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Resumo: Este trabalho serve como referência ao conhecimento em técnicas de transição do Ipv4 para o Ipv6. Com 

o crescimento da internet e dos usuários que a utilizam, o número de endereços Ipv4 disponíveis para atender esses 

usuários ficam escassos, é por esse e outros motivos que a internet tem que passar por uma mudança no seu 

protocolo, mudança essa que visa resolver esses problemas. O presente artigo mostra através de uma pesquisa 

bibliográfica e analítica, algumas técnicas que foram e continuam sendo desenvolvidas para que a transição desse 

protocolo possa acontecer, mostra também com um enfoque maior a técnica Pilha Dupla, que é um método de 

transição que consiste na utilização dos dois protocolos Ipv4 e Ipv6 em todos os nós dentro da rede. Foi realizado 

um estudo de caso dentro da rede de um provedor de internet, com o intuito de analisar a possibilidade da 

implantação do IPv6 dentro dessa rede utilizando a técnica pilha dupla. Com o estudo foi constatado que não 

haveria essa possibilidade, pelo fato que dentro da atual infraestrutura da rede ainda existem equipamentos que 

não suportam o IPv6, com isso para a implantação ser realizada pode se optar por métodos de túneis ou de tradução. 
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Abstract: This work serves as reference to knowledge in transition techniques from Ipv4 to Ipv6. With the growth 

of the internet and the users who use it, the number of Ipv4 addresses available to serve these users is scarce, it is 

for this and other reasons that the Internet has to undergo a change in its protocol, a change that aims to solve these 

problems. The present article shows through a bibliographical and analytical research, some techniques that were 

and continue being developed so that the transition of this protocol can happen, also shows with a greater focus 

the Dual Stack technique, which is a transition method that consists in the use Of the two Ipv4 and Ipv6 protocols 

on all nodes within the network. A case study was carried out within the network of an internet provider, in order 

to analyze the possibility of IPv6 deployment within this network using the double stack technique. With the study 

it was verified that there would not be such possibility, due to the fact that within the current infrastructure of the 

network there are still equipment that do not support IPv6, so that for the implementation to be carried out one can 

opt for tunneling or translation methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo realizado tem uma grande importância no que se diz respeito a área de redes e 

em tecnologias em geral, pelo fato de abordar um assunto que está atualmente sendo estudado 

por pesquisadores, gestores de redes, empresas de telecomunicações dentre outros e vem 

amplamente se discernindo em todo o mundo. Assunto esse que por sua vez envolve a internet 

que é uma tecnologia utilizada em uma escala grandiosa por pessoas que desejam se comunicar 

através de mensagens, de vídeo conferências entre outros meios de comunicação, uma 
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tecnologia que chegar a ultrapassa barreiras geográficas possibilitando o desenvolvimento de 

indivíduos e organizações através das informações nela contida. É por esse e por muitos outros 

motivos que essa tecnologia precisa estar em constante evolução.  

Na atualidade essa evolução encontra-se numa mudança que é irreversível, essa 

permitirá que ela continue funcionando com qualidade para todos aqueles que a utilizam. Essa 

mudança consiste na troca do protocolo que ela utiliza para transportar dados e realizar a 

conexão entre computadores. Esse protocolo é chamado de IP (Internet Protocol), que se 

encontra atualmente em sua versão 4 (IPv4), e precisa passar para a versão 6 (IPv6). 

Com a mudança do IPv4 que possui um cabeçalho de 32 bits, possibilitando a 

quantidade de 4.294.967.296 de endereços distintos segundo IPV6.BR, para o IPv6 que possui 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 distintos (IPV6.BR), há a 

possibilidade que mais usuários possam utilizar a internet, tendo assim uma inclusão digital 

bem mais abundante.     

O protocolo IPv4 e o protocolo IPv6 não são diretamente compatíveis, pelo fato de que 

o IPv6 não foi criado pra ser um complemento ou uma extensão do IPv4, e sim um substituto. 

Entretanto há a possibilidade de que os dois possam coexistir juntos em alguns equipamentos, 

tendo assim a possibilidade de uma transição gradual do IPv4 para o IPv6.  

Essa transição deriva da técnica chamada de Dual Stack (pilha dupla), que foi a técnica 

que se pretendia fazer a transição entre os protocolos inicialmente, inserindo o IPv6 na internet 

e fazendo com que ele estivesse funcionando paralelamente com IPv4 até o fim da implantação, 

e após, com a internet funcionando totalmente em IPv6 o IPv4 seria desativado.   

Mais por alguns fatores não foi isso que aconteceu (IPV6.BR). O IPv6 ainda não está 

totalmente difundido dentro da internet e o esgotamento de IPv4 já é uma realidade. Atualmente 

existe a necessidade da implantação do IPv6 em uma internet que somente cresce e a cada dia 

aumenta o número de usuários que precisam de uma conectividade IPv4, mas em decorrência 

da falta de IP’s disponível na versão 4, não conseguem essa conectividade sem o uso de NAT 4 

(Network Address Translation), com isso foram e continuam sendo criadas novas técnicas de 

transição entre os protocolos, para que com a chegada do IPv6 esse problema seja sanado. 

O presente artigo demonstra algumas técnicas que são utilizadas para a transição e 

analisá-las de forma a mostrar suas características e os ambientes que podem ser 

                                                           
4 Network Address Translation é um método pelo qual os endereços IP são mapeados de uma esfera para outra, 

numa tentativa para fornecer encaminhamento transporte para hosts em suas respectivas rotas.  



