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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo do protocolo da Internet 
IPv6 (Internet Protocol Version 6). Este protocolo foi desenvolvido pelo IETF 
(Internet Enginnering Task Force) no ano de 2012 com o intuito de substituir 
gradativamente o IPv4 (Internet Protocol Version 4), tornando-se a nova 
geração do IP (IPng: Internet Protocol next generation ). A implantação deste 
novo protocolo enfrenta o desafio das máquinas antigas, que operam com IPv4 
e não dão suporte ao IPv6. A grande vantagem do novo protocolo reside no 
fato da  limitação dos endereços IPs, Sua utilização resolve o problema da falta 
de endereços oriundos do IPv4 e trará benefícios que, dentre eles se destacam 
a segurança provida de forma nativa pelo IPSec. Assim, o IPv6 é a versão mais 
atual do protocolo IP. Esta versão deve tornar-se o padrão de protocolo, uma 
vez que o IPv4 não suporta mais o crescimento da rede. Este trabalho mostra 
os principais aspectos do IPv4 e do IPv6, suas deficiências e características, 
dando ênfase nos aspectos que envolvem a segurança nas redes utilizando o 
IPv6. 

 

Palavras-chaves: Protocolo IP, Segurança em redes, IPv4, IPv6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to present a study of the IPv6 Internet protocol (Internet Protocol 
Version 6). This protocol was developed by the IETF (Internet Enginnering Task 
Force) in 2012 in order to gradually replace IPv4 (Internet Protocol Version 4), 
becoming the new generation of IP (IPng Internet Protocol Next Generation). 
The implementation of this new protocol is facing the challenge of old machines, 
which operate with IPv4 and do not support IPv6. The great advantage of the 
new protocol is the fact of limiting the IP addresses, use solves the problem of 
coming of IPv4 addresses and will bring benefits, among them stand out the 
security provided natively by IPSec. Thus, IPv6 is the most current version of 
the IP protocol. This version is becoming the standard protocol, since the IPv4 
not support the growth of the network. This work shows the main aspects of 
IPv4 and IPv6, its shortcomings and features, emphasizing the study involving 
security in networks using IPv6. 
 
Keywords: IP Protocol, Network security, IPv4, IPv6. 
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1 INTRODUÇÃO 

O protocolo de Internet é definido como sendo um conjunto de regras 

e padronizações que permitem a troca de dados ou informação entre 

computadores que estão em locais fisicamente diferentes ou distantes. Vários 

protocolos são utilizados na Internet para a execução de diversas aplicações. 

Entre eles, pode-se citar o protocolo IP, que atualmente está na versão 4 (IPv4 

– Internet Protocol). O protocolo IP, como é mais conhecido, é, basicamente 

um conjunto de padrões utilizados na implementação da camada de rede da 

Internet, com o objetivo de efetuar a comunicação entre computadores através 

da troca de pacotes. O IP é considerado um dos mais importantes porque é 

utilizado em todas as máquinas para realizar o encaminhamento dos pacotes 

de dados por causa de sua propriedade de tornar as redes homogêneas 

quanto à troca de informações, permitindo a interligação de diferentes tipos de 

redes. Com a expansão da Internet, o protocolo IPv4  tornou-se ultrapassado, 

pois possui limitações como a falta de endereços, que é uma identificação 

única que cada dispositivo possui em uma determinada rede que o identifica, e 

a falta de uma camada de segurança.    

A Internet não foi projetada para ser do tamanho que está hoje. Ela 

continua crescendo e a necessidade de endereços IPs também aumenta. Com 

o objetivo de suprir as limitações existentes no IPv4 surgiu o IPv6 – Internet 

Protocol versão 6. O IPv6  traz benefícios como a possibilidade de surgimento 

de novas redes pois possui espaço de endereçamento de 128 bits, sendo 

possível obter 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 

endereços, facilita o processo de inclusão digital e do desenvolvimento de 

novas aplicações, por causa de características como escalabilidade, facilidade 

de configuração e administração de rede, suporte a qualidade de serviço 

(QoS), mobilidade e politicas de roteamento.  Além disso, possui mecanismos 

de segurança de forma nativa garantindo a melhoria da segurança na rede.  

Com a limitação dos endereços IPs, a Internet continuaria em pleno 

funcionamento, mas teria dificuldades de evoluir. O IPv6 foi desenvolvido para 

ser a solução  definitiva para este problema e está sendo implantado 

gradativamente. 



 Além de prover alternativas para novos endereçamentos, o  IPv6 

também foi desenvolvido considerando aspectos relacionados à segurança, 

diferente do IPv4 que foi projetado para utilização acadêmica e a segurança 

não era prioridade. Com o surgimento da exploração comercial e o aumento do 

número de máquinas na rede, diversas aplicações surgiram, incluindo comércio 

eletrônico e transações bancárias. Tais aplicações exigem segurança que era 

implementada em protocolos de mais alto nível apenas.  

 No IPv6 o quesito segurança foi debatido desde o início de sua 

concepção; mecanismos de criptografia e autenticação foram implementados 

de forma nativa  garantindo maior segurança dos dados que trafegam na 

Internet. 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar as limitações e 

vulnerabilidades existentes no protocolo IPv4, além de detalhar como o IPv6 

aborda a segurança das informações que trafegam na rede e suas novas 

vulnerabilidades. 

 No Capítulo 2 é detalhado o aspecto da segurança das 

informações na Internet, em particular das informações das empresas e 

também serão estudados os diversos incidentes de segurança no país, a 

abrangência da segurança e a gestão das políticas que devem reger a 

informação. 

