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1. Caracterização do Problema  
É cada vez mais clara a necessidade de uma “nova” rede Internet para um futuro que não deve 

estar tão distante. O enorme sucesso da Internet se deve ao seu modelo atual que se baseia no 
paradigma de inteligência nas extremidades da rede e no perfil de protocolos TCP/IP. No entanto, 
a Internet vai fazer 40 anos e, portanto, o seu modelo foi proposto para uma realidade bem 
diferente da que existe hoje. Está cada vez mais claro que o atual modelo não poderá mais se 
adaptar por muito tempo às novas tecnologias e necessidades que estão surgindo. Como a 
Internet tornou-se fundamental para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural de qualquer 
nação desenvolvida, os centros mais desenvolvidos (EUA e Europa) vêm investindo muitos 
recursos de pesquisa no que se convencionou chamar a “Internet do Futuro” ou a “Internet de 
Nova Geração.” Esta nova Internet deve vencer enormes desafios. 

As redes sem fio assumirão um papel fundamental para garantir mobilidade e ubiqüidade. O 
número de pontos de acesso sem fio (hotspots) deve se multiplicar rapidamente nos centros 
urbanos. O acesso à informação pelas pessoas a qualquer instante e em qualquer lugar (always 
connected anytime and anywhere) se tornará cada vez mais necessário. Prevêem-se sensores, 
conectados em rede, nos centros urbanos, nas residências e até nas próprias pessoas. O número 
de dispositivos comunicantes deve apresentar um enorme crescimento e novos paradigmas de 
comunicação começam a ser discutidos tais como M2M (mobile-to-machine) e T2T (thing-to-thing), 
tornando a Internet cada vez mais heterogênea. 

Para atender de forma eficiente a diferentes requisitos, diferentes tecnologias de redes vêm 
sendo propostas tais como: as Redes Ad Hoc Móveis (Mobile Ad Hoc Networks - MANETs), as 
Redes Ad Hoc Veiculares (Vehicular Ad Hoc Networks - VANETs), as Redes em Malha Sem Fio 
(Wireless Mesh Networks} - WMNs), as Redes de Sensores Sem Fio e as Redes Tolerantes a 
Atrasos e Desconexões (Delay and Disruption Tolerant Networks - DTNs). Estas redes por si só já 
apresentam enormes desafios a serem vencidos, pois possuem diversos problemas em aberto. 
Portanto, interconectar estes diferentes tipos de redes oferecendo qualidade de serviço aumenta a 
complexidade do problema a ser resolvido. Existem ainda as redes em ambientes extremos, como 
as redes de sensores submarinas, que por operarem em ambientes hostis trazem desafios ainda 
maiores dos que as redes com e sem fio terrestres. Um novo esquema de roteamento e um novo 
protocolo de transporte são também necessários. Existem propostas bem radicais como as de 
Redes Autônomas que defendem a inserção de inteligência no interior da rede, ao invés da 
inteligência apenas nas extremidades. 

A segurança é outro desafio importante para a Internet do Futuro. Escutas clandestinas, 
negação de serviço, pragas virtuais, invasão de bancos de dados de empresas, sítios forjados, 
fraudes e golpes, e as indesejáveis mensagens de correio eletrônico não solicitadas (spams) são 
exemplos hoje comuns de uso inadequado da Internet. A Internet tornou-se também um 
instrumento de negócios. Desta forma, os problemas de segurança que são atualmente 
enfrentados produzem extraordinários prejuízos financeiros. A Internet tornou-se com o passar dos 
anos um mecanismo de inclusão social do qual a sociedade não pode abrir mão. Portanto, o 
acesso à rede, além de funcionar como um instrumento de disseminação do conhecimento, 
também torna mais eficiente e faz chegar a toda a população os serviços prestados pelo governo 
de forma eletrônica, o que é fundamental para o desenvolvimento do país. O problema da 
segurança se tornou tão grave que constitui um empecilho à credibilidade e à maior utilização da 
própria rede. Assim, o desenvolvimento de medidas de segurança torna-se um ponto chave para a 
evolução da Internet. 

Este projeto aborda um conjunto de linhas de pesquisas relacionadas às redes de nova 
geração que correspondem aos temas de teses de doutorado, teses de mestrado e projetos de fim 
de curso que estão sendo desenvolvidos no Grupo de Teleinformática e Automação. As linhas de 
pesquisa e os resultados esperados são apresentados a seguir. 

 
 

• Ubiqüidade e Redes Sem Fio 



A computação ubíqua [Rm1, Rm2, Rm3] tem como objetivo o uso da computação de forma 
intensiva e transparente para o usuário. Este ambiente ubíquo é implementado por computadores 
cabeados, computadores sem fio, sensores e outros dispositivos. Neste cenário, as redes sem fio 
possuem uma função essencial devido à mobilidade, ao baixo custo e facilidade de instalação. As 
redes sem fio possuem características singulares que permitem atender ambas as exigências. 

O principal padrão de redes sem fio é o IEEE 802.11 que possui dois modos de operação, o 
modo infra-estruturado e o modo ad hoc. Utilizando redes sem fio infra-estruturadas, toda 
comunicação deve ser intermediada por pontos de acesso previamente instalados. Portanto, a 
comunicação só é possível caso as estações clientes estejam dentro do alcance. Adicionalmente, 
os pontos de acesso podem prover conexão a uma rede cabeada ou à Internet. Essas 
características tanto afetam o custo de instalação da rede quanto limitam as áreas onde pode 
haver comunicação. Uma alternativa de baixo custo para as comunicações sem fio são as redes 
ad hoc. Nessas redes, os nós podem se comunicar diretamente sem a necessidade de pontos de 
acesso. Para se comunicar com uma estação fora do raio de cobertura, as estações utilizam os 
nós vizinhos como encaminhadores de tráfego. Essa característica, conhecida como comunicação 
por múltiplos saltos, aumenta a complexidade da rede, pois os nós devem funcionar também como 
roteadores. Um dos problemas das redes ad hoc é a dependência de uma densidade mínima de 
nós para manter a conectividade da rede. Além disso, elas não foram originalmente desenvolvidas 
para prover acesso a nenhum outro tipo de rede. As redes ad hoc são totalmente distribuídas e 
todos os nós devem possuir as mesmas funções. 