3 

 

implementadas. Uma das técnicas que serão focadas é a Dual Stack, que tem como finalidade 

a persistência de ambos os protocolos dentro dos equipamentos, com isso os mesmo poderão 

utilizar tanto o IPv4 quanto o IPv6 em suas configurações, podendo assim fazer o roteamento 

dentro das redes em que estão inseridos. 

2 REDE DE COMPUTADORES  

Redes, em um âmbito geral tem fundamental importância no que se diz respeito a 

tecnologias que são utilizadas por diversas pessoas em todo planeta terra. Segundo Torres 

(2009), redes de computadores são formadas por um conjunto de módulos processadores (MPs) 

capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de 

comunicação. Essas redes de computadores derivam da necessidade da troca de informações, 

já que é possível acesso a um dado que está localizado distante de quem precisa. Com isso pode 

ser citado como exemplo um caixa eletrônico, que é utilizado para obtenção dos dados de uma 

conta, sendo que esses dados podem estar a centenas de quilômetros.  

As redes podem ser classificadas em alguns tipos, sendo elas: Redes Lan, Wlan, Can, 

Man, Wan, Wlan, Vlan, Internet, Intranet, Extranet, Centralizada, Cliente/Servidor, Ponto-a-

Ponto dentre outras (TORRES, 2009). 

Dentro das redes vemos uma ferramenta que tem sido destaque no mundo inteiro como 

a maior conquista tecnológica nos últimos tempos, chamada de internet. Onde pessoas podem 

comunicar-se, trocar informações, ter acesso a inúmeros conteúdos através dela, podendo 

também compartilhar recursos e funcionalidades que ela oferece. Surgiu originalmente para um 

projeto militar conhecido como ARPANET, durante a Guerra Fria (1945-1991), com o objetivo 

de criar uma rede mundial de comunicação, como uma malha, teia de aranha, onde cada nó iria 

comunicar-se com o outro nó por caminhos diferentes (IPV6.BR). Segundo Tanenbaum (2007), 

a internet é uma rede composta por várias outras redes diferentes, que utilizam certos protocolos 

comuns e fornecem determinados serviços comuns.  

Com a utilização dos mesmos recursos que a internet utiliza pode-se ter também uma 

rede chamada de intranet, segundo Torres (2009), é uma rede privada que usa o mesmo modelo 

da internet para acesso a dados. Por exemplo, quando os dados de uma empresa são acessados 

e manipulados através do navegador web em um site interno da empresa e que fica disponível 

apenas dentro da empresa, para acesso de funcionários.  
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A comunicação entre computadores é feita através do uso de padrões, ou seja, uma 

espécie de “linguagem” que permite que as máquinas se entendam, tanto a internet quanto a 

intranet possuem protocolos para seu funcionamento. 

Para Torres (2009) protocolos são uma tecnologia que permite a comunicação 

padronizada entre computadores, mesmo que estes sejam de plataformas diferentes. E pode ser 

definido como um protocolo formado por um conjunto de regras ou padrões que permite a 

comunicação entre computadores em uma rede.  

Dentro dessas redes encontra-se o Protocolo de Internet (IP), que foi projetado para uso 

em sistemas interligados de redes de comunicação de computadores. A função principal é, 

passar datagramas através de um conjunto de redes interconectadas (RFC 791). Isto é feito de 

um módulo de internet para outro até que o destino seja atingido e a comunicação seja feita. 

Com o uso desse e de outros protocolos surgiu à necessidade de organizar os mesmos. 

Para uma melhor padronização na arquitetura de redes foram criados modelos de referência, 

esses modelos são utilizados para que haja uma padronização entre os protocolos utilizados nas 

diversas camadas. 

2.1 Modelo OSI 

Um dos modelos criados foi o modelo de referência OSI (Open Systems 

Interconnection), que para Tanenbaum (2007), trata-se da interconexão de sistemas abertos, ou 

seja, estão abertos para a conexão com outros sistemas. O modelo OSI é composto por sete 

camadas como é mostrado na figura 01.  

Figura 1. Modelo de referência OSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TORRES adaptada pelo próprio autor (2016) 

 



5 

 

A camada Física tem a função de garantir que os bits enviados através de uma rede 

sejam entregues de forma confiável, por exemplo, quando um bit 1 é enviado de um lado, o 

outro lado receberá o bit 1 e não um bit 0.    

A camada de Enlace de Rede tem por principal função transformar um canal de 

transmissão bruto em uma linha que pareça livre de erros de transmissão, erros esses que não 

são detectados pela camada de rede (TANENBAUM, 2007). Essa camada faz com que o 

transmissor divida a entrada em quadros de dados e a transmita de forma sequencial, com isso 

o receptor devolve um quadro de confirmação caso os quadros recebidos sejam confiáveis.   

A camada de rede é responsável pelo roteamento dos pacotes dentro das sub-redes, que 

geralmente seguem uma tabela estática ou “amarrada”, que raramente são alteradas. Essa 

camada também tem a função de fazer com que dentro das sub-redes, não haja gargalos 

decorrentes de excesso de pacotes dentro das mesmas. 

A camada de transporte recebe os dados da camada de cima e se preciso dividi-los em 

partes menores, para repassar de forma confiável e garantir que chegue corretamente na camada 

de rede. 

A camada de sessão permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam novas 

cessões entre eles, tendo alguns controles, tais como controle de diálogo que permite quem irá 

transmitir de cada vez, controle de token que não permite que haja mais de uma execução crítica 

tentando ser executada ao mesmo tempo, dentre outras funções.   