O Capítulo 3 apresenta o TCP/IP e o próprio Protocolo IP, definindo e 

caracterizando o IPv4, suas características e deficiências. 

Já no Capítulo 5 é apresentado o protocolo IPv6, os conceitos e 

características fundamentais, os aspectos da transição de um protocolo para 

outro e terminando com um comparativo entre os dois protocolos. 

O capítulo 6 trata especificamente dos aspectos da segurança da 

informação no IPv6. Como o IPv6 poderá melhorar a segurança dos dados que 

trafegam na Internet, quais os benefícios de sua implantação e os novos 

problemas referentes à segurança. E por fim, é apresentada a conclusão deste 

estudo. 

 



2  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Os sistemas de informação são ferramentas de suporte à gestão, 

que visam facilitar, agilizar e otimizar a tomada de decisões nas organizações 

(Pereira e Fonseca, 1997). Outro conceito que deve ser considerado para a 

Ciência e para a Segurança da Informação é o da interdisciplinaridade. Esta 

característica, em relação à Ciência da Informação, é abordada por vários 

estudiosos do tema e permeiam uma gama de discussões a respeito de como 

a Ciência da Informação interage com outras ciências.  

 A  Segurança da Informação está calcada em três princípios 

básicos: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Estes atributos 

(segundo os padrões internacionais), de acordo com Saracevic (1995) em 

Interdisciplinare Nature Information Science  e Lesk (1999) em The Seven Ages 

of Information Retrieval, estão conceituados da seguinte forma: 

 

• Confidencialidade - Restringe o acesso à informação apenas aos 

institutos legítimos, ou seja, aos que possuam autorização do dono da 

informação.  

• Integridade - Garante que a informação manuseada conserve 

todas as propriedades iniciais impostas pelo dono da informação, abrangendo 

o domínio de alterações e segurança do seu período de vida (surgimento, 

conservação e rejeite). 

• Disponibilidade - Assegura que a informação permaneça 

continuamente disponível para o uso autêntico dos usuários que tenham 

autorização do dono da informação. 

 

 Os conceitos apresentados acima representam uma visão acerca 

da segurança da informação, onde esta é tomada como solução estratégica de 

grande valor para as organizações e, como tal, passa a ser uma ferramenta de 

grande importância. 

 Nas instituições contemporâneas, a informação de qualidade é 

empregada nas decisões, apontando o aperfeiçoamento das determinações 

adotadas pelos seus administradores. Assim, o ciclo de vida da informação e 



sua utilização na organização precisam ser considerados no período de 

implantação de Políticas de Segurança da Informação. A utilização da 

informação refere-se ao registro documental dos princípios e dos 

procedimentos de segurança seguidos pela organização e que devem ser 

praticados pelos colaboradores internos e externos da organização 

(FERREIRA, ARAUJO, 2008). Já o ciclo de vida trata de todas as situações 

onde a informação fica susceptível a algum risco ou ameaça. Estas situações 

são vivenciadas quando algo ou alguém (dispositivos ou pessoas) usam a 

informação, alimentando processos que, por sua vez, mantém a operação de 

uma empresa. Quatro situações (Laureano, 2005) devem ser consideradas por 

expor a informação a ameaças, colocando em risco sua integridade. São elas: 

1 – Manuseio – Criação e manipulação da informação. 

2 – Armazenamento – Guarda da informação, seja em meio físico, 

mídia eletrônica ou banco de dados. 

3 – Transporte – Movimentação da informação, seja por correio 

eletrônico, telefone, carta, etc. 

4 – Descarte – Quando a informação não é mais útil ela é 

dispensada na lixeira, apagada do banco de dados, etc.  

2.1  GESTÕES, ALVO E NORMAS DAS POLÍTICAS DA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO    

 A expressão ―gestão da informação‖ surgiu nos anos de 1980 nos 

EUA e na Inglaterra, no contexto de Gerência dos Recursos Informacionais, 

com foco em gerenciar a informação como recurso estratégico tendo como 

balizador a publicação do documento US Public Act A130 pelo Governo dos 

Estados Unidos (CIANCONI, 1999).  

 A expressão ―governança‖ tem sido cada vez mais empregada 

indicando as atividades que planejam, praticam e avaliam as atividades da 

segurança da informação (WILLIAMS, 2001). Estas atividades podem ser 

agrupadas conforme as seguintes finalidades: 



• Desenvolver normas objetivando a segurança em volta das quais 

estão sendo elaboradas; 

• Inferir atribuições, garantindo que as responsabilidades sejam 

visivelmente aprendidas por todos os envolvidos; 

• Fazer a elaboração de um modelo que verse em moldes, 

medidas, aprendizados e processos; 

• Inserção rápida e com competência para manutenção; 

• Monitoramento, com meios apropriados de detecção que 

garantam que as falhas sejam corrigidas, com a rápida identificação e ação 

com integral adesão às normas, aos modelos e às técnicas admissíveis; 

•  Prevenção, treino e instrução referentes à proteção, intervenção 

e técnica de medidas à segurança. 

2.2 RISCOS INERENTES À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 O manuseio diário das informações necessárias aos trabalhos de 

uma organização possuem riscos inerentes e é necessário conhecê-los para 

resolver quais são aceitáveis e quais precisam de controles especiais. Uma vez 

definidos os riscos, é possível planejar medidas de prevenção de forma que 

seus efeitos sejam minimizados. 

