e distribuição: cessão de direitos 
de passagem

↘ Prefeituras nas Cidades Digitais/Inteligentes (MCTIC)
↘ Provedores regionais: permuta, acessos e manutenção
↘ Telebras: satélite e trânsito em atacado (Internet)
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NOVOS CASOS DE SUCESSO: REPEPE e INFOVIA POTIGUAR
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INTERIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NOS FLUXOS GLOBAIS DE DADOS



Infovia Macapá-Manaus
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COMPONENTES ESTRATÉGICOS

 Promover o desenvolvimento da Amazônia por meio do 
acesso à Informação e ao Conhecimento interiorizando em 
alta velocidade a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

1. Interligar os alunos, professores e pesquisadores das 
universidades, centros de pesquisa, hospitais de ensino e 
polos de inovação das principais cidades da Amazônia;

2. Desenvolver a primeira etapa do Projeto Amazônia 
Integrada e Sustentável (PAIS) pela interligação subfluvial
dos polos ribeirinhos na Amazônia em apoio às políticas 
públicas de educação, saúde e segurança (redes 
essenciais públicas)

3. Compartilhar infraestrutura com o setor privado para 
ampliar o acesso aos cidadãos e reduzir o custo da banda 
larga nessas localidades e.

PROPÓSITO

OBJETIVOS
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MODELO DE INICIATIVA

 Um projeto de desenvolvimento de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação

 A Infovia Macapá-Santarém é uma etapa no âmbito do PAIS

1. A RNP executa como parte de sua missão de interiorização, 
interligando os Pontos de Presença Estaduais (PoP) do Amapá 
(Unifap), Pará (UFPA) e Amazonas (UFAM);

2. Haverá integração futura com o Amazônia Conectada, 
coordenado pelo MD/EB;

3. Conformidade com o marco legal e normativo 
telecomunicações e C&TI (Contrato de Gestão, autorização SLP, 
PPI/SEMPI/MCTIC)

4. Execução como fomento ao Contrato de Gestão da RNP: 
Programa Interministerial MCTIC, MEC, MS, MD, MC (212H).

NATUREZA

BENEFÍCIOS
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ATORES ESTRATÉGICOS

PATROCINADORES

PARCEIROS

SENADO FEDERAL, PRO-RNP (MCTIC, MEC, MS, MD, MC)

IBAMA, ANATEL, SECT-AP, SECT-PA, SECT-AM, ISPs, PRODxx

EXECUTORES RNP, EB

Total ~1400 km Santarém-Macapá ~700 km



UFOPA 
Infovias Subfluviais

Monte Alegre-
Santarém-Alenquer
(Sub-leste)
216 km

Santarém-Óbidos-
Oriximiná (Sub-oeste)
102 km

Santarém-Itaituba 
(Sub-sul)
274 km
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PLANEJAR EXTENSÃO SUB-REGIONAL: Igarapés da Infovia



NUVEM ACADÊMICA COMUNITÁRIA
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• Escala e economia
– Conectividade, fone@RNP, 

periódicos CAPES, Nuvem Acadêmica

• Funcionalidade e colaboração a distância
– videoconferência, webconferência, vídeo sob demanda, 

transferência segura de arquivos

• Identidade e segurança
– eduroam (wifi), certificação digital, federação

de identidade (CAFe) – login único

Sistema RNP: Serviços e Aplicações



Ponto Único de ofertas

Acesso via federação CAFe

Simplifica a vida do cliente

Economia de recursos

Neutralidade da RNP

Nasnuvens: Oferta de Serviços



Portfolio de ofertas 2019-2021

IaaS

SaaS

RNP AcadêmicosComerciais



UM CASO DE SUCESSO: Aplicações na nuvem MS Educacional

A1
• Já disponível
• Gratuito
• Armazenamento ilimitado
• Caixa postal de 50 Gb

Caso de uso:

UnB



Cloud Service Broker

Arquitetura /
Infraestrutura

Híbrida – Comunitária – Federada

Nasnuvens: Cloud Broker & Marketplace Framework

Perfis de usuários
e sustentabilidade

TI
Corporativo

Bases de dados 
Nacionais

Preservação
de Acervos
Digitais

Científico

Cloud Service Providers
IaaS – PaaS – SaaS, etc.