A camada de apresentação é responsável por cuidar da sintaxe e semântica das 

informações que são transmitidas, são utilizadas também em transações de mais alto nível tais 

como em registros bancários. 

A camada de aplicação contém vários protocolos que são necessários para os usuários. 

Um dos protocolos de aplicação mais conhecido é o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

Alguns outros protocolos também são utilizados para a transferência de arquivos, para correio 

eletrônico e outras transmissão pela rede. 

Modelo OSI não é uma considerado uma arquitetura de redes, não indica com certeza 

qual os protocolos exatos a serem utilizados em cada camada. Ele apenas informa à função que 

cada camada deve realizar. No tópico a seguir será mostrado o TCP/IP que é um conjunto de 

protocolos TCP/IP foi desenvolvido antes que o modelo OSI, por esse motivo as suas camadas 

não correspondem totalmente. 



6 

 

2.2 PROTOCOLO TCP/IP 

O protocolo TCP/IP é constituído por módulos interativos, onde cada um tem uma 

funcionalidade especifica, porém não são necessariamente independentes (FOROUZAN 2008). 

Para Torres 2009, o TCP/IP é uma pilha de protocolos de transmissão de dados e correção de 

erros. 

O TCP/IP é constituído por algumas camadas, sendo elas, camada de acesso à rede, 

camada de internet, camada de transporte e camada de aplicação, conforme a figura 2. 

Figura 2. Modelo de referência TCP/IP  

 

 

 

 

 

 

Fonte: TORRES adaptada pelo próprio autor (2016) 

 

A camada de aplicação fornece serviços e utilitários que permitem que os aplicativos 

acessem os recursos de rede. O TCP/IP combina as camadas OSI 5, 6 e 7 na camada de 

aplicação.  

Camada de Transporte fornece serviços de entrega de dados ponto a ponto. Essa camada 

é responsável por garantir a integridade das mensagens enviadas pela camada de aplicação. 

Existem dois protocolos dessa camada: o TCP (Transmission Control Protocol), que é 

orientado a conexão e garante a entrega dos dados na ordem correta e o UDP (User Datagram 

Protocol), que opera no modo sem conexão e fornece um serviço datagrama não-confiável, ou 

seja não se há uma garantia de entrega dos pacotes enviados. 

Na camada de internet reside o protocolo IP, ela é responsável pelas tarefas de 

endereçamento de mensagens, conversão de endereços e nomes lógicos em físicos, 

determinação do caminho entre o computador origem e destino baseados nas condições da rede, 

prioridade do serviço, administração de problemas de tráfegos tais como roteamento e controle 

de número de pacotes na rede. 
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Na Interface de Rede estão localizadas as rotinas de acesso à rede física. A camada de 

Interface de Rede interage com o hardware, permitindo que as demais camadas sejam 

independentes do hardware utilizado. Ela também define qual técnica de transmissão será 

utilizada para enviar os dados para o cabo da rede. Essa camada corresponde às camadas 1 e 2 

do modelo OSI. 

Com isso para que haja comunicação entre os computadores é necessário o uso de um 

protocolo que indique como os computadores devem se comunicar. No caso do IP, o protocolo 

aplicado é o TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).  

Além de existirem outros modelos o TCP/IP é o mais conhecido. O uso do protocolo 

TCP/IP não é completo se um endereço IP não for utilizado. Caso haja a necessidade de uma 

comunicação com uma resposta entre computadores, é preciso que se use o TCP/IP, para que o 

computador que receba a solicitação saiba o endereço de IP do computador que é o emissor e o 

computador que enviou saiba o IP do destinatário. Sem o uso de endereço IP, os computadores 

não conseguem ser localizados em uma rede.  

O IPv4 é a versão 4 do IP (protocolo de Internet). De acordo com Florentino (2012), o 

protocolo IPv4 é a tecnologia que está por trás da rede mundial de computadores, chamada 

Internet, e tem a responsabilidade de transmitir os dados e realizar conexão entre os hosts de 

um ambiente de rede. Um endereço IPv4 é composto por 32 bits. Esses 32 bits do endereço 

IPv4 são segmentados em quatro campos de 8 bits que são denominados octetos, aonde cada 

octeto é transformado em um número decimal (base 10), que vai de 0 a 255 e é separado por 

um ponto. 

No IPV4 há três tipos de endereços fundamentais, sendo eles: unicast, multicast e 

broadcast. O endereço unicast é utilizado para transmissão de pacotes para um único destino 

(ponto a ponto). O endereço multicast é utilizado quando um grupo específico de máquinas é 

comunicado de uma só vez (um pra muitos). O multicast é quando as interfaces de redes são 

configuradas de forma a reconhecer o endereço selecionado garantindo que todas as máquinas 

pertencentes ao grupo passem a receber uma cópia de cada quadro enviado ao endereço (um 

pra todos). Segundo Comer (1991), Broadcast é a forma mais comum para transmissão a 

múltiplos pontos. 

O processamento das máquinas cresceu muito e a quantidade de máquinas conectadas a 

Internet aumentou de algumas centenas para milhões (RODRIGUES, 2009). Com esse 
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crescimento enorme da internet houve uma necessidade de endereçamento maior e com isso 

decidiu-se criar uma versão nova para o IP que passou a ser chamada de IPv6. 