 A Norma BS7799, do British Standards Institute, que guiou a 

Norma ISSO/IEC 17799, que foi publicada no Brasil pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas e foi denominada NBR/ISO 17799, apresenta os 

princípios de segurança demandados na atmosfera organizacional e revela 

como os sistemas de gestão da segurança da informação precisam focar na 

gestão de riscos. Essa gestão deve atingir objetivos (GUAN apud LEE, 2014), 

como a identificação do valor e analisar eventuais fraquezas dos ativos de 

informação, permitir que as gerências tomem decisões fundamentadas sobre a 

gestão do risco, eventualmente justificando despesas alocadas para este fim e 

incrementar a informação organizacional sobre os sistemas de tecnologia da 

informação a fim de otimizar sua segurança. 



 Outro aspecto importante refere-se ao tratamento da informação 

quando ocorre fusão ou incorporação de empresas (WILSON, 2004). No 

mundo corporativo, o relatório da consultoria Ernst & Young elaborado com 

base na pesquisa junto a mais de 1600 organizações de 66 países 

apresentado em 2003, apresentou os seguintes resultados (E&Y, 2003): 

 

• 90% das organizações indicam que a Segurança da Informação é 

de máxima importância para que atinjam seus objetivos; 

• 78% das organizações apontaram a redução do risco como fator 

preponderante no processo decisório sobre onde investir em segurança da 

informação. 

2.3  ABRANGÊNCIAS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 Muito embora a necessidade da segurança da informação e os 

pré-requisitos de melhoria estejam bem formatados, como dito em Krause e 

Tipton (1999) e Alberts e Dorofee (2002), atualmente a segurança da 

informação é considerada crítica. Ela vem apresentando um panorama 

pessimista, tendo em vista o crescente número de acontecimentos de falhas de 

segurança referentes aos sistemas de informação que não consideraram de 

modo adequado a conceitualização das normas de segurança em sua 

formulação organizacional (SCHNEIER, 2000). 

 A dispersão de múltiplos meios de acesso à informação, com a 

conexão das empresas e organizações pela informática (FLORES ET al., 1988) 

e em seguida com a propagação da internet e das redes das corporações, 

além de introduzir meios simples e instantâneos do uso de suas ferramentas de 

computação, sujeita mais ainda à fragilidade e aos riscos a que estão expostos 

todos os usuários, os sistemas que usam e os dados guardados por estes 

sistemas. 

2.4 INCIDENTES DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO BRASIL 



 A empresa de consultoria IDC apresentou em 2004 seu relatório 

―Tendências de investimentos em segurança da informação no Brasil‖ referente 

àquele ano (MOTTA, 2004).  Foi efetuada pesquisa em 286 empresas de 

diversos seguimentos, abrangendo o governo, apontando uma intenção no 

aumento de gastos em relação ao ano anterior. 

 Observou-se que a infecção por vírus em servidores 

computacionais, foi o incidente de maior ocorrência, contribuindo com 59% no 

período analisado entre fevereiro/2003 até março/2004 (MOTTA, 2004). 

 Em outubro de 2007 a Módulo Security Solutions S.A., principal 

empresa de segurança tecnológica de segurança no Brasil, apresentou os 

resultados de sua Nona Pesquisa Nacional de Segurança da Informação. 

 Dentre os resultados, destacaram-se os seguintes: 

• 42% das empresas tiveram incidentes de segurança da 

informação nos seis meses anteriores à pesquisa; 

• 35% das empresas reconheceram perdas financeiras provocadas 

pelos incidentes; 

• O percentual de empresas que informaram que sofreram ataques, 

subiu de 43% em 2002 para 77% em 2003; 

• 32% dos respondentes apontaram hackers como responsáveis 

pelos incidentes; 

• Para 78% dos respondentes os riscos e os ataques aumentariam 

em 2004; 

• 48% dos respondentes não possuíam plano de ação formalizado 

para o caso de invasões e ataques; 

• 60% indicam a Internet como o principal ponto de invasão de seus 

sistemas; 

• 23% dos respondentes, apontaram a falta de consciências dos 

executivos como principal obstáculo para implantação de segurança, enquanto 

18% alegaram ser a dificuldade em justificar o retorno do investimento e 16% 

alegaram o custo de implementação enquanto 6% alegaram falta de 

orçamento. (MARCIANO, 2006) 

 



 Quando indagados a respeito de qual seria a maior ameaça à 

segurança da informação nas instituições, as respostas foram as contidas no 

gráfico da Figura 1.  

 

Figura 1- Ameaças à segurança da informação segundo pesquisa do Módulo Security Solutions 

S.A. 

Fonte: Marciano, 200 

 

 Com elevada frequência, os usuários da Internet recebem em 

seus computadores um elevado volume de correspondência eletrônica 

indesejável, o chamado spam. De acordo com Goodman (2005), cerca de um 

terço dos usuários da rede, quatro de cada conjunto de cinco mensagens que 

lhes são enviadas são spam. Embora não seja considerado exatamente um 

ataque, as mensagens indesejáveis recebidas consomem recursos 

computacionais e demandam tempo para seu descarte, além de estarem 

diretamente associadas ao phishing (fraude na Internet). Diversas técnicas de 

prevenção quanto a este tipo de envio vêm sendo desenvolvidas, mas 

atualmente para o usuário final, ainda lhe é imposta a tarefa de fazer um 

exame de suas mensagens (SANTOS, 2004). 
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3 PROTOCOLO IP 

 O Internet Protocol – IP é um protocolo de fundamental 

importância para a troca de informações pela Internet. Os pacotes que 

trafegam pela rede precisam ser endereçados e encaminhados ao destino, 

sendo tais tarefas de responsabilidade do IP. Pacotes podem ser definidos 

como blocos de dados enviados na Internet e podem ser comparados com as 

correspondências enviadas pelo serviço de correios. Tais pacotes são 

separados em duas partes, sendo uma o cabeçalho que corresponde ao 

envelope e que possui as informações de endereçamento e os dados, que 

corresponde à mensagem que será transmitida. 

