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// Associação GigaCandanga

// Mensagem do Diretor

Além da delegação da responsabilidade pela manutenção da Redecomep GigaCandanga,

o Estatuto da Associação define como seu objetivo:

“o desenvolvimento social em sua região de atuação, mediante o uso eficiente do

potencial das tecnologias de informação e comunicação, promovendo, fomentando e

executando pesquisas em tecnologias inovadoras, o desenvolvimento, a implantação e a

utilização de aplicações digitais, de métodos ou processos de interesse social ou que

melhorem a eficiência da gestão pública.“

A estrutura ágil e enxuta da GigaCandanga, que conjuga pesquisa aplicada com a

manutenção da infraestrutura digital avançada para as instituições consorciadas permitiu

responder aos desafios da pandemia com uma estruturação do trabalho remoto bem

antes das medidas governamentais e também com a constituição de um grupo de

pesquisa multidisciplinar, envolvendo outras instituições, o PrEpidemia, cujo trabalho

ajudou, também, à tomada de decisões do Governo do Distrito Federal.

O novo contexto impactou o relacionamento com as instituições parceiras, as

consorciadas e a área administrativa, mas mesmo assim, neste 1° semestre de 2021

houve uma continuidade nas ações traçadas no Planejamento Estratégico 2021-2022,

dentre as quais destacamos as seguintes, detalhadas no relatório a seguir:

• Modernização da infraestrutura da Redecomep GigaCandanga;

• Consolidação das Parcerias Estratégicas;

• Implantação de novas tecnologias para os usuários das soluções tecnológicas;

• Aumento da maturidade da infraestrutura de sustentação de soluções;

• Implantação de rotinas e processos para aumentar a eficiência das equipes.

A seguir apresentamos uma síntese das atividades em prol do propósito institucional da

GigaCandanga de ser referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.



// Redecomep GigaCandanga

562 km (+ 10) 

46 Instituições participantes (+ 3)

36 Instituições conectadas (+ 2)

61 Conexões Ativas (+ 2)

8 Concentradores

AGU
EBC
Corpo de Bombeiros

< novos pontos >

FEPECS Samambaia
Censipam

< novos consorciados >

< Quilometragem 
atual da rede >

+3 +2

Infraestrutura e 
conectividade

Com a atualização tecnológica implantada, atualmente a Redecomep GigaCandanga

oferece uma conectividade de no mínimo 1Gpbs às instituições consorciadas, numa

espinha dorsal de 10Gbps, disponibilizando ainda, onde houver demanda para tanto,

conexões a 10Gbps que podem ser expandidas até 40Gbps.

A expansão e atualização tecnológica da rede acompanha as tendências estratégicas

internacionais das Redes Acadêmicas Avançadas, tanto na qualidade, no modelo de

gestão e operação e nas tecnologias disponibilizadas.



Modernização de 3 locais da UnB, onde foram instalados comutadores para 

gerência da rede e implantada a dupla abordagem física para aumento da 

resiliência das conexões

Atualização de 23% dos ativos de rede no processo de 

modernização da infraestrutura

Implantação de 5 novos concentradores na espinha dorsal principal para 

atualização tecnológica e futura expansão da capacidade da rede para 40Gb/s.

// Melhorias na rede

// Manutenções

Manutenções Preventivas realizadas mensalmente pela Angélica Telecom, com 
o acompanhamento da equipe técnica da GigaCandanga.

Realizadas 7 manutenções emergências e 3 manutenções corretivas

Projeto de redução de gastos 
com o contrato de 

manutenção da infraestrutura

As outras melhorias na rede, previstas na última reunião do Conselho 
de Administração, serão executadas ao longo dos anos 2021 e 2022, a 

depender do equilíbrio financeiro da Associação.