O conceito das redes em malha sem fio (Wireless Mesh Networks - WMN) une as principais 
vantagens das redes infra-estruturadas e das redes ad hoc. As redes em malha empregam um 
backbone sem fio formado por um número limitado de nós que garantem a conectividade da rede. 
Nas WMN, são definidos três tipos de nós: os nós clientes, os nós roteadores e os nós gateways. 
Os nós clientes são nós ad hoc móveis convencionais. Os nós roteadores são nós ad hoc fixos 
responsáveis por garantir conectividade entre redes ad hoc isoladas e o acesso à rede cabeada ou 
à Internet. Já os nós gateways são nós roteadores diretamente ligados a rede cabeada [Rm4, 
Rm5]. A presença desses diferentes tipos de nós evita que a conectividade se restrinja a locais 
próximos a pontos de acesso e que fique totalmente dependente da densidade e da colaboração 
dos nós clientes. Além disso, assegura o acesso à rede cabeada e reduz o custo de 
implementação da rede. 

Apesar de a comunicação continuar sendo por múltiplos saltos, a presença de nós roteadores 
fixos torna a topologia da rede uma combinação de rede sem fio infra-estruturada e redes sem fio 
ad hoc. Portanto, protocolos existentes não são adequados para o emprego nas WMN, pois eles 
foram desenvolvidos para cada tipo de rede isoladamente. Além disso, características como 
qualidade de serviço e capacidade da rede nos enlaces entre os roteadores e os gateways devem 
ser abordadas, visto que esses enlaces são responsáveis por encaminhar uma grande quantidade 
de tráfego vindo de clientes diversos. Assim, o grande desafio é desenvolver novos protocolos 
específicos capazes de atender todos os novos requisitos, ou, paliativamente, adaptar protocolos 
já existentes. 

Este projeto foca a especificação de um protocolo de rede. Dado que o roteamento é também 
em múltiplos saltos, a solução trivial é utilizar os protocolos de roteamento ad hoc. Porém, esses 
protocolos foram desenvolvidos considerando alta mobilidade e limitação de energia dos nós. Em 
redes em malha sem fio, entretanto, isso não é problema, pois tanto roteadores quanto gateways 
são fixos e podem ter uma fonte permanente de energia. Outra solução natural é a adaptação de 
protocolos existentes. Algumas propostas utilizam métricas que consideram a qualidade dos 
enlaces [Rm6-Rm9], porém essa solução ainda não é satisfatória, pois sobrecarrega a rede com 
fluxos de controle. Assim, torna-se necessária a definição de um novo protocolo de roteamento, 
bem como de novas métricas, originalmente desenvolvidos para redes em malha sem fio e que 
possam usufruir de mecanismos de camadas inferiores, como múltiplos canais, antenas 
direcionais e controle de potência, para melhorar o desempenho da rede. 

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) utilizam milhares de pequenos sensores de baixo 
custo em substituição às técnicas de sensoriamento tradicionais como satélites e radares, por 
exemplo. A maior proximidade destes nós sensores com o ambiente permite que as RSSFs 
obtenham dados mais detalhados, que dificilmente poderiam ser obtidos através do sensoriamento 
remoto. A principal distinção destas redes é a sua natureza cooperativa, já que o funcionamento da 



rede é centrado nos dados. Uma segunda característica fundamental destas redes é a alimentação 
dos nós sensores por baterias não recarregáveis. Essa fonte limitada de energia faz com que o 
tempo de vida de uma RSSF seja extremamente dependente da eficiência com que os recursos 
energéticos são aproveitados nestas redes [Rm10,Rm11]. Por este motivo, a conservação de 
energia é um ponto crítico no projeto de qualquer rede de sensores, devendo ser levado em 
consideração não só nas soluções de hardware, mas também no nível de middleware e software. 
Na área de sensores estão sendo desenvolvidos protocolos de roteamento e coleta de dados 
usando técnicas bio-inspiradas que levam em conta o consumo de energia. 

Um problema comum a todos os tipos de redes sem fio é a grande variabilidade de seus 
enlaces. Os enlaces sem fio estão sujeitos a fenômenos de interferência e fading [Rm12] que 
frequentemente resultam em grande variação na relação sinal-ruído e, consequentemente, na 
qualidade do enlace. Uma possível solução para reduzir as conseqüências destes fenômenos é a 
utilização da diversidade espacial. Para isto, o sinal é transmitido através de diferentes canais, que 
experimentam condições independentes de fading, permitindo a combinação destes sinais no 
receptor para aumentar a relação sinal-ruído. Uma opção para prover esta diversidade espacial é a 
utilização de múltiplas antenas de transmissão e/ou recepção nos nós. No entanto, devido às 
restrições de tamanho, peso e custo de nós ad hoc e sensores, esta solução pode não ser 
interessante. 

O conceito de comunicações cooperativas [Rm13] busca formar uma rede cooperativa que 
utiliza vetores virtuais de antenas formados a partir de nós que possuem apenas uma antena. Os 
nós compartilham suas antenas com seus vizinhos retransmitindo seus dados e em troca, recebem 
o mesmo suporte quando é a sua vez de transmitir dados. Embora muito esforço tenha sido 
concentrado na camada física destas redes [Rm14], poucos trabalhos focam as camadas 
superiores. Uma camada MAC eficiente capaz de escolher dinamicamente os nos retransmissores 
em melhores condições [Rm15] e uma camada de rede capaz de selecionar rotas com bons 
retransmissores é fundamental para maximizar os recursos nestas redes. Este projeto foca o 
desenvolvimento de mecanismos de roteamento que levem em conta a qualidade e a 
disponibilidade dos nós retransmissores para aumentar a eficiência da rede. 
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• Segurança 

Segurança é, atualmente, um dos maiores desafios para as redes de computadores. Na 
Internet, os prejuízos devido aos ataques de hackers atingem desde o usuário doméstico até as 
grandes empresas, o que justifica os grandes investimentos que vêm sendo feitos nesta área. Na 
"nova" rede Internet, esse problema será ainda maior, devido à larga utilização de redes sem-fio. 
Nessas redes, o meio físico - o ar - é compartilhado, permitindo ações maliciosas como as 
espionagens, ou ainda, a emissão de interferências com a finalidade de impedir a comunicação. 
Desta forma, uma grande atenção deve ser aplicada à segurança das redes sem fio e, em 
especial, às redes sem-fio ad hoc. As redes ad hoc são uma opção de baixo custo devido à 
ausência de infra-estrutura, mas, por se basearem em roteamento colaborativo, possuem inúmeras 
vulnerabilidades. De fato, nessas redes, a atitude maliciosa de um único nó pode comprometer o 
funcionamento de toda a rede [S1]. 