3.1 PROTOCOLO TCP/IP  

A arquitetura TCP/IP teve seu início com o desenvolvimento de uma 

rede criada pelo Departamento de Defesa do governo dos Estados Unidos da 

América (DoD – Departament of Defense). O objetivo essencial dessa rede 

seria manter conectados órgãos do governo e de universidades em caso de 

guerra ou catástrofes que atingissem as comunicações do país. Essa rede foi 

chamada de ARPANET, que permaneceria em funcionamento caso um dos 

servidores saísse de operação.  

A ARPANET precisava de um padrão de protocolos que provesse 

tais funcionalidades, sendo confiável, com flexibilidade e de implementação 

simples. Foi desenvolvida a arquitetura TCP/IP que se tornou um padrão. A 

ARPANET evoluiu e transformou-se na Internet, a rede mundial de 

computadores levando consigo o protocolo TCP/IP, que teve sua normalização 

obtida a partir da utilização em massa da Internet (Claudinei Amaral, 2015).   

 

 



3.1.1 – CARACTERÍSTICAS DO TCP/IP 

O protocolo TCP/IP, é um conjunto de protocolos de comunicação 

que formam a pilha de protocolos que a Internet e a maioria das redes 

funcionam. O protocolo foi denominado TCP/IP porque os dois primeiros 

protocolos desenvolvidos foram o TCP (Transfer Control Protocol) e o IP 

(Internet Protocol). Dentre várias características deste protocolo, a que se 

destaca é o fato de ser simples e eficiente no que tange à interconexão entre 

sistemas heterogêneos.  

O protocolo TCP/IP é formado por quatro camadas. Na Figura 2 é 

mostrada sua arquitetura. 

 

 

Figura 2 - Camadas do TCP/IP 

Fonte: faqinformatica.com/o-que-e-o-tcp-ip-e-as-camadas 

3.1.1.1 - A CAMADA DE APLICAÇÃO  

É a camada que faz a comunicação entre as aplicações do cliente e 

a camada superior denominada camada de transporte. Na camada de 

aplicação vários protocolos estão operando, dentre os mais importantes e 

utilizados estão o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que é  utilizado para 

troca e transferência de hipertexto1, o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

                                                           
1
 Hypertexto é um texto estruturado que faz uso de ligações lógicas – hiperlinks – entre nós que 

contenham texto. 



responsável pelo envio de correspondência eletrônica (e-mails) na Internet, o 

FTP (File Transfer Protocol) que permite a troca de arquivos de maneira rápida 

e eficaz o DNS (Domain Name System) que localizam e traduzem os nomes 

dos sites que digitamos em endereços IP, dentre outros. 

 Como exemplo, tem-se um cliente de e-mail que está pronto para 

baixar e-mails de seu servidor, ele fará uma solicitação à camada de aplicação 

do TCP/IP e será atendido pelo protocolo SMTP. A camada de aplicação 

conversa com a camada de transporte através de uma porta. Essas portas 

possuem um número sendo que as aplicações padrão utilizam sempre uma 

mesma porta. 

3.1.1.2 - A CAMADA DE TRANSPORTE  

Recebe os dados que foram transmitidos pela camada de aplicação 

e os empacotam para serem passados para a camada seguinte, que é a 

camada de internet. Operam nesta camada dois protocolos: o TCP 

(Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol) sendo a 

diferença básica entre os dois que o UDP não faz a checagem se a mensagem 

chegou ou não no receptor. Por isso, o TCP é muito utilizado na transmissão 

de dados e o UDP na transmissão de dados de controle. Esta camada trabalha 

com multiplexação que torna possível enviar simultaneamente dados 

provenientes de diferentes aplicações ao mesmo tempo.  

 No caminho inverso, a camada de transporte recebe os dados 

provenientes da camada de internet, ordena-os e checa se todos chegaram de 

maneira correta. Além do mais, o protocolo IP, que trabalha na camada de 

internet, não realiza a verificação se o pacote de dados chegou ou não ao 

destino. Esta verificação é realizada pelo TCP que, ao ordenar os pacotes de 

dados recebidos, verifica se estão corretos, solicitando a retransmissão se 

constatar que algum pacote está faltando. 

 



3.1.1.3 - A CAMADA DE INTERNET  

Também trabalham nesta camada vários protocolos: IP (Internet 

Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Address Resolution 

Protocol) e o RARP (Reverse Resolution Address Protocol).  

Aqui, os dados que chegam da camada de transporte são divididos 

em pacotes que são denominados datagramas. Esses datagramas são 

retransmitidos para a camada superior que é denominada camada de interface 

de rede. A camada de internet é responsável pelo endereçamento e 

roteamento dos pacotes, somando-se ao datagrama informações sobre qual 

percurso ele deverá seguir. 

3.1.1.4 - A CAMADA DE INTERFACE COM A REDE  

Realiza o envio do datagrama proveniente da camada de internet em 

forma de um quadro através da rede. Sua função mais importante é realizar a 

interface do TCP/IP com os mais diversos tipos de redes existentes (X.25, 

ATM, FDDI, Ethernet, Frame Relay, etc.) transmitindo os datagramas pelo meio 

de transmissão, além de determinar o menor caminho e o mais confiável. 

O TCP/IP tornou-se um protocolo muito utilizado e até mesmo 

indispensável. A grande maioria das redes de computadores utilizam-no para 

acesso a outras redes externas. É através da pilha de protocolos TCP/IP que 

podemos ter acesso a Internet. 