O IPv6 contém muitas das características que fez o IPv4 ser tão bem sucedido, mas 

modifica consideravelmente todo seu detalhamento, como por exemplo, seus endereços que são 

maiores e um cabeçalho totalmente novo. Segundo Brito (2013), o tamanho do endereçamento 

é de 128 bits, diferentemente do IPv4 que utiliza 32, podendo assim chegar a 340 undecilhões 

de IP’s públicos na internet, essa grandeza é utilizada por astrônomos para medir distâncias 

entre estrelas. 

Pode ser observado que o cabeçalho é diferente entre ambos os protocolos, onde no IPv6 

quase todos os campos que haviam no IPV4 foram mudados ou alterados. O novo protocolo 

tem um suporte para áudio e vídeo, que busca através de melhores caminhos permitir ao 

receptor uma alta qualidade na transmissão. E dentro dessa nova versão pode ser encontrado 

também alguns serviços de auto configuração, que auxiliam na transição entre os protocolos. 

Dentro do IPv6 há 3 tipos de endereçamentos que podem ser utilizados, o Unicast 

endereçamento esse que identifica uma única interface, de modo que qualquer que seja o pacote 

enviado através da rede utilizando esse endereçamento, terá que ser entregue a uma interface 

apenas. O próximo tipo de endereçamento é o Anycast, que tem como característica um 

conjunto de interfaces, que pertence ao conjunto mais próximo da interface de origem (essa 

distância é medida através dos protocolos de roteamento), esse tipo de endereçamento é 

utilizado em comunicações de um-para-um-de-muitos.  

E por fim o endereçamento Multicast, que 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. 

 

3 MÉTODOS DE TRANSIÇÃO  

Vendo que a mudança entre os protocolos não ocorreu como se planejavam foram 

elaborados métodos para a transição do IPv4 para o Ipv6, onde propunham-se buscar a melhor 

forma de mudança entre esses protocolos. Foram feitos planos e construídas estratégia pra que 

essa transição ocorresse de forma rápida e relativamente fácil. 
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Deste modo, em dezembro de 1993 a IETF formalizou, através da RFC 1550, as 

pesquisas a respeito da nova versão do protocolo IP, solicitando o envio de projetos e propostas 

para o novo protocolo (IPV6.BR, 2012). 

Dentro do período de transição foram e continuam sendo criadas algumas técnicas que 

auxiliam a mudança entre o protocolo IPv4 e o IPv6, essas técnicas tem a função de possibilitar 

o uso do protocolo IPv6 em uma internet majoritariamente IPv4 e quando esse cenário inverter-

se sendo o IPv6 predominante na internet o IPv4 possa também trafegar, até que não seja mais 

utilizado e assim desativado. Aqui serão abordadas algumas dessas técnicas, como são 

utilizadas e seus respectivos tipos. 

As técnicas de transição podem ser classificadas segundo as suas funcionalidades. Pilha 

Dupla ou Dual Stack, sua principal característica é a convivência de ambos os protocolos nos 

mesmos equipamentos de forma nativa. Essa técnica é recomendada pra que, sempre que 

possível seja utilizada como padrão. Túneis, dentro dessa técnica pode ser observado a sua 

característica principal que é, permitir que quaisquer que forem as redes IPv4 comuniquem-se 

através de uma rede IPv6, ou vice-versa. E por fim a Tradução, essa técnica permite que 

equipamentos usando protocolo IPv6 comuniquem-se com outros equipamentos que usam 

IPv4, por meio da conversão dos pacotes. 

Pode-se notar que o estudo das diferentes técnicas de transição é importante para aqueles 

que são administradores de redes particulares ou administradores de empresas que proveem o 

acesso à internet (conhecidos como provedores) e até mesmo para aqueles que não pretendem 

implementá-las e utilizá-las. 

3.1 TÉCNICAS DE TRANSIÇÃO 

Uma forma que foi encontrada para que a internet continuasse funcionando em IPv4 

durante a implantação do IPv6, foi a utilização de técnicas de transição, que são técnicas que 

ajudam e auxiliam a transição dos protocolos, buscando sempre a forma mais adequada e a 

melhor opção para a migração. 

3.1.1 Túnel 6in4 

A primeira técnica a ser mostrada é a Túnel 6in4, conhecida também como 6in4 ou 

IPv6-inIPv4, onde é possível encapsular pacotes IPv6 diretamente dentro de pacotes IPv4, para 

que isso aconteça no campo Protocolo do cabeçalho do IPv4 tem que ser especificado o valor 

41 que em hexadecimal é 29. Essa técnica está descrita na RFC 4213 (NORDMARK E 

GUILIGAN, 2005). 
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Há algumas questões de complexidade que se devem ser observadas dentro dessa 

técnica, como por exemplo não haver espaço suficiente no pacote, é quando se deve fragmentá-

lo ou retornar uma mensagem em ICMPv6 packet too big, mensagem essa que informa que o 

pacote que se deseja encapsular é muito grande. É necessário também que se converta os erros 

ICMPv4, caso haja, em ICMPv6. 

Para se configurar esse tipo de túnel é preciso que seja configurado os endereços IPv4 

em ambas as extremidades do túnel que se deseja criar. A figura 3 mostra com que é feito o 

encapsulamento do IPv6 em IPv4. 

Figura 3. Encapsulamento de pacote IPv6 em IPv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro Laboratório de IPV6 

 

Esses túneis podem ser úteis em algumas situações, tais como, quando se quer contornar 

um equipamento ou um enlace dentro de uma determinada rede que não suporte o protocolo 

IPv6. Podem também ser úteis quando se quer ligar duas redes IPv6 por meio da internet IPv4. 