RNP &
Universidades

Global Cloud
Service Providers

Custom/Local
Cloud Providers

Modelo de 
Negócios e
Política de 
Uso

G
O
V
E
R
N
A
N
Ç
A

PORTAL
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Realizar a abertura de chamado no Service Desk 
e-mail para atendimento@rnp.br contendo:

Qual o Workload deseja migrar ?
Qual a capacidade desejada ?
Qual a arquitetura ?
Qual o orçamento disponível ?
Quando deseja iniciar o uso ?

Responderemos:
Precificação
Opções de atendimento / modelagem
Formas de contratação

Planejando como 
usar o serviço ?

UM CASO DE SUCESSO: Aplicações na nuvem MS Educacional

mailto:atendimento@rnp.br


SERVIÇOS PARA APLICAÇÕES CIENTÍFICAS
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Ecossistema CONECTI

CONECTI 
Consorcio Nacional de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

INTEGRAÇÃO DE DADOS DA PESQUISA

Apresentador
Notas de apresentação
O CONECT Brasil emerge num contexto em que agencias e organizações ligadas à pesquisa necessitam de dados com maior precisão para desempenhar suas funções com menos recursos.Eficiência e racionalidade são as palavras de ordemA troca bilateral de dados entre agentes, apesar de oferecer liberdade para ajustes e acordos locais ad-hoc, impõe um custo alto que decorre da duplicidade de esforços, ambiguidade em dados e imprecisões das informações finais.A tomada de decisão se torna simplesmente mais difícil. 



Serviços Essenciais

Apresentador
Notas de apresentação
O CONECT Brasil emerge num contexto nde agencias e organizações ligadas à pesquisa necessitam de dados cada vez em maior quantidade e com maior precisão para desempenhar suas funções adequadamente.A troca bilateral, apesar de oferecer liberdade para ajustes e acordos locais ad-hoc, impõe um custo alto decorrente da duplicidade, ambiguidade e desatualização de dados e relações essenciais. 



1

Mais precisão e 
menos duplicidade

3
Abertura, visibilidade e 
internacionalização

6 Economia e eficiência na
aplicação de recursos

2

Mais qualidade em
informações e serviços

5
Compartilhar, reaproveitar , 
colaborar e aperfeiçoar

4 Conhecer oferta e 
demanda de recursos

Benefícios do CONECTI

Apresentador
Notas de apresentação
O CONECT Brasil emerge num contexto nde agencias e organizações ligadas à pesquisa necessitam de dados cada vez em maior quantidade e com maior precisão para desempenhar suas funções adequadamente.A troca bilateral, apesar de oferecer liberdade para ajustes e acordos locais ad-hoc, impõe um custo alto decorrente da duplicidade, ambiguidade e desatualização de dados e relações essenciais. 
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Iniciativa PPG 
Serviços e soluções digitais que facilitem o dia a dia do pesquisador
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Objetivos
 Simplificar a busca de 

recursos à pesquisa

 Conectar quem tem um 
recurso de pesquisa a 
quem precisa

 Gerar economia com o 
compartilhamento de 
recursos

 Reduzir desperdícios

Solidariedade à pesquisa                              

Um caso de sucesso: Solidariedade



Solidariedade à pesquisa                              

Um caso de sucesso: Solidariedade

Apresentador
Notas de apresentação
FCM:     Autor: Prof. Dr. José Antônio Rocha Gontijo      Cleusa Regina Milani, Fabiana Silveira, Newton da Silva e Gabriel IshizakiCAPES:    Manoel, Edmilson, FabianeRNP:     Graciela, Helder, Luiz Coelho, Carol, Olavo, Igor, Sérgio Cintra
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Nosso sonho

A melhor plataforma digital para educação, pesquisa e inovação



Obrigado!

Nelson Simões
Diretor-geral
nelson@rnp.br
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