Infraestrutura e 
conectividade

Garantia da qualidade da infraestrutura e 
a eficiência na gestão da Redecomep

1º semestre de 2020 

1º semestre de 2021

- 45% X



Aumento da eficiência da 
estrutura lógica do AS 

// Monitoramento da rede

Painéis de monitoramento para todos os 
usuários (já instalados para UnB, EPL e Sarah). 

Infraestrutura e 
conectividade

Novas tecnologias para usuários da 
Redecomep

// Renovação da parceria com a Neoenergia (CEB)

Renovação do relacionamento com a empresa de 
distribuição de energia em Brasília para uso da 
infraestrutura de dutos e postes, sendo uma grande 
parceria firmada para atendimento dos usuários da 
Redecomep GigaCandanga.

// Sistema Autônomo (AS) 

Novo roteador interligando nossas duas 
saídas para a Internet;

Consolidação de Parcerias 
Estratégicas

Implantação de painéis de monitoramento 
para os usuários.

Novo comutador de distribuição para 
aumentar a possibilidade de novas 
conexões;



Realização da aquisição e implantação de 
equipamentos para aumentar a maturidade da 

infraestrutura de sustentação das soluções

// Otimização do CPD/NOC

Implantação e certificação do cabeamento

Implementação 
do sistema de ar 
condicionado 
central

Rack para mais 
18 nós de 
processamento 
da GigaNuvem

Novos quadros 
elétricos

Atualização da espinha dorsal 
do NOC com o novo 
comutador de borda e 4 
novos comutadores de 
distribuição conectados em 
10 Gb/s 

Infraestrutura e 
conectividade / TI

Novo 
armazenamento 
para a 
GigaNuvem



// GigaNuvem

Iniciado o processo de degustação da GigaNuvem pelo CGEE, sendo o 
primeiro passo para fomentar o uso dessa solução pelos consorciados, 
visando reinvestimentos em outras soluções da Associação.

// Ambientes de aprendizagem
Definição das faixas de utilização de ambientes, com seus 
respectivos valores, para facilitar a composição de custos no 
provimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem baseados 
no Moodle;

Consolidação do portifólio de soluções 
tecnológicas e digitais para as instituições

// Monitoramento das soluções

Instalação da nova máquina de 
monitoramento fora da infraestrutura 
da Associação, de modo a ter maior 
resiliência a falhas.

Implantação do atendimento 24x7 via 
contrato externo para as instituições usuárias 
das soluções GigaCandanga (Internet via AS e 

GigaNuvem) e para as instituições 
qualificadas como usuárias da RNP.

Implementação do sistema Graylog para 
centralizar os logs dos ambientes de 

aprendizagem (CEAD e SENAC), 
possibilitando a automatização de ações 
preditivas e a diminuição do tempo para 

resolução de problemas.

TI

Implantação de processos e tecnologias 
de monitoramento das soluções

Implantação da Política de Gestão de Backup para o Moodle a 
fim de sistematizar o processo de persistência dos dados no 
longo prazo.



TI

// Padronização de processos de TI

Início da documentação de processos com o intuito de 

melhorar o compartilhamento do conhecimento entre os 

colaboradores. Processos já padronizados:

Inicio da elaboração de inventários para gerenciamento de 

ativos, incluindo todos os componentes de TI e Redes;

Estabelecimento de rotinas e processos para 
aumentar a eficiência da equipe

Testes para implantação do ClusterControl para 

centralizar os bancos de dados pulverizados, 

facilitando, assim, a automatização dos backups. As 

novas soluções já estão sendo inseridas neste sistema.

// Centralização dos bancos de dados

// Gerenciamento de ativos

. .

..

.

Estudo de um sistema para gerenciamento de ativos que 

permita um maior controle das aquisições e da garantia dos 

equipamentos. 

Configuração de usuário para acesso VPN.

Montagem e configuração de servidores para a GigaNuvem;



P&D

Tratativas iniciais para uso de tecnologias em 
desenvolvimento pela GigaCandanga no 
escopo de Cidades Inteligentes para o 
processamento de imagens de exames 
laboratoriais mediante a aplicação de 
algoritmos de aprendizado de máquinas para 
detecção e predição de doenças sistêmicas.

