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Rede de conhecimento
Ampliação de iniciativa que integra projetos acadêmicos do Brasil e da
América Latina permitirá participação das instituições particulares

Fabiana Macedo

Criada em 2005 para integrar
iniciativas acadêmicas do
Brasil e da América Lati-
na, a Rede Comunitária de

Ensino e Pesquisa (Redecomep) passa
por uma ampliação que permitirá a
adesão de mais instituições de ensino
superior, inclusive particulares, até o
final deste ano.

Coordenada pela Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa, uma organização
social financiada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, a rede permite que
a comunidade de pesquisadores tenha
acesso às mais avançadas pesquisas e tec-
nologias. Instituições que participam da
rede têm acesso integrado à produção
científica, podendo inclusive comparti-
lhar projetos de educação a distância e
interagir por meio de videoconferência.

A rede integra atualmente 290 ins-
tituições de pesquisa e de educação
superior, reunindo mais de um milhão
de usuários. Até o fim de 2008, serão 27
redes em todo o país, ou seja, uma em
cada Estado e, até 2010, mais outras dez
regiões metropolitanas no interior
de vários Estados, onde
estão situadas uni-
versidades federais
e Cefets, devem se
unir ao sistema.

O Brasil é o primei-
ro país da América La-
tina a investir nessa in-
fra-estrutura para a sua comunidade
acadêmica. Estados Unidos, Canadá,
Japão e União Européia já fazem uso
desse tipo de estrutura há algum tempo.
Até 2005 a organização possuía uma
estrutura que possibilitava a interliga-
ção por rede apenas de um ponto de
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presença (POP) por Estado, ou seja, de somente
uma instituição, que geralmente era uma uni-
versidade federal. "Isso limitava muito as
vantagens que as redes proporcionam",
explica José Luiz Ribeiro Filho, coor-
denador do projeto. "Foi aí que surgiu
a Redecomep" conta ele.

A vantagem é o uso de cabos de fibra
ótica para a conexão de todas as redes.
"O que permite o desenvolvimento e
implantação de aplicações que deman-
dam alta velocidade e qualidade para a
comunicação", diz José Luiz, citando



como exemplo imagens ou vídeo de alta
resolução, operação remota de equipa-
mentos sofisticados como telescópios,
ou ainda a transmissão de enormes vo-
lumes de dados. Além disso, a rede fica
totalmente desvinculada dos serviços de
telefonia comuns, que dependem direta-
mente da velocidade (banda) contratada e
estão mais vulneráveis a danos externos,
e tem baixo custo de manutenção.

Somando as 36 regiões metropolita-
nas que estarão interligadas ao longo

dos próximos dois anos, o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia

deverá investir cerca de R$
50 milhões para concreti-

zar todo o projeto. Nesse
valor está embutido o
investimento de ponta
a ponta para as insti-
tuições públicas parti-
ciparem da rede. Já as
instituições privadas
devem arcar com a

compra da 'última ponta' de conexão
interna e dos equipamentos ópticos. Os
valores variam conforme a distância do
trecho entre o ponto de acesso da institui-
ção e o ponto de entrada dos cabos.

O custo de manutenção depende da
extensão total da infra-estrutura óptica,
da tecnologia empregada na construção
(fibra aérea ou subterrânea) e do nível
de serviço disponível. Deve ser consi-
derado também o custo de monitoração
e gerenciamento do funcionamento
da rede, feito por um NOC (Network
Operation Center). Para uma rede de
tamanho médio, entre 40 km e 50 km,
o custo anual total fica em torno de R$
60 mil por instituição participante.

As instituições de uma região
metropolitana são unidas
por um grupo denominado
consórcio, e que juntas,

rateiam o custo de manutenção da
rede. Atualmente, estão em operação
consórcios na região metropolitana
de São Paulo (MetroSampa), Manaus
(MetroMao), Belém (MetroBel), Natal
(GigaNatal), Distrito Federal, Vitória
(MetroVix) e Florianópolis (Remep).

- A Redecomep tem se
mostrado uma ferra-
menta importante na

comunicação entre as
instituições de pes-
quisa no país e com o
exterior, contribuin-
do diretamente para

o desenvolvimento tecnológico e para
o êxito das pesquisas acadêmicas.

Um exemplo é o GigaNatal, que
permitirá o avanço de iniciativas na área
de tecnologia do petróleo e também o
desenvolvimento de projetos nas áreas
de Geologia, como Geoprocessamento,
Geofísica e Geomática. Um dos objeti-
vos é tratar e disponibilizar para a comu-
nidade acadêmica os dados recebidos
via satélite, através da antena localizada
na Base Naval de Natal.

Outro projeto beneficiado por
essa rede é o Pirata (Pilot
Research Moored Array in
the Tropical Atlantic), cujo

objetivo é criar uma base de dados para
estudar os principais modos de varia-
bilidade climática sobre o Atlântico e
continentes circundantes. A iniciativa
conta com a parceria de organizações
nacionais, além do National Ocea-
nic and Atmospheric Administration
(NOAA), nos Estados Unidos, e o
Institute de Recherche pour le Deve-
loppement (IRD), na França. "A pos-
sibilidade de utilização de aplicações
avançadas, ainda não oferecidas pelo
mercado convencional de comunicação
de dados, permite a essas instituições
ingressarem em um seleto clube de
pesquisas nacionais e internacionais de
grande importância estratégica tanto
para os seus pesquisadores quanto para
o país", destaca José Luiz.

Os pesquisadores de física de altas
energias, por exemplo, utilizam a rede
para a distribuição do enorme volume
de dados gerados quando ocorre um
experimento com aceleradores de partí-
culas na Europa ou nos Estados Unidos,
permitindo que físicos em todo o mundo
colaborem para o processamento e a
interpretação desses experimentos.

O Rute é outro projeto que figura na
lista de realização e utilização mútua
com retornos bastante positivos. Por
meio dele, a comunidade acadêmi-
ca da área de saúde pode realizar o
"Projeto Genoma" e os hospitais uni-
versitários têm acesso a telemedicina
e compartilham, então, de um grande
laboratório nacional.
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Text Box
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