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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
http://www.rnp.br
info@rnp.br

Rua Lauro Müller 116 sala 3902
22290-906 Rio de Janeiro, RJ  Brasil
tel: 55 21 2102-9660
fax: 55 21 2279-3731

Mais informações:
http://www.rnp.br/rnp/

Nova RNP

A partir de 2005, a RNP iniciou um novo ciclo. 
Após implantar e consolidar a primeira rede Internet
brasileira de alcance nacional, na década de 1990, 
o desafio da nova RNP é operar uma infra-estrutura 
de alto desempenho com qualidade fim-a-fim, ou seja,
entre quaisquer usuários/laboratórios/instituições do
sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(C&T&I).

Este novo ciclo é fruto da visão estratégica dos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação 
para a RNP nos próximos quatro anos (2006-2009). 
O objetivo é melhorar a infra-estrutura de redes nos
níveis nacional, metropolitano e local (redes de
campus); atender, com aplicações e serviços
inovadores, às demandas de comunidades específicas
(telemedicina, biodiversidade, astronomia etc.); 
e promover a capacitação de recursos humanos em
tecnologias da informação e comunicação.

Infra-estrutura de redes 

Em outubro de 2005, a Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa inaugurou a rede Ipê, a quinta geração da
infra-estrutura nacional, com capacidade de 2,5 a 10
gigabits por segundo em nove estados (RS, SC, PR, SP,
RJ, MG, BA, PE, CE) e no Distrito Federal, e menor
capacidade (de 4 a 34 Mbps) nos outros 17 estados.

À rede Ipê serão integradas 27 redes metropolitanas 
de alta velocidade, constituídas por consórcios de
instituições de educação e pesquisa em todo o país
que vão operar redes de fibras ópticas próprias. A RNP
coordena esta iniciativa, chamada Redecomep (Redes
Comunitárias de Educação e Pesquisa).

Aplicações

A RNP tem levado serviços e aplicações colaborativas
de uso geral (telefonia IP, videoconferência, conferência
web etc.) às instituições usuárias da rede acadêmica
nacional. Também financia o desenvolvimento de
aplicações inovadoras a partir do Programa Grupos 
de Trabalho RNP. E, neste novo ciclo, busca atender
comunidades específicas com soluções especiais.
Neste sentido, estão sendo conduzidos projetos
importantes tais como a Rede Universitária de
Telemedicina, a Rede Virtual de Informações sobre 
a Biodiversidade Brasileira e a Rede de Intercâmbio 
de Televisão Universitária, entre outros.

Capacitação

Para atualizar profissionais na área de tecnologias 
da informação e comunicação (TICs), a RNP conta com
a Escola Superior de Redes (ESR) desde 2005. São
oferecidos palestras e cursos práticos em Administração
e projeto de redes, Segurança e Mídias de suporte à
colaboração digital. As três unidades da ESR estão
localizadas no Rio de Janeiro, Brasília e João Pessoa.

Mais informações:
http://www.esr.rnp.br
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