Desenvolvimento de 
soluções para 

monitoramento de 
ambientes usando visão 

computacional e IoT

Início da parceria com o Corpo de 
Bombeiros para detectar fogo e fumaça por 
meio de câmeras, com possibilidade de 
financiamento externo para complementar 
os investimentos em P&D nesta tecnologia.

GigaView

Projeto GigaCampus

IoT

Detecção de movimentos das fitinhas presas 
na saída do aparelho condicionador de ar
do CPD da Associação, gerando um aviso 

quando o aparelho parar de operar.

O ambiente SAPoT está atuando sobre os 
controladores das máquinas do GigaPonto, 

cuja função é ligar, desligar ou resetar os 
nós físicos clusterizados, bem como aferir a 

temperatura e a umidade local.

Os projetos de P&D têm um foco nas aplicações, desenvolvendo protótipos que 

agreguem valor às soluções oferecidas aos consorciados e instituições parceiras, 

além de gerar produtos e recursos.

Projeto de combate a incêndios

Projeto visão computacional 
aplicado à saúde

// Soluções e projetos de pesquisa aplicada

Soluções internas desenvolvidas

Corpo de 
Bombeiros
RNP
Huawei
CIC-UnB

Envolvidos:

Envolvidos: Professores da UnB

Projetos em negociação



P&D

Uma das maiores empresas de segurança do país, a Tempest, tem apoiado a área de 
P&D da Associação, em especial, no laboratório de segurança de redes (Cyberlab). 

Projeto 
na área de 5G

Projeto 
27k 

Projeto 
SOC

Projeto 
Solventes 

Alternativos

Tratativas iniciais para apoio com a 
infraestrutura da GigaCandanga para 
desenvolvimento de melhorias necessárias 
para redes 5G.

Envolvido: 
USP

Objetiva criar ferramental (documentação e 
processos) de segurança da informação com 
base na norma ISO27000, a qual será 
utilizada, por exemplo, para adequar a 
Associação as diretrizes da LGPD. Neste 
sentido, estão sendo estabelecidos controles 
para tratar os riscos identificados.

Parcerias em projetos

Projeto para avaliar a utilização de solventes 
alternativos para recuperação de vitamina A 
de óleos vegetais, no qual a Associação está 
em tratativas para apoiar com servidor de 
processamento (GPU) para cálculos de 
Dinâmica Molecular.

A infraestrutura da visão da rede de dados 
instalada na GigaNuvem está em teste, com o 
intuito de ter uma maior visibilidade da rede 
por meio de técnicas de Aprendizado de 
Máquina. É pretendido que o projeto resulte 
em um produto para os consorciados.

Envolvido:
Instituto de 
Química da 
UnB

Iniciativas em projetos

Projetos internos em andamento



Elaboração do catálogo de informações e o 

início do levantamento de riscos de 

segurança, visando a implantação de ações 

de melhoria e controle, por exemplo, para 

proteção de dados pessoais (LGPD);

Início do desenvolvimento da Intranet 

que será utilizada para melhoria da 

comunicação, integração e 

disponibilização de informações aos 

colaboradores.

// Gestão de Pessoas // Gestão de Compras
Levantamento e atualização do cadastro de 

prestadores de serviço e colaboradores a fim 

de facilitar o acesso aos dados. 

Início da estruturação dos processos de 

compra para um maior controle e 

organização da aquisição de bens e serviços.

A padronização de processos serve como 

entrada para o desenvolvimento do  

Sistema Administrativo, o qual será 

utilizado para automatizar os processos e 

apoiar à tomada de decisão dentro da 

Associação. 

// Sistema Administrativo

Módulos em produção:
Cadastro básico de instituições, relações institucionais, contatos e documentos.