 
• Segurança em Redes Sem-fio Ad Hoc 

 Os protocolos convencionais de roteamento para redes ad hoc, em geral, consideram apenas 
cenários onde os nós são confiáveis. Assim, sua robustez pode ser comprometida por diversos 
tipos de ataques, como os ataques de criação, alteração e modificação de pacotes, a identidade 
falsa (spoofing ou impersonating), o túnel de minhoca (wormhole), etc [S2, S3, S4]. Além disso, 
propostas de segurança já existentes, como o IPSec (IP Security), somente são válidas para 
autenticação fim-a-fim e segurança entre entidades que já possuem roteamento estabelecido entre 
si, não garantindo um roteamento seguro. Embora existam alguns novos protocolos que visam 
garantir a integridade, a autenticidade e o não-repúdio das mensagens de roteamento [S5-S8], 
eles sozinhos não garantem um sistema de segurança completo, já que não provêem controle de 
acesso e nem garantia de encaminhamento seguro de dados. Assim sendo, é necessário o 
desenvolvimento de outros mecanismos de segurança, como sistemas de confiança, detecção de 
intrusão, controle de acesso e distribuição de chaves. Esquemas de segurança criptográficos e 
mecanismos de confiança estão sendo propostos e desenvolvidos neste projeto. 

 
• Sistemas de Confiança 

Um modelo de confiança é essencial para redes ad hoc sem fio [S9-S15]. Tais redes se 
caracterizam pela ausência de infra-estrutura. Deste modo, os nós se comunicam diretamente sem 
a existência de um ponto de acesso e dependem da colaboração dos demais nós da rede para o 
seu bom funcionamento.  Além disso, o comportamento de cada nó é dinâmico e depende da sua 
intenção, dos seus objetivos e das suas limitações. Desta forma, cada nó deve decidir o que é 
melhor para si mesmo dentro de uma colaboração mínima, como em uma sociedade. Assim, os 
nós podem apresentar diferentes comportamentos, e uma determinada decisão pode não ser 
necessariamente a melhor para todos os nós. Por isso, a confiança entre os nós da rede torna-se 
um fator essencial, em que o importante é ser capaz de identificar com que tipo de vizinho o nó 
deverá interagir. Deste modo, é possível avaliar a confiabilidade de um determinado nó da rede. 
Uma ingênua dependência pode provocar baixa eficiência, alto consumo de energia e até mesmo 
ataques de nós maliciosos. Sendo assim, o objetivo deste estudo é propor um novo modelo de 
confiança para redes sem fio ad hoc. O modelo proposto visa simular as relações humanas de 
confiança e será baseado no aprendizado dos nós. Na proposta desse estudo, cada nó da rede é 
responsável por computar um grau de confiança para seus vizinhos diretos, ou seja, aqueles que 
estão dentro do seu raio de alcance. Para tanto, o modelo proposto define um grau de confiança 
dependente das experiências acumuladas e da recomendação dos vizinhos. O primeiro fator 



considera o monitoramento das ações dos vizinhos, a fim de identificar como elas afetam o nível 
de satisfação. A recomendação dos nós vizinhos pode ser um fator importante, que irá depender 
principalmente do grau de confiança dos vizinhos.  

 

• Sistemas de Detecção de Intrusão 
Redes ad hoc são caracterizadas pela ausência de infra-estrutura e de uma administração 

centralizada. Portanto, para a realização das principais funcionalidades destas redes é necessário 
que haja a colaboração de todos os nós participantes. Entre estes serviços, pode ser destacado o 
roteamento. Os nós colaboram encaminhando pacotes enviados por um nó fonte para um destino 
específico através de um caminho previamente aprendido. Devido a esta característica, um nó 
malicioso é capaz de influenciar no desempenho da rede, criando, modificando ou descartando os 
pacotes. Assim, é necessário utilizar mecanismos capazes de detectar e punir os nós maliciosos. 
Estes mecanismos são conhecidos como Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI). 

Atualmente, mecanismos de criptografia são utilizados como contramedidas para prevenir 
comportamentos maliciosos nas redes ad hoc. Os principais objetivos destes mecanismos são 
identificar e autenticar os nós participantes da rede, garantindo a privacidade destes [S16]. 
Entretanto, estes mecanismos sozinhos não garantem que todo nó autenticado se comportará 
corretamente na rede. Assim, os SDI's são necessários para reforçar a segurança das redes, 
trabalhando em conjunto com os mecanismos de criptografia. 

Os SDI's podem trabalhar utilizando dois modelos de detecção [S17], conhecidos como 
modelo baseado em assinaturas e modelo baseado em anomalias. O primeiro modelo, baseado 
em assinaturas, mantém uma base de assinaturas de todos os tipos de comportamentos 
maliciosos conhecidos e qualquer comportamento igual a um destes registrados na base de 
assinaturas é classificado como malicioso. Por outro lado, o segundo modelo, baseado em 
anomalias [S18], usa uma base de comportamentos normais e qualquer comportamento diferente 
de todos os comportamentos registrados na base é classificado como malicioso. 

Em redes ad hoc estes modelos geram problemas ao serem utilizados [S19]. Um dos 
principais problemas é a quantidade de falso-positivos gerados em ambos os modelos. Os falso-
positivos podem ocorrer quando um nó normal da rede é classificado como malicioso. Isto ocorre 
devido aos problemas temporários das redes ad hoc causados pela mobilidade ou saturação 
[S20]. Desta forma, é necessário usar um mecanismo que reduza a quantidade de falso-positivos 
na rede. 

Um dos objetivos deste projeto é aumentar a precisão de detecção e resposta aos nós 
maliciosos da rede, usando somente as informações de detecção locais. Para isto, foi 
implementado um mecanismo de detecção baseado em anomalias. Este modelo foi escolhido 
devido às características das redes ad hoc, principalmente relacionadas aos problemas de 
restrição dos recursos computacionais, que tornam inadequados os modelos que requerem a 
análise de uma grande base de assinaturas de comportamentos maliciosos [S21]. Além disto, o 
modelo baseado em anomalias requer uma menor modificação nos atuais protocolos de 
roteamento de redes ad hoc e permitem que cada nó realize a sua análise independentemente. A 
idéia principal desta proposta é reduzir os bloqueios definitivos aplicados aos nós normais da rede, 
aumentando o número de oportunidades para um nó normal provar que não é um nó malicioso. 

 
• Controle de Acesso e de Distribuição de Chaves 

O controle de acesso e a distribuição de chaves em redes infra-estruturadas, em geral, são 
feitos de forma centralizada, na qual o administrador cadastra usuários em um sistema de 
autenticação e as aplicações consultam esse sistema para autorizar ou não o usuário a utilizar 
algum determinado recurso [S22,S23]. Em redes ad hoc, não é possível garantir que um nó 
responsável por uma determinada atividade estará sempre disponível para o resto da rede devido 
à característica de baixa conectividade das redes ad hoc. Assim, o controle de acesso das redes 
ad hoc deve ser feito de forma distribuída. Isso significa que os nós devem ser capazes de 
autorizar um serviço ou não baseados apenas nas informações disponíveis nos nós ativos na rede 
[S24].  



