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Pontos de Troca de Tráfego (PPTs) formam um dos pilares do ecossistema da Internet 
porque permitem conexões de baixo custo entre sistemas autônomos (AS's) distintos. Um 
dos principais desafios em redes de PTTs é o gerenciamento de fluxos elefantes. Fluxos 
elefantes, caracterizados por um grande volume de dados e uma longa duração, 
representa uma pequena porção dos fluxos totais de um PPT, mas impactam de forma 
representativa o tráfego geral. Um primeiro passo no gerenciamento de fluxos elefantes 
em PTTs é sua adequada identificação, o que é ainda mais importante em redes de PTTs 
baseadas em SDN (software-defined networking), as quais necessitam que seus 
controladores SDN possuam visões consistentes dos fluxos que passam pelo PTT. Nesta 
palestra, será apresentada a proposta, implementação e avaliação de um sistema de 
monitoramento de fluxos elefante em um PTT cuja rede é baseada em SDN. Será 
mostrado como a solução permite auxiliar o gerente de um PTT a identificar fluxos 
elefantes de forma eficiente, escalável e rápida. 
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