// Gestão da Informação

Estruturação interna para 
promover a escalabilidade da 

Associação

Administração



Participação em webinars da Escola Superior de Redes (ESR) para 

atualização tecnológica dos colaboradores e integração com a RNP;

Administração

Participação no evento internacional TNC21 para 

acompanhamento de tendencias tecnológicas e 

aumento da visibilidade da Associação e da sua área de 

P&D.  Nesse evento, dois posters foram da 

GigaCandanga, cinco da RNP e cinco de outras redes do 

mundo.

// Capacitação dos colaboradores
Desenvolvimento profissional da equipe em relação a temas necessários 

para implementação de melhorias na execução das atividades

Promoção da capacitação dos colaboradores, de modo que estão 

sendo finalizados cursos na área de gestão de projetos;

Participação no Encontro com Fornecedores e Parceiros da RNP.

// Visibilidade da Associação Divulgação de resultados 
alcançados pelas áreas

Parcerias com outras Redecomeps, visando 

o compartilhamento de experiências 

jurídicas, administrativas, estratégicas, 

tecnológicas e de gestão.

Formalização da integração da 

GigaCandanga ao Sistema RNP como 

Instituição de Ciência e Tecnologia. Com 

isso, a Associação passou a ter acesso a 

diversos serviços como:

// Relacionamento com o Sistema RNP
Fortalecimento da parceria

GigaNatal

// Conformidade

Realizada a auditoria externa dos exercícios das contas de 2020 e apresentada ao Conselho 

Fiscal da Associação. As auditorias passarão a ocorrer semestralmente, dando suporte aos 

conselhos fiscal e de administração da Associação para apoio à tomada de decisão.



38%
R$738.428,63 

7%
R$131.767,84 

36%
R$697.764,11 

19%
R$357.346,99 

// Despesas por área - 1º semestre de 2021

Administração

P&D

Redes

TI

58%
R$695.842,00 

9%
R$107.289,50 

33%
R$400.000,00 

// Receitas por área - 1º semestre de 2021

Instituições

Parcerias

RNP

// Financeiro

Administração

Consorciadas

Soluções 

Consorciadas via RNP

(GigaNuvem e Moodle)

Administração

P&D

Infraestrutura e conectividade

TI

Realizado o alinhamento do detalhamento financeiro 

com o planejamento estratégico para 2021, no que 

tange as receitas e as despesas.

// Saldos x Despesas – 1º semestre de 2021

jan
fev

mar
abr

mai
jun

jul

R$ 337.223,93 

R$ 297.107,25 
R$ 362.253,33 

R$ 332.399,06 
R$ 300.985,59 

R$ 295.338,41 
R$ 298.988,74 

R$ 1.125.237,10 

R$ 1.117.430,55 

R$ 879.235,92 

R$ 1.092.145,56 

R$ 872.068,67 

R$ 732.524,79 
R$ 583.536,05 

Despesa Mês Saldo Mês



Próximos Desafios - 2º semestre de 2021

Avaliar o novo modelo de contrato de manutenção da rede;

Estruturar a documentação de toda a rede, de modo a garantir uma reação 

proativa a incidentes;

Implantar painéis de monitoramento para todos os usuários da rede; 

Implementar a primeira versão de uma solução para geração automática de 

relatórios técnicos;

Implantar o sistema de gerenciamento de ativos ;

Finalizar a consolidação da nova arquitetura do AS;

Modernizar a infraestrutura da Redecomep;

Revisar a política de inovação;

Finalizar o módulo de visualização de rede do projeto SOC;

Apresentar plano de trabalho para segurança da informação (Projeto 27k);

Concluir IoT para servidores do GigaPonto;

Finalizar a implantação da Intranet; 

Implantar a Gestão do Patrimônio;

Implementar melhorias na Gestão Financeira e Orçamentária;

Manter o equilíbrio financeiro da Associação.