Uma possibilidade para realizar o controle de acesso e distribuição de chaves é utilizando 
uma infra-estrutura de chaves públicas baseada em criptografia de limiar [S25,S26]. Nesse caso, 
para um nó obter um certificado, ele deve fazer esse pedido para n nós e, caso ele receba pelo 
menos k respostas de certificado desses n nós, ele será capaz de reconstruir um certificado 
original e utilizá-lo para obter autorizações na rede. No entanto, a utilização de criptografia 
assimétrica é muito custosa computacionalmente, não se aplicando a muitos dispositivos móveis 
que possuem baixa capacidade computacional. Dessa forma, é preciso que a maioria das 
aplicações que exijam criptografia seja adaptada para o uso com criptografia simétrica e que um 
sistema de gerenciamento de chave simétrica distribuído esteja sempre disponível [S27].  

Neste projeto está sendo proposto e desenvolvido um sistema de controle de acesso que 
atualize de forma distribuída a lista de nós autorizados na rede. Esse controle é realizado de forma 
distribuída, com base em uma cadeia de confiança e envio de desafios para cada nó que deseja 
acessar a rede. O sistema de controle de acesso a ser desenvolvido realiza ainda o controle do 
uso de endereços na rede e avalia as ações maliciosas dos nós com base em sistemas de 
confiança [S28]. Outro objetivo é o desenvolvimento de um sistema de distribuição e 
gerenciamento de chaves simétricas baseado na lista de nós autorizados disponibilizada pelo 
sistema de controle de acesso. Ambos os sistemas devem ter um baixo consumo energético e 
computacional para se adequarem aos dispositivos móveis, que têm sua energia limitada pela 
bateria e muitas vezes não possuem capacidade de processamento muito grande. 
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• Mensagens Eletrônicas Não Solicitadas (Spam)  

Atualmente, o combate aos spams, ou mensagens eletrônicas não solicitadas, é um dos 
grandes desafios na Internet 0. O spam, de forma simplificada, é toda mensagem eletrônica não 
desejada pelo destinatário. As estatísticas apontam que os spams já correspondem a pelo menos 
dois terços de todo o tráfego de correio eletrônico, causando prejuízos da ordem de milhões de 
dólares 0. Para tentar reduzir esse problema, a adoção de sistemas anti-spam é a principal 
contramedida utilizada 0. As principais propriedades de um sistema anti-spam são a sua taxa de 
falsos positivos e de falsos negativos, ou seja, a taxa de mensagens legítimas classificadas como 
spam e vice-versa. Os falsos positivos de um sistema anti-spam têm um impacto muito grande 
para os usuários, já que uma mensagem legítima acaba sendo filtrada, o que pode gerar grandes 
transtornos e atrasos no processo de comunicação. Sendo assim, os custos com os falsos 
positivos tendem a ser altos, uma vez que informações estratégicas e oportunidades podem ser 
perdidas, gerando graves conseqüências profissionais e pessoais. Os spams também são um dos 
vetores principais para a disseminação de vírus, cavalos de tróia e outras pragas eletrônicas 0. 

Deve ser ressaltado que os novos tipos de spam de voz e vídeo que estão surgindo tornam 
a análise de conteúdo bem mais complexa, o que deve gerar uma filtragem menos eficaz e um 
maior consumo de processamento. A análise por conteúdo nos spams de voz, por exemplo, exige 
a execução de algoritmos de reconhecimento de voz. Atualmente, esses algoritmos demandam um 
alto custo computacional e não são muito eficientes. Além disso, ao contrário de uma mensagem 
de texto que é recebida por um servidor e depois encaminhada ao destinatário para que ele a leia 
quando quiser, uma chamada telefônica ocorre em tempo real, ou seja, é necessário que o usuário 
atenda a chamada para que ela se inicie. Sendo assim, a análise do conteúdo de um spam de voz 
tem que ser feita no momento da comunicação, o que torna o mecanismo ineficiente, uma vez que 
o usuário já atendeu a ligação e escutou um determinado trecho da propaganda. Assim, 
mecanismos que não se baseiam na análise de conteúdo possuem um maior potencial para 
combater os novos tipos de spam. Um mecanismo baseado no histórico do comportamento social 
dos usuários pode ser utilizado de forma eficaz tanto para classificar mensagens de texto como os 
novos tipos de spam de voz e vídeo, uma vez que esse mecanismo não depende da análise do 
conteúdo da mensagem, mas sim da análise do histórico dos usuários. 

Este projeto propõe e desenvolve um sistema anti-spam que seja eficiente e, principalmente, 
reduza os falsos positivos. A idéia chave é levar em consideração o histórico do comportamento 
social dos usuários na decisão se a mensagem é legítima ou não. Um usuário que já enviou várias 
mensagens legítimas terá uma probabilidade muito menor de ter suas mensagens classificadas 
como spam. Para criar o histórico de comportamento do usuário será utilizado um mecanismo de 
autenticação que possibilite identificar os usuários, porém sem utilizar informações pessoais, por 
questões de privacidade. Após a identificação do usuário, o seu histórico de comportamento pode 
ser monitorado. Para uma maior eficácia do sistema proposto, o histórico de comportamento social 
de um usuário é determinado por diversos servidores de correio eletrônico e são trocadas 
informações entre os servidores sobre esse histórico de comportamento. Na troca de informações 



é utilizando um sistema de confiança, uma vez que se deve levar em consideração na troca de 
informações entre os servidores a reputação de cada servidor para avaliar se a informação deve 
ser considerada ou não e, caso seja considerada, qual será o grau de confiança dessa informação. 
Muitos sistemas [Sp8-Sp10] utilizam apenas um sistema de reputação sem utilizar um mecanismo 
de autenticação dos remetentes, o que reduz a eficiência, uma vez que não podem ser trocadas 
informações sobre os usuários. Isso ocorre, pois, como os usuários não utilizam um mecanismo de 
autenticação, sua identidade não pode ser comprovada. Nos sistemas que não utilizam 
mecanismos de autenticação, a troca de informações é geralmente feita apenas sobre os 
servidores de email, e não dos usuários desses servidores. Dessa forma, um spammer pode 
utilizar um servidor com boa reputação para enviar spam, se aproveitando da boa reputação do 
servidor legítimo. 
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• Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões 

As Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (Delay and Disruption Tolerant Networks - 
DTNs) têm despertado o interesse de muitos pesquisadores, universidades e empresas da área de 
redes. As DTNs são caracterizadas por atrasos longos e variáveis, conectividade intermitente e 
alta taxa de erros [D1]. Para contornar os problemas de atrasos e desconexões, as DTNs se 
servem da técnica de comutação de mensagens além de armazenamento persistente. Na 
comutação de mensagens nenhum circuito é estabelecido com antecedência entre a origem e o 
destino, não existindo qualquer fase anterior ao envio de dados. Quando uma mensagem precisa 
ser enviada, ela é armazenada e encaminhada nó a nó desde a origem até o destino [D2]. Por 
utilizar essa técnica, diz-se que as DTNs são redes do tipo armazena-e-encaminha (store-and-
forward), ou seja, primeiro a mensagem é recebida integralmente e armazenada para, em seguida, 
ser enviada ao próximo nó, que pode ou não ser o destino [D3]. O paradigma de DTNs tem sido 
empregado, com sucesso, para promover a integração social e digital em regiões carentes 
desprovidas de qualquer infra-estrutura de comunicação [D4, D5]. Nestes cenários, são usadas 



“mulas de dados” (data Mobile Ubiquitous LAN Extensions - data MULE), tais como ônibus, para 
interconectar a região carente a uma rede Internet.  

Em síntese, DTN ainda é um tema muito recente que possui diversos aspectos desafiadores. 
O sucesso de aplicações comerciais nesta área nos próximos anos deve indicar a importância que 
as DTNs devem assumir no futuro. Neste sentido, dentro desse projeto é proposto o 
desenvolvimento e a implementação de um protótipo de rede que segue a arquitetura de redes 
DTN. A implementação corresponde ao desenvolvimento dos principais componentes definidos na 
arquitetura DTN do grupo de pesquisas em Redes Tolerantes a Atrasos (Delay Tolerant 
Networking Research Group - DTNRG) do Internet Research Task Force (IRTF) [D6]. Através 
desse protótipo de rede será possível a realização de experimentos, validando diversos protocolos 
e aplicações em ambientes DTN reais. As aplicações tolerantes a atrasos e desconexões serão 
testadas com usuários finais munidos de portáteis e/ou assistentes digitais (PDAs) através de 
interfaces gráficas amigáveis apropriadas para estas aplicações. 

Em paralelo ao desenvolvimento da infra-estrutura DTN, o projeto pretende desenvolver dois 
subprojetos de pesquisa investigando soluções que aperfeiçoem o desempenho da rede e 
garantam a qualidade de serviço.  O tema do primeiro subprojeto é o roteamento em DTNs, pois é 
preciso projetar protocolos capazes de superar os problemas dos atrasos extremamente longos e 
das freqüentes desconexões, já que os protocolos convencionais não estão aptos a manipular 
eficientemente a transmissão de dados em DTNs [D7, D8]. É importante observar que em algumas 
DTNs é necessário determinar rotas na rede sem que exista um caminho fim-a-fim entre a fonte e 
o destino no momento do cálculo da rota [D9]. O tema do segundo subprojeto refere-se ao 
desenvolvimento de aplicações para DTNs, que devem considerar a existência de cenários 
desconectados e características pouco propícias à interatividade [D10]. A aplicação mais imediata 
a ser implementada em DTNs é o serviço de correio eletrônico (e-mail), que tem como vantagem 
possibilitar que arquivos grandes sejam anexados. Entretanto, outros tipos de aplicações DTNs 
que também podem ser desenvolvidas são transferência de arquivos, repositórios para 
compartilhamento e/ou backup, educação à distância, formulários eletrônicos, coleta de 
informações (votação, censo, etc), sistemas de publicação e distribuição de conteúdos como 
governo eletrônico (e-gov), vídeos, páginas web pessoais, jornais, revistas etc. 
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• Redes Ópticas 



A crescente demanda por serviços de grande largura de banda, como as aplicações 
multimídias e as grades de computadores, impulsionou o desenvolvimento das redes ópticas. 
Dentre as tecnologias ópticas, a de maior destaque é a multiplexação por divisão de comprimento 
de onda (Wavelength-Division Multiplexing - WDM), devido à sua alta capacidade de transporte de 
dados. A tecnologia WDM consiste em modular eletronicamente vários comprimentos de onda e, 
posteriormente, propagá-los simultaneamente em uma fibra óptica. Dessa forma, são construídos 
vários canais ópticos entre os usuários finais, chamados de caminhos de luz (lightpaths). 

Atualmente, a maior parte das redes WDM utiliza comutadores eletrônicos com interfaces 
ópticas, chamados de OEO (interface óptica - comutação eletrônica - interface óptica). Como o 
sinal óptico que chega a um comutador OEO é convertido para um sinal eletrônico, o uso destes 
comutadores limita a taxa de transporte de dados das redes WDM. Enquanto a transmissão óptica 
pode atingir taxas da ordem de terabits por segundo, os comutadores eletrônicos atuais são 
capazes de realizar a comutação em taxas de até algumas dezenas de gigabits por segundo. 
Sendo assim, para que a largura de banda oferecida pelas redes WDM possa ser usada de forma 
eficiente são necessárias técnicas de transporte de dados totalmente ópticas incluindo a 
comutação óptica. Uma destas técnicas é a comutação de rajadas ópticas (Optical Burst Switching 
- OBS) [O1,O2]. 

Nas redes OBS, os pacotes, com o mesmo endereço de destino, são agregados em rajadas 
pelos nós de borda da rede antes de serem transmitidos. Previamente à transmissão de uma 
rajada, um pacote de controle é enviado em um canal de sinalização fora-da-banda. Ao chegar a 
um comutador pertencente ao caminho entre a fonte e o destino, o pacote de controle é convertido 
e tratado eletronicamente. Em seguida, se possível, os recursos necessários à rajada são 
alocados pelo comutador. Do contrário, se não existem recursos disponíveis, a rajada é bloqueada. 
De acordo com o protocolo de reserva de recursos utilizado, pode ser necessário ou não o envio 
da confirmação de alocação de recursos. 