3.2  - O PROTOCOLO IPV4  

O Internet Protocol (IP) é um protocolo da camada de rede do 

TCP/IP e é considerado o mais importante protocolo de comunicação da 

Internet. Ele é responsável pela comunicação entre máquinas em uma 

arquitetura de rede TCP/IP. Com o objetivo de transmitir uma mensagem da 



origem até um destino, o protocolo IP fornece capacidade de comunicação 

entre cada elemento da rede. Ele provê um serviço sem conexão e não 

confiável entre as máquinas que estão na rede. Tais serviços devem ser 

fornecidos por protocolos de níveis superiores. Suas principais funções são:  

• Atribuição de endereços únicos para cada elemento da rede e 

• Roteamento para transportar mensagens entre os elementos que 

formam  a rede (PEDRO PISA, 2015). 

Hoje em dia, a versão mais largamente utilizada do protocolo IP é a 

versão 4 (IPv4).  

3.2.1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO IPV4  

Dentre as principais características do IPv4 pode-se destacar a 

transmissão de dados sem uma conexão previamente estabelecida entre o 

remetente e o  receptor, serviço não confiável e a independência dos meios de 

transmissão. As subseções abaixo descrevem melhor tais características. 

3.2.1.1 - SERVIÇOS SEM CONEXÃO  

 Em serviços orientados à conexão, existe uma troca de 

informações de controle entre o remetente e o receptor para que uma conexão 

seja estabelecida antes que os pacotes de dados comecem a serem enviados. 

O protocolo IPv4 funciona sem que uma conexão inicial seja estabelecida, 

fazendo com que não sejam necessários campos adicionais de controle no 

cabeçalho do pacote, reduzindo, assim o tamanho do cabeçalho IP. 

 Contudo, a entrega de pacotes sem conexão pode ocasionar o 

recebimento dos dados no destino fora da sequência em que foram enviados, 

criando problemas para a aplicação que enviou os dados. Serviços de 

camadas superiores terão que solucionar este problema. 

 



3.2.1.2 - SERVIÇO DE MELHOR ESFORÇO – NÃO CONFIÁVEL 

 A função da camada de Internet é transportar os dados entre os 

hosts sobrecarregando a rede o mínimo possível. Em comparação com 

protocolos confiáveis, o cabeçalho do IPv4 é menor, o que significa menor 

atraso nas entregas. 

 Não confiável não quer dizer que o IPv4 funcione bem algumas 

vezes e inadequadamente em outras, nem que ele não seja capaz de operar 

como um protocolo de comunicação de dados. O conceito de não confiável é 

consequência do fato que o protocolo não possui funções de gerência e 

recuperação de dados que foram entregues com algum tipo de erro ou ainda, 

que não foram entregues. 

 O cabeçalho de um pacote IPv4 não contém informações 

suficientes para uma entrega de dados confiável, tornando-o menor e muito 

eficiente na camada de internet. Também não existe a confirmação de entrega 

de pacotes e nenhuma forma de rastreamento dos dados, não sendo possível 

a retransmissão de pacotes. A confiabilidade dos dados é gerenciada por 

protocolos de outras camadas. No protocolo TCP/IP, a camada de transporte 

utiliza TCP ou UDP, baseando-se nas necessidades de comunicação. Sendo 

assim, deixar a decisão sobre confiabilidade para a camada de transporte faz 

com que o IPv4 fique mais adaptável e de fácil comunicação com qualquer tipo 

de rede.  

3.2.1.3 - INDEPENDENTE DOS MEIOS DE TRANSMISSÃO 

 O transporte de pacotes IPv4 não está limitado a algum meio 

físico particular. Não há a sobrecarga na camada de internet com as 

características do meio em que os dados irão trafegar. É de responsabilidade 

da camada de enlace preparar os pacotes de dados para transmiti-lo em 

diferentes meios físicos como cabo coaxial, fibra óptica, rádio, etc.  



 Existe apenas uma característica importante do meio físico que a 

camada de internet leva em consideração: o tamanho máximo do pacote que 

cada meio é capaz de transportar. Tal característica é denominada MTU – 

Maximum Transmission Unit. A camada de enlace entrega a MTU para a 

camada de internet que especifica o tamanho da criação dos pacotes.  

3.2.2- CABEÇALHO DO IPV4  

A Figura 3 mostra como é formado o cabeçalho do protocolo IPv4. 

 

Figura 3 - Cabeçalho do IPv4 

Fonte: http://nomundodasredes.blogspot.com.br/2011/05/cabecalho-do-pacote-ipv4.html 

 

Abaixo, é apresentada a descrição de cada campo do cabeçalho 

IPv4 (Keilly Cristina, 2015). 

 

Versão - Número da versão IP (4). 

Comprimento do Cabeçalho (HL) - Tamanho do cabeçalho do pacote. 

Tipo de Serviço (TOS) - O campo Tipo de Serviço contém um valor binário de 

8 bits que é usado para determinar a prioridade de cada pacote. Este valor 

permite que um mecanismo de Qualidade de Serviço (QoS) seja aplicado aos 

pacotes com alta prioridade, como os que carregam dados de voz para 

telefonia. O roteador que processa os pacotes pode ser configurado para 

decidir qual pacote será encaminhado com base no valor do Tipo de Serviço. 



Comprimento Total - Este campo fornece o tamanho total do pacote em bytes, 

incluindo o cabeçalho e os dados. 

Identificação - Este campo é usado principalmente para identificar unicamente 

os fragmentos de um pacote IP original. 

