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1. A rede ANSP



Brasil



O Estado

de

São Paulo



O Estado de São Paulo:

•Produz ~ 30% do Produto Interno Bruto do Brasil
•Produz ~ 40% Ciência e Tecnologia do Brasil
•Tem uma Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP) 
que recebe 1% do orçamento do governo do Estado

• A FAPESP apoia pesquisa em:
• Universidades
• Centros de Pesquisa
• Pequenas Empresas (< 100 empregados)



ANSP (a rede)

•Projeto aprovado pela primeira vez pela FAPESP em 
fevereiro de 1989, como um projeto ligado ao Fermilab 
dos EUA (por isso o nome an Academic Network at São 
Paulo – em Inglês!).

•O propósito inicial foi ligar a comunidade de físicos de 
São Paulo (na época, USP, Unicamp, Unesp e IPT) ao 
Fermilab (Acelerador de partículas) em Chicago.

•Atualmente conecta mais de 50 instituições do Estado 
de São Paulo a virtualmente todas as redes do mundo.



ANSP (a rede) - cont.

•Até 1994, o único acesso do Brasil à Internet, tanto de 
educação e pesquisa como comercial.

•Até 2005, responsável pelo Registro de Domínios no 
Brasil e pelo DNS-raiz brasileiro

•Até 2005, o único PTT do Brasil

•Hoje é o PTT das universidades do Estado de São Paulo e 
sua conexão com o exterior e os outros estados do país





ANSP (projetos)

•1989-1991: Primeiro enlace internacional do Brasil com 
a Bitnet (a rede da CUNY/IBM, precursora da Internet)

•1992: Uma das quatro primeiras redes acadêmicas do 
mundo a se conectar à Internet (junto com Austrália, 
Japão e Reino Unido)

•Criação da Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

•1993-2002: Criação, operação e consolidação da 
Internet brasileira



ANSP (projetos) –cont.

•2002-2003: Projeto AmPath - primeiros enlaces 
acadêmicos internacionais (2x45Mbps) entre Brasil e EUA 
depois que a Internet tornou-se comercial

•2004-2019: Acordo com a FIU (Florida International 
University) para estabelecer enlaces de alta velocidade 
entre Brasil e EUA – projeto WHREN, primeiro enlace 
acadêmico de 2,5 Gbps

•2004-... : PTT acadêmico de São Paulo (PTTA)



ANSP (projetos) –cont.

•2004-... : Projeto Atlantic Wave – PTT acadêmico 
distribuído com pontos em São Paulo (SouthernLight, 
Miami (AmPath), Atlanta, Washington e Nova Iorque (e 
uma extensão a Santiago do Chile - AndesLight)

•2005-2009: Projeto Kyatera – colaboração com a 
empresa Padtec - rede de 10 Gbps conectando as 
principais instituições de pesquisa do estado de São 
Paulo



ANSP (projetos) –cont.

•2009-2014: Projeto AmLight - acordo com a RNP e a FIU 
– 4 enlaces de 10 Gbps São Paulo-Miami, ampliando a 
capacidade do PTTA 

•2014-2015: Projeto SDN – AmLight muda de Ethernet/IP 
para SDN – agora o usuário do Atlantic Wave não vê mais 
os PTTAs de São Paulo e Miami, nem os enlaces do 
projeto AmLight. Vê apenas o PTT Amlight

•2016: mais 2 enlaces de 10 Gbps entre Brasil e EUA 
ampliam a capacidade do AmLight para 60 Gbps



ANSP (projetos) –cont.

•O PTT Amlight (1)

Topologia da rede 

AmLight, mostrando 

como os PTTAs 

estão conectados



Representação da 

implementação de 

SDN na rede 

AmLight, 

mostrando as 

conexões-chave 

dos planos de 

controle e dados

ANSP (projetos) –cont.

•O PTT Amlight (2)



ANTES DO SDN

DEPOIS DO SDN







ANSP (novos projetos)

•2016: Projeto OpenWave – testar um lambda coerente 
de 100 G produzido por equipamento Padtec em um 
cabo submarino da Latin American Nautilus que usa 
tecnologia SIENA
•2016: Testbed global com ONOS/SDN-IP. AmLight está 
interconectando as redes GEANT (Europa), KREONET 
(Korea), NCTU(Taiwan) e AARNET(Australia) usando uma 
solução baseada em OpenFlow para demonstrar que é 
possível usar OpenFlow para rotear pacotes IP e não 
apenas criar L2VPNs



ANSP (novos projetos)

•2017-2032: Projeto de apoio ao LSST (Large Synaptic 
Telescope) – 4 enlaces de 100 G entre Santiago (Chile), 
São Paulo e Miami (EUA)

•2018-2022: Projeto AARCLight (Americas Africa Research 
and Education Lightpaths) – espectro de 33 GHz entre 
Miami (EUA), Fortaleza (Brasil) e Luanda (Angola) – em 
negociação



MUITO OBRIGADO!