3.1.2 Túnel GRE 

O Túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) está descrito na RFC 2784 (Farinacci et 

al., 2000), e atualizado na RFC 2890 (Dommety, 2000). Essa técnica tem um cabeçalho próprio, 

onde pode se transportar vários tipos de protocolos dentro do mesmo. 

Para que um pacote IPv6 seja encapsulado em IPv4, primeiramente é acrescentado o 

cabeçalho GRE, o cabeçalho IPv4 é acrescentado depois e no campo protocolo é especificado 

o valor 47 que é representado por 2f em hexadecimal, indicando que o IPv4 está transportando 

o GRE como payload. Na figura 4 pode-se ver o modo em que funciona o túnel GRE. 
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Figura 4. Funcionamento do túnel GRE 

 

Fonte: IPv6 apostila completa  

 

A vantagem do GRE para o 6in4 é que com o primeiro pode se transportar diversos 

protocolos simultaneamente dentro de seu Payload, já o segundo pode transportar apenas o 

protocolo IPv6 em sua configuração. 

 

3.1.3 NAT64 e DNS64 

O NAT64 é uma técnica de tradução de pacotes IPv6 em IPv4 que precisa de uma 

técnica auxiliar na conversão do DNS, que é chamado de DNS64 (RFC 6147). Esses sistemas 

por mais que sejam diferentes trabalham em conjunto para possibilitar a comunicação entre 

redes IPv6 e IPv4. 

O prefixo do IPv6 pode ser escolhido pelo provedor de acesso à internet, mais é 

recomendado que se use o prefixo 64:ff9b::/96, que é reservado especificamente para o 

mapeamento de endereços IPv4 em IPv6. Pode ser dado como exemplo o IPv4 203.0.113.1, 

que seria convertido para o endereço IPv6 64:ff9b::203.0.113.1. Na figura 5 pode ser visto a 

topologia de rede do NAT64/DNS64. 
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Figura 5. Topologia de rede do NAT64/DNS64 

 

 

Fonte: Apostila IPv6 básico  

 

O NAT64 possui implementações para Linux, Windows, roteadores Cisco e Juniper e 

roteadores domésticos baseados em Linux, ou seja, maior parte dos equipamentos da atualidade 

suportam essa técnica de transição, sendo assim é uma boa opção para aqueles que desejam ter 

ou fornecer endereços IPv6 dentro de uma rede. 

3.1.4 PILHA DUPLA (DUAL STACK) 

Segundo IPv6.br pilha dupla consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos mesmos 

equipamentos, de forma nativa, simultaneamente. Essa técnica é a técnica padrão escolhida para 

a transição para IPV6 na Internet e deve ser usada sempre que possível. Além disso, existe a 

possibilidade de um dos protocolos estar desabilitado na pilha, assim a máquina irá se 

comportar como se houvesse somente um protocolo implementado.  

O método de transição denominado de Pilha Dupla permite que hosts e roteadores sejam 

equipados com pilhas para ambos os protocolos, tornando-os capazes de enviar e receber 

pacotes tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Um nó Pilha Dupla (IPv4/IPv6) na comunicação 

com um nó IPv4, se comportará como um nó IPv4 e na comunicação de um nó IPv6 como nó 

IPv6. 

Na atual fase de implantação do IPv6, não é recomendável que dentro de uma rede, 

contenha apenas um tipo da versão do protocolo IP, tendo em vista que muitos serviços 

disponibilizados na internet e alguns dispositivos só funcionam em IPv4. Tais como, serviços 

de bancos, sites de notícias e até mesmo seus sites favoritos ainda não funcionam com o IPv6. 

Com essa afirmação vemos que para que haja uma transição de forma em que os dois protocolos 

funcionem dentro dos equipamentos de forma simultânea precisa-se utilizar uma técnica 

especifica chamada de Pilha Dupla.  
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A utilização desse método permite que os dispositivos dentro de uma rede e também os 

roteadores estejam empilhados ambos os protocolos assim tendo a capacidade de enviar e 

receber pacotes em IPv6 e em IPv4. Com isso quando a comunicação entre os nós vão ser de 

nó IPv6 para nó IPv6 e de nó IPv4 para nó IPv4. Cada nó em uma pilha é equipado com ambos 

os protocolos, utilizando, por exemplo, no IPv4 a opção de DHCP para se obter endereço IPv4 

e no IPv6 DHCPv6 ou configurações manuais para obter endereço IPv6, como mostrado na 

figura 6. 

Figura 6. Pilha dupla 

 

Fonte: Livro IPv6 

Para a aplicação dessa técnica dentro de uma determinada rede precisa-se estar ciente 

de alguns pontos importantes e fundamentais, que se dizem respeito a infraestrutura da rede. A 

estruturação dos serviços de DNS que serão utilizados, a configuração dos protocolos de 

roteamento e as configurações de Firewall, pontos que serão explorados posteriormente.  

3.1.4.1 DNS  

Os sites que existem na internet possuem um endereço de domínio para que sejam 

acessados, esses endereços são representados por números IP’s. Para facilitar o acesso a esses 

sites pode-se contar com um auxiliar chamado DNS.  