Um dos desafios das redes OBS é a provisão de qualidade de serviço (Quality of Service - 
QoS). Apesar da abundância de banda passante, atualmente um enlace possui no máximo 
algumas dezenas de comprimentos de onda. Como, durante a sua transmissão, uma rajada ocupa 
um comprimento de onda, ou uma fração deste, algumas rajadas serão bloqueadas dependendo 
da carga oferecida à rede. É importante destacar também, que os mecanismos de QoS existentes 
foram propostos para redes de comutação de pacotes e, em sua maioria, são baseados no 
gerenciamento de buffers eletrônicos. Para utilizar estes mecanismos em redes de comutação de 
rajadas, é necessário converter o sinal óptico para o domínio eletrônico em cada nó intermediário, 
o que limita a taxa de transporte de dados. Além disso, ainda não existem memórias RAM 
(Random Access Memory) ópticas. As rajadas só podem ser atrasadas com o uso de linhas de 
atraso (Fiber Delay Lines - FDLs)[O3]. Portanto, é necessário desenvolver mecanismos 
específicos de qualidade de serviço para redes OBS. Neste trabalho, é proposto um novo 
mecanismo de controle de admissão [O4-O5] para prover serviços diferenciados em redes de 
comutação de rajadas ópticas. A idéia é admitir as rajadas de cada classe de serviço de acordo 
com a ocupação da rede no instante de chegada da rajada. Para tanto, um parâmetro denominado 
grau de ocupação é definido para cada classe. A partir deste parâmetro, é possível diferenciar a 
probabilidade de bloqueio experimentada por cada uma das classes. Para o mecanismo proposto, 
é apresentado um modelo analítico, validado por simulações que é utilizado para avaliar o 
mecanismo proposto em diferentes cenários. 
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• Distribuição de vídeo par-par 

A distribuição de vídeo é atualmente um serviço de grande popularidade na Internet. É cada 
vez mais comum acessar vídeos disponibilizados por usuário em sítios como o YouTube, utilizar 
câmeras de vídeo em programas de mensagens instantâneas e assistir TV na Internet [Pp1]. 
Entretanto, devido à demanda por grande largura de banda e ao número de potenciais usuários, a 
distribuição de vídeo possui um alto custo para os provedores de serviço. Nesse contexto, uma 
das soluções mais promissoras são as aplicações par-a-par (peer-to-peer) para distribuição de 
vídeo na Internet. Diferentemente das aplicações par-a-par para compartilhamento de arquivos, 
que geralmente trabalham com longas transferências de dados, as aplicações de distribuição de 
vídeo buscam a entrega eficiente de conteúdo multimídia com estritas restrições de banda 
passante e tempo. Nessas aplicações, os pares participantes auxiliam o servidor a entregar o 
conteúdo multimídia reduzindo custos e aumentando a escalabilidade do serviço. Além disso, as 
aplicações par-a-par para distribuição de vídeo podem disponibilizar um grande número de canais 
de TV e também a criação de serviços de TV itinerantes (roaming TV). Por exemplo, um usuário 
poderá assistir a um programa de TV do seu país mesmo durante uma viagem a outro país. A idéia 
é que o usuário personalize o seu serviço de TV e o leve para onde for. 

Existem diversas propostas de arquitetura para serviços de distribuição de vídeo na Internet 
usando aplicações par-a-par [Pp2]. Tais arquiteturas são classificadas de acordo com o grafo de 
distribuição que constroem. Uma delas é arquitetura baseada em árvore. Nessa arquitetura, a 
fonte do conteúdo é a raiz da árvore. Sendo assim, cada nó que deseja participar da distribuição 
deve se inscrever na árvore e a partir daí recebe o conteúdo ou da própria fonte ou de um outro 
par já inscrito na árvore. A vantagem da arquitetura em árvore é a baixa latência e a baixa 
sobrecarga de controle quando a mudança de pares não é freqüente, pois uma vez construída a 
árvore somente o conteúdo multimídia é enviado. Entretanto, se a mudança de pares é freqüente, 
a sobrecarga de controle é alta, uma vez que a cada mudança uma nova árvore deve ser 
construída. Além disso, pode haver descontinuidades na recepção, já que os pares devem 
armazenar os pacotes de vídeo durante a reconstrução da árvore para que não haja perda de 
conteúdo. O Narada [Pp3] e o Splitstream [Pp4] são exemplos de serviços que utilizam a 
arquitetura em árvore. Outra arquitetura é baseada na construção de grafos em malha. Nesta 
arquitetura, cada nó entra em contato com um subconjunto de nós para obter um dado número de 
“pedaços” (chunks) do conteúdo. Todos os nós da rede têm de saber quais dos seus pares 
possuem quais pedaços e explicitamente requerer os pedaços que deseja aos pares. Isto faz com 
que a arquitetura em malha seja menos susceptível à falha e à saída de pares do serviço de 
distribuição. Entretanto, a sobrecarga de controle, geralmente, é maior do que na arquitetura em 
malha, pois é necessário trocar os mapas de pedaços entre os pares e enviar requisições de 
conteúdo para cada par. Além disso, o desempenho do serviço depende do tamanho dos buffers 
nos nós, já os pedaços de vídeo podem ser recebidos fora da ordem de reprodução e terão de ser 
armazenados. O DONet [Pp5] e o SopCast [Pp6] são exemplos de serviços dessa natureza. É 
importante ressaltar que as arquiteturas mencionadas se referem à camada de aplicação. 
Entretanto, existem propostas que sugerem a aplicação de técnicas de codificação tanto à fonte de 
vídeo quanto ao canal de transmissão para melhorar a distribuição de conteúdo. Um dos objetivos 
deste projeto é analisar o impacto destas técnicas nas arquiteturas propostas para a camada de 
aplicação. Pretende-se avaliar o tempo de sintonização dos canais, ou seja, o tempo necessário 
entre a solicitação e a recepção do conteúdo, o atraso e a continuidade de recepção. 

Um outro problema existente na distribuição de vídeo usando aplicações par-a-par é a 
segurança. Em especial, a poluição do conteúdo [Pp7]. Neste tipo de ataque, “pedaços poluídos” 
são introduzidos no serviço de distribuição par-a-par por um par malicioso. Tais pedaços são 



partes que não pertencem a um determinado conteúdo multimídia. Dessa forma, a qualidade do 
vídeo nos receptores é degradada.  Além disso, como os pares encaminham pedaços do vídeo 
para outros pares, os pedaços poluídos podem ser propagados pela rede. Atualmente, as 
propostas para este ataque são adaptações das redes de compartilhamento de conteúdo, como o 
uso de listas negras, a encriptação do tráfego e a assinatura dos pedaços do vídeo. Um dos 
objetivos desse projeto é analisar e propor mecanismos específicos para evitar a introdução e a 
propagação de pedaços poluídos em serviços de distribuição de vídeo par-a-par. Uma 
possibilidade é utilizar cadeias de hash, que são seqüências geradas a partir da aplicação 
sucessiva de uma função hash a uma semente. Sendo assim, dado um dos elementos da cadeia 
de hash, é necessário aplicar novamente a função hash a este elemento um dado número de 
vezes para determinar se os valores seguintes pertencem à cadeia. Não é possível obter os 
elementos anteriores da cadeia devido à unidirecionalidade da função hash. Com isso, os pares 
participantes podem diferenciar os pedaços legítimos dos poluídos. 
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• Redes Acústicas Submarinas 

