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Infraestrutura - Backbone (rede Ipê)
• Baixa utilização devido ao esvaziamento dos campi (pandemia Covid-19): redução de 60%

https://www.rnp.br/sistema-rnp/ferramentas/panorama-de-trafego
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Backbone 2020
• Implantação de PoP redundante na cidade de São Paulo (PoP-SP)
• Ativação dos enlaces de 100 Gb/s BA-CE, AP-PA e AM-AP
• Ativação de rota digital acadêmica ligando Brasil, EUA e África do Sul a 100 Gb/s
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International Exchange Points (GXP):
AMPATH: Miami, FL, USA
SAX: Fortaleza, CE, Brazil
SOL: São Paulo, SP, Brazil
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Infraestrutura - Backbone (rede Ipê )
• Atrasos na ativação dos novos circuitos de 100 G
• Manutenção da infraestrutura dos PoPs: índice de 99,91% de disponibilidade média
• Crescimento de cerca de 75% do tráfego de peering
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Segurança
• Consolidação da participação no MANRS ( https://observatory.manrs.org/ )

• Implementação do RPKI no backbone
➢ Framework de segurança de roteamento (certificação digital na validação de rotas)
➢ Entrada em operação em setembro de 2020, chegamos a 93% em 07/12/2020
➢ Temos filtros anti-spoofing há anos na RNP, mas não estava sendo monitorada pelo MANR. Estamos
corrigindo para 2021.
• Melhoria da segurança de CPEs de clientes
➢ Piloto desenvolvido em 7 PoPs (AL, DF, PA, PE, PI, RN e SC)
➢ 982 vulnerabilidades identificadas , 62,8% mitigadas até 07/12/2020
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Serviços e Soluções
• Crescimento e diversificação da vídeo colaboração
• Serviço de Conferência Web :20 x aumento de acessos, 10 x aumento do atendimento no
SD
• Uso intensivo de certificados pessoais
• Início da jornada LGPD
• Soluções para universalizar o acesso:
➢ Apoio para conectar Unidades de Saúde da Família - USF (MS/Datasus): 46% já
conectadas, implantação de uma “Central de Apoio”, uso do Simet/Nicbr para
aceitação
➢ “Chip”/plano de dados para Alunos Vulneráveis (MEC/SESU,SETEC): 200.000 na
educação superior, 89.000 já ativos, Claro, Algar e Oi.
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Inovação e Capacitação
• Capacitação a distância: competências para ensinar e aprender com novas
metodologias (ESR, universidades e escolas)
➢ Transposição da oferta da ESR presencial para EAD: 95% do portfólio, 149 turmas
realizadas até dezembro/2020, totalizando 3.218 alunos capacitados em 2020;
➢ Planejamento inicial: capacitar 2.500 alunos, realizando 85% das turmas na
modalidade presencial e 15% em EaD;
• Aprendizado na integração de grupos de pesquisa e startups em PDI
➢ Melhores soluções digitais para o Sistema RNP e para a sociedade: 10 spinoffs
desde 2002;
➢ Caso clássico: diploma digital, experimentação com tecnologia emergente
(Blockchain), prototipação, startup (TechLedger), serviço “figital” na
comunidade;
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Novos caminhos
• Conexão de alunos, professores, instituições e coisas, a qualquer hora e em qualquer lugar
➢ Casa, rua, lugar aberto, fechado, dentro e fora do campus.
➢ Comunicação ubíqua.
➢ Wifi aberto
➢ Uso das redes móveis – expectativa do 5G
• Serviços colaborativos
• Eventos virtuais: Encontro dos Fornecedores e Parceiros, Fórum RNP e WRNP
• Capacitação EAD,
• Trabalho remoto, presencial, híbrido, em qualquer lugar, de qualquer maneira.
• Inovação aberta com Startups
• Apoio a outros ministérios e órgãos públicos, com Serviços de Colaboração e Conectividade
➢ Serviços colaborativos
➢ Apoio a contratação de Internet comercial

Obrigado.
Eduardo Grizendi
eduardo.grizendi@rnp.br