Flag Mais Fragmentos - A flag Mais Fragmentos (MF) é um único bit no 

campo Flag usado com o Deslocamento de Fragmentos na fragmentação e 

reconstrução de pacotes. O bit da flag Mais Fragmentos é configurado, o que 

significa que ele não é o último fragmento de um pacote. Quando um host de 

destino vê um pacote chegar com MF = 1, ele examina o Deslocamento de 

Fragmentos para ver onde este fragmento deve ser colocado no pacote 

reconstruído. Quando um host de destino recebe um quadro com MF = 0 e um 

valor diferente de zero no Deslocamento de Fragmentos, ele designa este 

fragmento como a última parte do pacote reconstruído. Um pacote não 

fragmentado possui todas as informações de fragmentação iguais a zero (MF = 

0, deslocamento de fragmentos = 0). 

Flag Não Fragmentar - A flag Não Fragmentar (DF) é um único bit no campo 

Flag que indica que a fragmentação do pacote não é permitida. Se o bit da flag 

Não Fragmentar for configurado, a fragmentação do pacote não será permitida. 

Se um roteador precisar fragmentar um pacote para permitir que ele passe 

para a camada de enlace de dados e o bit DF estiver definido como 1, o 

roteador descartará o pacote. 

Deslocamento de Fragmento (Offset) - Um roteador pode precisar 

fragmentar um pacote ao encaminhá-lo de um meio físico para outro que tenha 

uma MTU menor. Quando ocorre a fragmentação, o pacote IPv4 usa o campo 

Deslocamento de Fragmento e a flag MF no cabeçalho IP para reconstruir o 

pacote quando ele chega ao host de destino. O campo deslocamento de 

fragmento identifica a ordem na qual o fragmento do pacote deve ser colocado 

na reconstrução. 

Tempo de Vida (TTL) - O Tempo de Vida (TTL) é um valor binário de 8 bits 

que indica o "tempo de vida" restante do pacote. O valor TTL diminui em pelo 

menos um a cada vez que o pacote é processado por um roteador (ou seja, a 

cada salto). Quando o valor chega a zero, o roteador descarta ou abandona o 

pacote e ele é removido do fluxo de dados da rede. Este mecanismo evita que 

os pacotes que não conseguem chegar a seus destinos sejam encaminhados 



indefinidamente entre roteadores em um loop de roteamento. Se os loops de 

roteamento tivessem permissão para continuar, a rede ficaria congestionada 

com os pacotes de dados que nunca chegariam a seus destinos. A diminuição 

do valor de TTL a cada salto assegura que ele chegue a zero e que o pacote 

com um campo TTL expirado seja descartado. 

Protocolo - O valor binário de 8 bits indica o tipo de payload de dados que o 

pacote está carregando. O campo Protocolo possibilita que a camada de rede 

passe os dados para o protocolo apropriado das camadas superiores. 

Checksum - O campo de checksum é usado para a verificação de erros no 

cabeçalho do pacote. 

Endereço IP de Origem - O Endereço IP de Origem contém um valor binário 

de 32 bits que representa o endereço do host de origem do pacote da camada 

3. 

Endereços IP de Destino - O Endereço IP de Destino contém um valor binário 

de 32 bits que representa o endereço do host de destino do pacote da camada 

3. 

Opções - Há uma provisão para campos adicionais no cabeçalho IPv4 para 

oferecer outros serviços, mas eles raramente são utilizados.  

3.2.3 - ENDEREÇOS IPV4 

O endereço IP é um identificador único para uma interface de rede 

de uma máquina. No IPv4, o endereço é formado por 32 bits (4 bytes), sendo 

uma parte designada para identificar a rede (netid) na qual a interface está 

conectada e outra parte para a identificação da máquina dentro desta rede 

(hostid). O endereço IPv4 é representado pelos 4 bytes separados por ―.‖ em 

numeração decimal. Sendo assim, o endereço 1101000 11110101 0011100 

10100011 é representado por 208.245.28.63 . 

 Originalmente, a forma para dividir o endereçamento IP em rede e 

estação, foi efetuada por meio de classes. As classes que foram utilizadas 

inicialmente na Internet foram A, B, C, D e E, como mostrado na Figura 4. A 



classe D é especial, utilizada para a identificação de endereços de grupos 

(multicast) e a classe E é reservada. 

 

 

Figura 4 - Classes do IPv4 

Fonte: www.abusar.org.br 

 

A definição das classes se dá pelos oito primeiros bits, conforme 

mostrado na Figura 5. 

Classe Inicio(binário) Fim(binário) 1º Octeto(decimal) 
Bits mais 
significativos 
(Identificação) 

A 00000001 01111111 1 a 127 0 

B 10000000 10111111 128 a 191 10 

C 11000000 11011111 192 a 223 110 

D 11100000 11101111 224 a 239 1110 

E 11110000 11110111 240 a 247 11110 

Figura 5 - Definição de classes de endereços 

Fonte: HTTP://www.mcssolution.com 

 

 

 

 



 1º octeto 2º octeto 3º octeto 4º octeto 

Classe A Rede Host Host Host 

Classe B Rede Rede Host Host 

Classe C Rede Rede Rede Host 

 

  Rede Hosts 

Classe A 01111111.00000000.00000000.00000000 8 bits 24 bits (zeros) 

Classe B 10111111.11111111.00000000.00000000 16 bits 16 bits (zeros) 

Classe C 11011111.11111111.11111111.00000000 24 bits 8 bits (zeros) 

Figura 6 - Determinação da quantidade de endereços por classe 

Fonte: HTTP://www.mcssolution.com 

Com base nas Figuras 5 e 6 conclui-se que: 

• A classe A utiliza o primeiro octeto para a identificação da rede e 

os três octetos seguintes para a identificação dos hosts, como o primeiro bit é 

utilizado para identificação da rede, é  possível endereçar 128 (2 elevado a 7) 

redes diferentes redes com até 16.777.216 (2 elevado a 24) hosts cada uma. 