Os oceanos cobrem aproximadamente 70% da superfície da Terra e são essenciais para a 
regulação do clima, o transporte, a produção de alimentos e a exploração de petróleo. Todas estas 
atividades requerem o monitoramento de ambientes aquáticos. Entretanto, as técnicas atuais de 
monitoramento, como a telemetria remota e o sensoriamento local não atendem de forma 
satisfatória os requisitos das aplicações aquáticas. Para atender tais aplicações, as redes 
acústicas submarinas estão em desenvolvimento [Sb1]. As redes acústicas submarinas são 
compostas de sensores submarinos equipados com modems acústicos [Sb2]. Por isso, também 
são conhecidas como redes de sensores submarinas. Os nós sensores são responsáveis por 
coletar os dados e transmiti-los, diretamente ou através de múltiplos saltos, para uma estação 
base localizada na superfície. Veículos Submarinos Autônomos (Autonomous Underwater Vehicles 
- AUVs) também podem trafegar pela rede, coletar os dados armazenados pelos sensores e, em 
seguida, transmiti-los para a estação base. 

As redes de sensores submarinas diferem em vários aspectos das redes de sensores sem fio 
[Sb3]. Em primeiro lugar, o custo de um sensor submarino é muito maior do que um sensor 
terrestre, em virtude da maior complexidade do modem acústico e da proteção necessária ao 
hardware que está submerso. Outro fator é a densidade da rede. Na rede submarina a distância 
entre os sensores é maior, o que diminui a correlação entre os dados obtidos por sensores 
vizinhos. Uma rede mais esparsa também faz com que a potência de transmissão seja maior. 
Devido à grande distância entre os nós, uma rede submarina pode ser vista como uma rede 
tolerante a atrasos e desconexões (DTN) [Sb4,Sb5]. Porém, o ponto chave que diferencia as redes 
submarinas das redes de sensores sem fio é a utilização de um canal de transmissão acústico 
[Sb6], o que traz novos desafios para o desenvolvimento de tais redes. No canal acústico 



submarino, a banda é extremamente limitada e o atraso de propagação é cinco ordens de 
magnitude maior do que nos canais terrestres de radiofreqüência. O canal acústico submarino 
também sofre com o multipercurso e o fading e, conseqüentemente, os nós sensores 
experimentam altas taxas de erro do canal. Além disso, os sensores submarinos, geralmente, são 
alimentados por baterias e a recarga dessas baterias é difícil, já que a energia solar não pode ser 
aproveitada. Por todos esses fatores, o desenvolvimento das redes submarinas é um grande 
desafio. 

Este projeto concentra-se no estudo de protocolos da camada de controle de acesso ao meio 
[Sb7,Sb8] e no roteamento [Sb9,Sb10]. Um dos objetivos é desenvolver mecanismos e protocolos 
que utilizem métricas alternativas à tradicional “número de saltos”, como a confiabilidade, a justiça, 
a qualidade de serviço e a densidade espectral de potência (ou covertness). Com isso, espera-se 
aumentar o desempenho da rede. 
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2. Objetivos e Resultados Esperados 
Os principais objetivos deste projeto são: 

• assegurar a formação e o aperfeiçoamento de estudantes e pesquisadores nos temas de 
pesquisa relacionados neste projeto; 

• aplicar, estender, adaptar ou generalizar alguns dos conhecimentos já adquiridos nas novas 
linhas de pesquisa propostas neste projeto; 

• realizar estudos comparativos e avaliações, tanto qualitativas quanto quantitativas, de modelos, 
mecanismos, arquiteturas, serviços e protocolos relacionados aos temas de pesquisa deste 
projeto; 

• adquirir conhecimentos e desenvolver novas aplicações informáticas que utilizem as 
características de mobilidade, ubiqüidade, alta velocidade, qualidade de serviço, segurança 
etc; 



• propor e avaliar o desempenho de novos os modelos, mecanismos, arquiteturas, serviços e 
protocolos relacionados aos temas deste projeto; 

• disponibilizar à comunidade científica, aos construtores de equipamentos de rede e aos 
desenvolvedores de software,  um conjunto de técnicas/módulos/ferramentas de simulação 
para a avaliação de desempenho de mecanismos de suporte à segurança, à ubiqüidade, à 
mobilidade e às comunicações com qualidade de serviço. 

A principal meta deste projeto é a construção de um ambiente de pesquisas e a formação 
de recursos humanos nas áreas de Segurança, Redes sem Fio, Ubiqüidade, Mobilidade e 
Sistemas de Comunicação com Qualidade de Serviço. 

Ao final de 24 meses espera-se obter 4 teses de D.Sc., 4 teses de M.Sc. e 2 Projetos de 
Fim de Curso. Baseado na produção científica dos últimos três anos é possível estimar uma 
produção científica composta de 4 artigos em periódicos nacionais/internacionais, 20 publicações 
em congressos nacionais e internacionais e 4 relatórios técnicos. 

Este projeto visa também a promoção de palestras e minicursos ministrados por 
professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

3. Metodologia e Estratégia de Ação  
A metodologia empregada pelo GTA é a convencionalmente usada nesta área técnica. 

Ela consiste dos seguintes passos: estudo bibliográfico e verificação do estado da arte; 
estabelecimento dos requisitos a serem atendidos e análise qualitativa; elaboração da proposta de 
tese e disseminação dos resultados. 

A pesquisa bibliográfica e verificação do estado da arte consistem de buscas e estudos 
de temas de pesquisa. As buscas são normalmente realizadas em revistas especializadas, em 
anais de congressos e em bases de dados sediadas na Internet. A pesquisa parte de grandes 
temas de pesquisa e sofre um processo de refinamento de forma a se delimitar o problema a ser 
atacado. A verificação do estado da arte ocorre de forma natural e concomitantemente com a 
pesquisa bibliográfica ao se identificar as equipes estrangeiras e nacionais que estão trabalhando 
nas áreas de pesquisa, ao se participar de eventos científicos e ao se acompanhar as discussões 
em listas de correios eletrônicos especializadas nos temas abordados. É estimulada a construção 
de páginas web sobre cada tema estudado com a participação de todos os alunos envolvidos. 