O DNS (Domain Name System) é um sistema de nomes de domínio e funciona como 

um sistema de tradução de endereços IP para os nomes de domínio. Os endereços que são 

colocados no navegador, quando se quer acessar um determinado site, é escrito de forma que 

seja mais clara para o usuário, por exemplo: www.terra.com.br, o DNS vai até os respectivos 

servidores de domínios e verifica qual endereço está ligado a esse site que no caso citado é o 

200.177.70.65. Com isso a navegabilidade se torna mais simples para as pessoas que utilizam 

a internet.  
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Dentro do DNS existe uma estrutura de servidores raízes, onde esses são responsáveis 

por partes principais desse sistema, os mesmos armazenam os domínios de primeiro nível. 

Dentro desse primeiro nível podem se encontrar registros que representam os países que tem 

por sigla ccTLDs (country code top level domains), como por exemplo: .br para o Brasil, .pt 

para Portugal, etc. Há também os que não são vinculados a países específicos, como: .com, .org, 

.info, que são chamados de gTLDs (generic top level domains).  

Na internet existem um conjunto de servidores que cuidam desses domínios, esses 

servidores conhecem todas as informações sobre os domínios, por isso são chamados de 

autoritativos. Quando se deseja hospedar um site na internet é preciso que haja um domínio 

criado e que esse domínio seja hospedado em um servidor que conterá um endereço de IP pra 

onde será apontado. 

Para que o DNS possa fazer a resolução de nomes também em IPv6, é preciso algumas 

mudanças como descrito na RFC 3596 (THOMSON et al., 2003). Onde um novo tipo de RR 

(Registro de Recursos), foi criado para armazenar os endereços IPv6 que são compostos por 

128 bits, e tem como função traduzir os nomes em endereços IPv6, ou seja uma pesquisa que 

retorne o registro AAAA ou quad-A tem o endereço IPv6 ativo, de forma semelhante com o 

que acontece quando o registro retornado depois da busca do DNS é do tipo A, onde retorna 

um endereço em IPv4. 

Exemplo disso pode ser visto nos endereços a seguir, quando vemos no primeiro caso 

uma pesquisa retornando um registro do tipo A e fazendo a tradução para o respectivo endereço 

IPv4. E no segundo caso um retorno de registro tipo AAAA e logo após a tradução em endereço 

IPv6. 

                                ipv6.br.      IN        A              200.160.6.147 

ipv6.br.     IN      AAAA       2001:12ff:0:6172::147 

Para que a tradução fosse feita de forma reversa foi adicionado ao registro PTR 

(Mapeamento de endereço para nome), o domínio ip6.arpa que é responsável pela tradução dos 

endereços IPv6 em nomes conforme o exemplo a seguir, onde é mostrado a tradução dos 

endereços de IP para seus respectivos nomes. 

 

   147.6.160.200.in-addr.arpa                                                                       IN   PTR ipv6.br  

7.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.7.1.6.0.0.0.0.f.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa       IN   PTR ipv6.br 
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Todos os outros tipos de registros do DNS não sofreram alterações em sua estrutura 

atual somente foram adaptados para ter suporte ao novo tamanho do endereçamento IPv6. 

Importante ressaltar que o protocolo que será utilizado para realizar a consulta não influencia 

na resposta que o DNS vai retornar, ou seja, o servidor é capaz de retornar tanto consultas 

AAAA, quanto consultas A, mesmo que possua apenas conexão IPv4. 

3.1.4.2 Configuração Stateless e Statefull 

Conforme a Equipe IPv6.br o STATELESS é uma configuração automática que tem a 

função de descobrir o gateway e atribuir um IP para a sua conexão à interface. Ela utiliza o 

prefixo FFFE, que é composto por 16 bits, onde é adicionado no começo do MAC-address da 

interface de rede, que é composto por 48 bits. Logo após a atribuição ele muda o segundo 

número de MAC-address para 2. Depois dessa atribuição o endereço agora passa a ter 64 bits 

formando o endereço total. 

Esse meio de configuração automática é um recurso disponível e muito importante que 

é oferecido pelo protocolo IPv6, permitindo que qualquer dispositivo ligado em uma rede com 

esse protocolo possa estar conectado sem a necessidade de um apoio intermediário como por 

exemplo DHCP. Conforme o site http://ipv6.com essa configuração automática ajudará muito 

os administradores de redes pelo fato de trazer automatização as configurações de IP nos 

dispositivos. Todos os recursos de automação de endereços e a autoconfiguração dos mesmos 

no protocolo IPv6 são descritos na RFC 2462. 

Statefull é uma configuração em um estado que se baseia em um protocolo de 

configuração de endereços (Equipe IPV6), tem por finalidade a obtenção de endereços e 

algumas outras configurações dentro de redes. O protocolo citado anteriormente é o DHCPv6 

onde se pode ser realizado configurações manuais em algumas interfaces, sendo assim essa 

configuração se caracteriza como um complemento para a Stateless. 

3.1.4.3 Protocolo de roteamento OSPF 2 e OSPF 3 

SPF é um protocolo de roteamento de estado do link ou protocolos baseados em banco 

de dados (RFC 2328). O protocolo de roteamento OSPF é considerado como um Interior 

Gateway Protocol (IGP), ou seja, ele distribui informações de roteamento entre os roteadores 

em um sistema autônomo. Esse protocolo é baseado na ligação de estado ou tecnologia SPF, 

que é um afastamento da base de Bellman-Ford que é usado pelo protocolo de internet TCP/IP 
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(RFC 2328). É um protocolo dinâmico que detecta rapidamente as mudanças no AS, como 

falhas de interfaces dos roteadores em uma rede, e calcula novas rotas loop-free.  