• A classe B utiliza os dois primeiros octetos para a identificação da 

rede e os dois octetos seguintes para a identificação dos hosts, como os dois 

primeiros bits do primeiro octeto são utilizados para identificação da rede, é 

possível endereçar 16.384 (2 elevado a 14) redes diferentes  com até 65.536 (2 

elevado a 16) hosts cada uma. 

•  A classe C utiliza os três primeiros octetos para a 

identificação da rede e o octeto seguinte para a identificação dos hosts, como 

os três primeiros bits do primeiro octeto são utilizados para identificação da 

rede, é possível endereçar 2.097.152 (2 elevado a 21) redes diferentes  com 

até 256 (2 elevado a 8) hosts cada uma. 

Essa divisão de endereçamentos em classes trouxe problemas 

relativos à eficiência na distribuição de endereços. Qualquer rede na Internet, 

seja grande ou pequena, deveria ser compatível com alguma das classes 

existentes. Como exemplo, a uma rede com 20 estações seria atribuído um 

endereço do tipo classe C, que possui capacidade de endereçar 256 

endereços, o que causaria um desperdício de 236 endereços. Da mesma 

maneira, uma rede com 3000 estações seria alocada na classe B, 

desperdiçando 62.536 endereços. 



Com o significativo aumento da quantidade de redes se interligando 

à Internet, este problema da distribuição de endereços em classes se agravou 

sendo necessárias buscas por formas de aumentar o número de endereços 

disponíveis sem afetar os sistemas existentes.  

Para garantir que um fragmento de rede de um endereçamento na 

Internet seja único, todos os endereçamentos desse estilo são controlados. 

Uma parte desses endereços é atribuída pela IANA (Internet Assigned Number 

Authority) para cada um dos Registros Regionais de Internet (RIRs Regional 

Internet Registries)  , que são responsáveis pelo gerenciamento e distribuição 

em suas áreas geográficas. O LACNIC (Registro Regional para a América 

Latina e Caribe) é o responsável pela nossa região. Alguns países possuem o 

NIR (National Internet Registry) que tem a responsabilidade de distribuir os 

endereços nacionalmente. No Brasil essa função é feita pelo Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). 

 Isso existe porque, por exemplo, se em uma determinada rede de 

uma empresa qualquer, um dos computadores tem um IP 172.31.100.10, outro 

computador em outra rede pode ter número igual, pois se encontram em redes 

diferentes e não se interligam. Porém, como a internet é uma rede mundial, os 

dispositivos que a ela estão conectados precisam ter um único endereço. Se 

dois ou mais equipamentos tiverem o mesmo IP, verifica-se o "conflito de IP", 

que atrapalha a comunicação destes equipamentos e pode confundir toda a 

rede (TOPKE, 1999). 

3.2.4 - ROTEAMENTO EM REDES IP 

Através do protocolo IP é que são efetuados os roteamentos de 

pacotes em uma rede de computadores. Esses pacotes estão divididos em 

duas partes: o cabeçalho, que carrega as informações de endereçamento e os 

dados, que corresponde à mensagem  que será transmitida. Cada pacote tem 

um endereço de origem e um de destino e, a cada roteador no caminho, o 

endereço de destino é verificado e o pacote enviado para o próximo salto. 

Roteadores são componentes que estão interconectados e distribuídos por 



toda a rede. Eles funcionam como estações de distribuição, enviando pacotes 

para outros roteadores mais próximos do destino final ou  para o próprio 

destino, se for o último do percurso. Através de protocolos de roteamento, os 

roteadores realizam a descoberta do caminho de forma automática. Os 

roteadores conseguem descobrir todos os caminhos e para qual vizinho devem 

encaminhar cada pacote se baseando no anuncio de seus vizinhos para seus 

adjacentes na rede. Existem vários protocolos de roteamento, sendo os mais 

utilizados o RIP (Route Information Protocol), o OSPF (Open Shortest Path 

First) e o BGP (Border Gateway Protocol). 

3.2.5 - LIMITAÇÕES DO IPV4 

As principais limitações do IPv4 estão no número de endereços 

disponível para a internet atual, qualidade do serviço (QoS), ausência de uma 

camada de segurança e complexidade de roteamento. Essas características 

são descritas com maiores detalhes nas subseções abaixo. 

3.2.5.1 - ENDEREÇAMENTO 

O IPv4 tem por função determinar um identificador único na Internet 

para cada equipamento que nela se conectar. O endereço IPv4 é formado por 

32 bits, sendo divididos em 4 grupos de 8 bits, sendo possível endereçar 

aproximadamente 4 bilhões de endereços. No início da Internet este número 

era suficiente, porém com o aumento na quantidade de equipamentos  que 

se conectam a cada dia, verificou-se que os endereços IPv4 logo se 

esgotariam. Várias técnicas foram desenvolvidas pra dar sobrevida ao IPv4: 

 

 NAT (Network Address Translation) – Consiste em manter uma rede 

interna em uma faixa de endereços IP inválidos para a Internet e um Gateway 

com um único endereço IP válido. O Gateway é responsável por realizar a 



tradução dos endereços da Internet para a rede local e vice-versa. Assim, 

obteve-se uma significativa economia de endereços IP’s válidos na Internet. 

