
IPv6

CARACTERÍSTICAS DO PROTOCOLO E PLANO DE AÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO.
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Luis Silva

• Graduando em Engenharia Elétrica com ênfase em 

Telecomunicações; 

• Analista de Telecomunicações – Solintel;

• Conhecimento regulatório para provedores;

• Conhecimento em roteamento utilizando mikrotik;

• Serviços de numeração ASN.
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Objetivos

• Características e benefícios no uso do IPv6;

• Dimensionar a implantação e utilização do protocolo, levando em 

consideração as dificuldades no cenário real;

• Apresentar cases de utilização do IPv6 na última milha utilizando 

equipamentos Mikrotik;

• Apresentar autenticação PPPoE de CPE's e seu funcionamento.
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Características do protocolo

• IPv6 - Definido pela RFC 2460 em 1998;

• Grande espaço de endereçamento e escalabilidade (128 bits);

• Formato de cabeçalho simplificado para otimização de entrega de 

pacote;

• Suporte aos atuais protocolos de roteamento;

• Possui serviços de autoconfiguração;

• Crescimento do número de endereços multicast;

• Não utiliza processos de broadcast.
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Diferenças básicas entre IPv4 e IPv6

IPv4 IPv6 
Espaço endereçamento 32 bits 128 bits 

Endereços Possíveis 2^32 2^128 

Formato do endereço 10.1.1.1 2001:0db8:a:b:1:2:3:f 

Tamanho do cabeçalho 20 bytes 40 bytes 

Campos do cabeçalho 14 8 

IPSec opcional recomendado 

N° de endereços IPv4: 2 ^ 32 = 4.294.967.296
N° de endereços IPv6: 2 ^ 128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
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• Unicast –  cada endereço corresponde a uma única interface;

• Anycast –  Quando o mesmo endereço é utilizado em mais um 

host, porém é entregue a interface mais próxima da origem;

• Multicast – identifica um conjunto de interfaces, entretanto, um 

pacote enviado a um endereço multicast é entregue a todas as 

interfaces associadas a esse endereço. Um endereço multicast é 

utilizado em comunicações de um-para-muitos.

Tipos de endereços IPv6 (RFC 4291)
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Funcionamento dos endereços
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• Representação dos endereços IPv6:

2001:0DB8:AD1F:25E2:CAdE:CAfE:F0Ca:84C1

Na representação de um endereço IPv6 é permitido: 

● Utilizar caracteres maiúsculos ou minúsculos; 

● Omitir os zeros à esquerda;

● Representar os zeros contínuos por “::”. 

Exemplo: 

2001:0DB8:0000:0000:12F1:0000:0000:140B 

2001:db8:0:0:12F1::140b

Endereçamento
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Quem é o responsável pelas alocações 
IPv6?
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Quem é o responsável pelas alocações 
IPv6?

2800::/12

2804::/16
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Como está o uso do IPv6?
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Brasil

Taxa de acesso do Google via IPv6

EUA
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Taxa de acesso do Google via IPv6

fonte: https://www.google.com/intl/pt-BR/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-
country-ipv6-adoption (Acessos no mundo)
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Taxa de uso dos endereços
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Quais sites permitem conexões via IPV6?
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Sites que permitem acesso via IPv6



17

Mais algumas estatísticas...

Fonte: Akamai’s [state of the internet] - Q1 2017 report



18

Como podemos auxiliar na transição?
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• Analise a rede e sua conectividade;

• Crie uma estratégia;

• Segregue as áreas de implementação;

• Utilize a tecnologia a seu favor;

• Crie um cronograma.

Passos para a transição 
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Rede com IPv6
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Backbone - soluções mais usuais

• Dual stack utilizando OSPFv3 - RFC 6333;

• Tunelamento 6to4 - RFC 2784;

• 6PE e 6VPE - RFCs 4798 e 4659 utilizável em backbones MPLS.
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Como tratamos os equipamentos da 
última milha?
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Rede IPv6 - Última milha 
(PPPoE Server)

• Radius - Sistema de gerenciamento;

• Configuração manual de clientes 
PPPoE.
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Rede com IPv6

Última milha
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Rede IPv6 - Última milha 
(PPPoE Server)
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Rede IPv6 - Última milha 
(PPPoE Server)
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Rede IPv6 - Última milha 
(PPPoE Server)
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E o CPE...?
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Rede IPv6 - Última milha (CPE - Mikrotik)
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Rede IPv6 - Última milha 
(CPE - Mikrotik)
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� O IPv4 coexistirá com o IPv6 durante um bom tempo;

� Um IPv4 bem implementado auxilia na implementação de IPv6;

� O conteúdo ainda é restrito em v6 porém não é empecílio para sua 

implementação;

� Vamos focar na solução?!

Conclusão
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Perguntas
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Obrigado.
Luis Silva

luis.silva@solintel.com.br

solintel.engenharia6

+55 (043) 98817-7781

https://www.linkedin.com/in/luis-silva128

https://facebook.com/luis.silva128