Em um roteamento link-state, cada roteador mantém um banco de dados com algumas 

informações, descrevendo a topologia do sistema. Esse banco de dados é referido como base de 

dados de ligação de estado, com isso cada roteador terá uma base de dados idêntica, com isso 

pode se fornecer informações sobre o roteador como, por exemplo, as interfaces utilizáveis do 

roteador e os seus vizinhos alcançáveis. 

Todos os roteadores executam o mesmo algoritmo ao mesmo tempo, formando uma 

árvore com caminhos mais curtos, esses caminhos formados servem para encontrar a rota para 

qualquer lugar da rede.  O protocolo OSPF permite o agrupamento de conjuntos de redes, esses 

são chamados de uma Área, essas áreas são uma generalização de sub-redes.  

Todas as trocas de protocolo do OSPF são autenticadas, isso significa que apenas routers 

confiáveis podem participar do processo de roteamento, o esquema de autenticação pode variar 

dentro de cada sub-rede.         

O protocolo OSPF 3 também conhecido como OSPF versão 3 (OSPFv3), apoia a versão 

6 do protocolo de internet (IPv6). No OSPFv3 foram mantidos a maioria dos algoritmos do 

OSPFv2 que suporta o IPv4, mais foi preciso algumas alterações na semântica do protocolo 

para lidar com o aumento de tamanho do endereço de IPv6. 

A configuração OSPFv3 mais recente utiliza um único processo OSPFv3. É capaz de 

suportar IPv4 e IPv6 em um único processo OSPFv3. O protocolo constrói um único banco de 

dados com LSAs (Link State Advertisements) que carregam informações IPv4 e IPv6. As 

adjacências OSPF são estabelecidas separadamente para cada família de endereços, ou seja, as 

configurações são específicas para uma família de endereços (IPv4 / IPv6). 

Para facilitar a comunicação o protocolo usa o termo “link” é usado para se demostrar 

quais nós podem se comunicar na camada enlace de redes. As interfaces de rede podem se 

conectar a esses links e várias sub-redes podem ser atribuídas a um único link, e dois nós podem 

se falar diretamente sobre esse link.  

Vendo que em uma rede que utiliza OSPFv2 com suporte apenas para IPv4, para que se 

pudesse usar o IPv6 precisaria que houvesse a convivência dentro dessa rede, dos protocolos 

tanto OSPFv2 quanto OSPFv3 que tem suporte para o IPv6. 
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4 ESTUDO DE CASO (ANÁLISE DA REDE DE UM PROVEDOR)   

No estudo de caso foi analisado a rede do provedor de acesso à internet Nippontec 

Telecomunicações, foram analisados alguns equipamentos dentro da rede da empresa, com a 

finalidade de verificar se a mesma suportaria a implementação por completo em pilha dupla. 

Para que a Pilha dupla esteja funcionando de maneira correta dentro de uma rede e 

posteriormente até a internet, precisa-se que todos os nós desse caminho estejam com suporte 

tanto para IPv4 quanto para o IPV6.  

Na figura 7 mostra a interface de uma GPON FK-ONT-G400R equipamento esse que é 

uma rede de terminação para residências, que é utilizado em ligações FTTH (Fiber-to-the-

Home), fibra para casa ou para o lar. Pode se notar através da figura 7 que o equipamento 

suporta as configurações utilizando o protocolo IPv6, onde podem ser configurados dentro de 

equipamento as configurações de IPv6 para o cliente em sua residência. 

Figura 7. Interface de uma GPON FK-ONT-G400R 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

A figura 8 mostra a OLT GPON FK-OLT-G2500, equipamento esse que também é 

utilizado em redes FTTH, sua função é distribuir o acesso a cada usuário, realizar tarefas de 

gestão, tais como controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de serviços dentre 

outros.    
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Figura 8. OLT GPON FK-OLT-G2500 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

A figura 9 mostra a lista de configuração em IPv6 da OLT GPON FK-OLT-G2500 

depois de ser acessada através de seu IP de destino descrito no PuTTY que é um emulador de 

terminal, que usa o acesso SSH (Secure Shell), onde podem ser observados alguns comandos 

tais como a configuração do BGP (Border Gateway Protocol) que é o protocolo que se utiliza 

para a ligação entre AS (Sistemas Autônomos). Configuração de DHCP para o protocolo IPv6. 

Configuração do protocolo de roteamento OSPF para IPv6, dentre outras configurações que 

podem ser aplicadas em uma rede IPv6. Com isso pode-se constatar que há a possibilidade de 

se utilizar o protocolo. 

Figura 9. Lista de configuração IPv6 (OLT GPON FK-OLT-G2500) 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

A figura 10 mostra a interface de configuração de um Rádio Motorola Canopy, 

equipamento esse que tem como função enviar internet através de sinais wireless para os 

clientes do provedor.  
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Figura 10. Configuração do rádio Motorola Canopy 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

Na figura 10 pode ser observada que não há a opção dentro das configurações do 

equipamento que suporte à implantação de IPv6, com isso já se descarta a utilização de Pilha 

Dupla, para esse equipamento seria recomendado a implantação de um túnel, para que se 

pudesse encapsular o IPv6 em IPv4 e assim o protocolo pudesse seguir até o seu destino. 

A figura 11 mostra redes que são enunciadas no OSPFv2 e os blocos de conexão que há 

dentro dessas redes, pode ser visto nessa figura que o protocolo de roteamento que está sendo 

utilizado é o OSPFv2. 