Uma vez delimitada a problemática e efetuada a pesquisa bibliográfica específica são 
estabelecidos os requisitos a serem atendidos. Uma avaliação qualitativa é realizada a fim de se 
evidenciar as vantagens e desvantagens das arquiteturas (serviços, protocolos, mecanismos, 
modelos, ferramentas, plataformas etc.) estudadas e, a partir desta análise, procura-se focar nos 
requisitos a serem atendidos na arquitetura (serviço, protocolo, mecanismo, modelo, ferramenta, 
plataforma etc.) que será proposta. 

O processo de concepção de uma proposta original é crucial para a valorização do 
trabalho a ser realizado. Este processo é complexo e possui diversas peculiaridades. As propostas 
normalmente consistem de melhoramentos de trabalhos existentes ou propostas completamente 
inovadoras. Sempre que possível, procura-se a obtenção de resultados quantitativos através de 
análises matemáticas, simulações ou implementações. Os resultados quantitativos da proposta 
são normalmente validados. Assim, uma análise matemática pode ser validada por uma simulação 
ou uma simulação ser validada pela implementação de um protótipo. Os resultados obtidos são 
então comparados com as propostas existentes. 

A proposta e os resultados obtidos são então redigidos em forma de relatórios técnicos, 
teses de mestrado e teses de doutorado. Os resultados são submetidos a congressos nacionais e 
internacionais. Sempre que possível os resultados são melhorados e, principalmente, incorporam 
as sugestões recebidas de revisores. Os novos resultados são também submetidos a congressos 
e periódicos nacionais e internacionais. As teses, os artigos aceitos em congressos e periódicos e 
os relatórios técnicos são disponibilizados na Internet através de páginas Web. Os softwares, as 
ferramentas e as aplicações são também disponibilizadas via Internet. 



É importante ressaltar que o GTA possui uma estratégia na qual alunos de graduação 
(bolsistas de iniciação científica), mestrandos e doutorandos trabalham de uma forma integrada em 
um único laboratório. Reuniões semanais são realizadas para que os pesquisadores apresentem 
os estudos realizados, os resultados obtidos e, também, as dificuldades e dúvidas que possuem.  

Trata-se de um projeto fortemente focado na formação de recursos humanos de alto 
nível em área atual e estratégica para o desenvolvimento do país. A equipe é integrada por alunos 
de graduação, de mestrado e de doutorado e os temas focados são tratados segundo abordagens 
comparáveis ao que há de mais moderno em pesquisa de redes de computadores nos centros 
mais renomados internacionalmente e perfeitamente adequadas à atualidade do país. Em 
particular, a integração entre equipes localizadas no país e no exterior vem sendo feita de modo 
natural durante os últimos dezoito anos, a partir da constituição do GTA. Desde então já foram 
defendidas mais de 100 teses de mestrado e de doutorado, além dos projetos de fim de curso de 
graduação. As pesquisas desenvolvidas no GTA incluem a produção de software e de hardware 
integrado, considerando aplicações voltadas para ambientes comerciais, industriais e acadêmicos. 
A experiência dos alunos é extremamente valorizada e os trabalhos desenvolvidos têm tido uma 
repercussão marcante nas instituições em que atuem ou venham a atuar após a conclusão de sua 
tese ou projeto.  

4. Projetos de Pesquisa Financiados (a partir de 2001) 
• REdes de Alta Velocidade, Integração de Serviços e  Aplicações MultiMídias - Projeto 

REALISE-MM, Projeto Integrado de Pesquisas CNPq Proc. 523485/96-4, 1 bolsa de 
Pesquisa, 1 bolsa de apoio técnico, 3 bolsas de Iniciação Científica, março 1999 a fevereiro 
de 2001. 

• Projeto CAPES/COFECUB 323/00 - ``Redes de Computadores: Qualidade de Serviço, 
Mobilidade e Multimídia'', R$7.930,00 em passagem aérea, diárias e custeio,março de 2000 
a fevereiro de 2001. 

• Auxílio à Pesquisa CNPq Processo 467312/00-1 - ``Redes de Alta Velocidade, Integração de 
Serviços e Aplicações Multimídias'', R$25.000,00 em capital e custeio, novembro de 2000 a 
novembro de 2001. 

• Projeto CAPES/COFECUB 323/00 - ``Redes de Computadores: Qualidade de Serviço, 
Mobilidade e Multimídia'',, R$20.669,65 em passagem aérea, diárias e custeio, março de 
2001 a fevereiro de 2002. 

• ISTMO: Integração de Serviços, Multimídia e Mobilidade, Projeto Integrado de Pesquisas 
CNPq Proc. 523485/96-4, 1 bolsa de Pesquisa, 1 bolsa de apoio técnico, 3 bolsas de 
Iniciação Científica, março 2001 a fevereiro de 2003. 

• MUSA: Mobilidade, Ubiqüidade, Segurança e Alta velocidade, Projeto Integrado de 
Pesquisas CNPq Proc. 550856/02-1, bolsa de Pesquisa, 1 bolsa de apoio técnico, 3 bolsas 
de Iniciação Científica, março 2003 a fevereiro de 2005. 

• Quaresma: QUAlidade de serviço em Redes, Segurança, Mobilidade e Aplicações, Edital do 
CNPq para Projeto em Redes Avançadas, Coordenador do projeto multinstitucional da 
UFRJ, UFF e Unicamp, Processo CNPq 552521/2001-0, R$262.159,90 em serviços e 
R\$61.000,00 em capital, janeiro de 2002 a dezembro de 2003. 

• MIDAS: Mobilidade, alta velocIDade e Segurança, Edital Universal, Processo CNPq 
471581/2003-8, R$38.951,17 em capital e R$11.000,00 em custeio, 9 de setembro de 2003 
a 9 de março de 2005. 

• Projeto RARA O Professor Otto Carlos M. B. Duarte coordena o Projeto RARA: Redes 
Avançadas e Redes Autônomas submetido e aprovado no Edital Universal de 2004.  

• Cientista do Nosso Estado – O professor Otto Carlos M. B. Duarte recebe auxílio 
(R$2.000,00 por mês) da FAPERJ por ter sido selecionado entre os 200 pesquisadores de 
maior produtividade do Estado do Rio de Janeiro. 

• CISBTVD – Canal de Interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital – Projeto 
multinstitucional financiado pela FINEP, 2005. 

• O GTA participa de dois projetos selecionados na chamada Projeto GIGA (FINEP/RNP).  
Um dos projetos é o TAQUARA e o outro é GIGABOT, 2006. 