Figura 11. Redes anunciadas no OSPFv2 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

Vendo que a rede tem o seu roteamento baseado no protocolo OSPFv2 há com isso mais 

um empecilho no que se refere a implantação do IPv6 dentro da rede. 
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A figura 12 mostra rotas que são aprendidas pelo OSPFv2 e são anunciadas através do 

PPPoE5 dentro da rede, nessa figura pode ser visto novamente a aparição do OSPF na sua versão 

2 impossibilitando a utilização do IPv6 dentro da rede. 

Figura 12. Rotas aprendidas pelo OSPFv2 anunciadas pelo PPPoE 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

A figura 13 mostra blocos de IP e suas respectivas divisões e quantidades de IP 

disponíveis dentro de cada bloco, no estudo de caso realizado foi contatado que a empresa já 

dispõe de um bloco de IP /32. Esse bloco de IP equivale a um número significante de IP 

disponível dentro da rede, fazendo uma rápida conta seria equivalente a: 65.536 * 2 * 

18.446.744.073.709.551.616, o que seriam todos endereços públicos do provedor.  

 

                                                           
5 Point-to-Point Protocol over Ethernet protocolo de conexão de rede, usado para usuários conectarem a internet 

podendo estar conectados em uma rede LAN ou através de uma linha DSL. 
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Figura 13. Endereçamento e blocos do IPv6

  

Fonte: IPV6 o novo protocolo da internet adaptada pelo próprio autor (2016) 

 

Fazendo essa análise pode se afirmar que a empresa tem endereços IP disponíveis para 

atender seus clientes finais tanto na versão 4 do IP quanto na Versão 6 do mesmo.  

 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Através do estudo de caso que foi realizado no provedor de acesso à internet (Nippontec 

Telecomunicações), foi constatado que para ser usado o protocolo de internet versão 6, é preciso 

que se opte entre duas técnicas de implantação e transição, a utilização de túneis, onde poderiam 

criar túneis para o encapsulamento do IPv6, ou utilizassem a técnica de tradução para traduzir 

endereços IPv4 em IPv6 ou vice-e-versa. Com isso estaria descartado a implementação da Pilha 

Dupla, pelo fato de que alguns equipamentos que são utilizados atualmente dentro da empresa 

não suportam o IPv6 apenas o IPv4. Na figura 14 é mostrado um gráfico com os clientes e os 

equipamentos que os mesmos utilizam, os rádios Motorola Canopy que existem dentro da rede 

da empresa atualmente, representam 15% do total de clientes que a empresa atende, ou seja, há 

uma porcentagem relevante de clientes que não seriam atendidos com o IPv6 caso a Pilha Dupla 

fosse implementada dentro dessa rede. 
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Figura 14. Gráfico de clientes e seus equipamentos 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

Para que fosse possível a utilização da Pilha Dupla dentro da rede seria necessário fazer 

atualizações dos firmwares dos equipamentos, ou em casos que essas atualizações não fossem 

possíveis, seria necessário que esses equipamentos fossem substituídos por equipamentos mais 

atuais, que suportem IPv6 em suas configurações, com essas modificações a técnica de pilha 

dupla poderia ser usada para a implantação do IPv6 e posteriormente para transição entre os 

protocolos, sendo assim a empresa estaria apta a oferecer tanto internet IPv4 quanto IPv6 para 

seus clientes finais.  

 

6 CONCLUSÃO 

A técnica pilha dupla foi a técnica eleita inicialmente pelos criadores do IPv6 para fazer 

a transição entre os protocolos (RODRIGUES, 2009), pelo fato de suportar IPv4 e IPv6 

paralelamente, essa foi uma das vantagens encontradas nessa técnica. A técnica também 

possibilita que a pilha IPv4 seja desativada após a internet está funcionando majoritariamente 

em IPv6, ficando assim apenas o IPv6 em uso dentro dos nós de uma rede.  

Após este estudo foi constatado que é possível que as redes IPv4 se comuniquem com 

redes IPv6, por meios de túneis, de tradução e por pilha dupla. Foi possível identificar que não 

há uma técnica que seja denominada como a melhor dentre todas as técnicas de transição e que 

não há uma técnica que se mostre superior a outra, essas afirmativas são substanciais, vendo 

que a utilização das técnicas vai depender de uma análise de como cada rede está estruturada, 
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só após essa análise será possível escolher e determinar qual das técnicas será utilizada para a 

transição.   

O uso da técnica de Pilha Dupla requer atenção em alguns pontos que precisam ser 

analisados mais a fundo por aqueles que desejam implementá-la, tais como: fazer um 

levantamento de todos os equipamentos que existem dentro da rede (routers, rádios que estão 

em torres, rádios que são utilizados por clientes e etc), verificar se cada equipamento suporta 

IPv4 e IPv6 em suas configurações. Ter um bom planejamento, elaborar um projeto bem 

arquitetado e se possível testado em laboratório, o que demandaria muito tempo, dependendo 

da necessidade que se há para utilizar o protocolo IPv6 dentro de uma rede. Analisar o tamanho 

da rede que se deseja implantar a pilha dupla também é um ponto crucial, por motivos de 

gerenciamento dos pacotes que estarão circulando dentro dessa rede que serão tanto IPv4 

quanto IPv6, isso significa trabalho em dobro para os gestores da rede.  

Para trabalhos futuros fica em aberto a implementação das técnicas de transição 

utilizando túneis e pilha dupla, com o intuito de identificar a melhor técnica a ser utilizada e 

análise de técnicas que estão sendo utilizadas e desenvolvidas no mercado. 
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