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) – O CIDR possibilitou a 

utilização de máscaras para a criação de sub-redes, dando maior flexibilidade 

ao protocolo, pois não era mais obrigatória a utilização apenas dos primeiros 8, 

16 ou 24 bits para a identificação da rede. Com a máscara, utiliza-se a 

identificação da rede e dos hosts de forma variável, podendo-se utilizar 

qualquer quantidade de bits e não apenas múltiplos de 8, como acontecia no 

sistema de classes. A máscara de subredes identifica, em um determinado 

endereço IP, qual parte de bits identifica a rede e qual parte de bits identifica 

hosts. 

A máscara é constituída por 4 bytes com uma sequência contínua de 

1’s, acompanhada por uma sequência de 0’s. A quantidade de bits em 1’s 

identifica a parte dos bits que é usada para identificar a rede e a parte em 0’s 

identifica que parte de bits são para os hosts. Isto permitiu que cada 

organização adequasse a máscara de sub-rede de acordo com suas 

necessidades (Jefferson Costa, 2015).  

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -  O DHCP 

possibilitou a utilização de alocação dinâmica de endereços IP, permitindo a 

reutilização de endereços que não eram utilizados de forma permanente. 

Mesmo com estes artifícios, é fato que os endereços IPv4 se 

esgotarão em breve sendo estas técnicas utilizadas apenas para adiar o seu 

total esgotamento. 

3.2.5.2 - QUALIDADE DO SERVIÇO (QOS) 

A qualidade na transmissão dos dados é outro fator limitante das 

funções do IPv4. Para que aplicações multimídia, por exemplo, sejam viáveis e 

eficazes é necessário qualidade (QoS) na transmissão de pacotes. O IPv4 não 

fornece de forma nativa um serviço que garanta qualidade na entrega dos 

dados. 

 



3.2.5.3 - AUSÊNCIA DE UMA CAMADA DE SEGURANÇA 

O Ipv4 não fornece, de forma nativa, segurança na transmissão dos 

pacotes. Os dados são transmitidos de forma limpa, sem qualquer criptografia 

ou formas de autenticação. Para que se obtenha um determinado nível de 

segurança é necessária a utilização de serviços externos. 

3.2.5.4 - ROTEAMENTO COMPLEXO 

Com o aumento do número de máquinas e redes conectadas, 

crescem também as tabelas de roteamento. Roteadores precisam manter 

informações completas de roteamento. Se as tabelas continuarem a crescer de 

maneira indiscriminada, os núcleos dos roteadores serão forçados a pular rotas 

e alguns locais da Internet ficarão inalcançáveis.   

 

 O IPv4 está ficando ultrapassado visto que foi desenvolvido a 

mais de 20 anos. Possui várias limitações sendo que o problema mais grave 

desta versão está na crescente falta de endereços IPv4, que são utilizados por 

todas as máquinas que se conectam à Internet. 

 O IPv6 foi desenvolvido para solucionar vários problemas nativos 

do IPv4, dentre eles, o número limitado de endereços. Nele estão inclusas 

também melhorias com relação ao IPv4 tais como a auto configuração de 

roteamento e de rede e a segurança de forma nativa. 

 

 



4 O PROTOCOLO IPV6 

 O IPv6 é a versão mais moderna e atualizada do protocolo IP, que 

se tornou oficial em 6 de junho de 2012. Ele foi desenvolvido pelo IETF 

(Internet Enginnering Task Force), se configurando como a nova geração do IP 

(IPng: Internet Protocol next generation ).  

O esgotamento dos endereços livres do IPv4 e a necessidade de 

melhorar a infraestrutura da Internet, com aumento de segurança são os 

principais agentes que estimulam a implantação do IPv6.   

  A mobilidade torna-se, atualmente, um dos fatores mais 

importantes para a sociedade atual. Assim, o IPv6 irá suportar a mobilidade 

dos utilizadores, através do IPv6 móvel, podendo estes, serem encontrados em 

todas as redes por meio do endereço IPv6 de origem. 

 O protocolo IPv6 está sendo inserido gradualmente na Internet 

funcionando junto com o IPv4, numa situação tecnicamente chamada de "pilha 

dupla" ou "dual stack", por algum tempo, porque o IPv4 já tem sido utilizado na 

Internet, em redes domésticas e empresariais por mais de trinta anos. Sendo 

assim, uma substituição rápida e imediatista seria impossível por causa do 

tamanho e das proporções que se encontra a Internet.  

Como o IPv6 nasceu a partir do IPv4, o mesmo computador que 

seria visível e compreensível somente pelo IPv4, quando tiver acesso ao IPv6, 

também fará parte deste. Ou seja, ainda que se mostre como dois locais 

separados, a Internet é somente uma (COMMER, 1998). 

 Em longo prazo o IPv6 objetiva a substituição do IPv4, que hoje 

somente suporta cerca de 4 bilhões de endereços IP, contra aproximadamente 

3,4x1038   endereços do IPv6 (COMMER, 1998). 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO PROTOCOLO IPV6  

 O IPv6 é um protocolo que trabalha na mesma camada do IPv4. 

O suporte ao IPv6 é realizado pela inserção de um protocolo novo de rede nos 



sistemas operacionais  de hosts e roteadores, como mostrado na Figura 7. 

Observemos que o conceito de multiprotocolo, que está associado ao fato de 

poder ser utilizado com qualquer protocolo da camada de rede, já está 

implementado em grande parte dos sistemas operacionais modernos. 

 

Aplicação 5. Aplicação 

HTTP, FTP, 

TELNET,SSH, POP3, 

SNMP, SMTP, ... 

Sistema 

Operacional 

4. Transporte 
TCP, UDP, 

SCTP, DCCP,... 

3. Rede 

IP(IPv4, IPv6), 

ARP, RARP, ICMP, IPSec 

... 

Interface 

Física 

2. Enlace 

Ethernet, 

802.11 WiFI, IEEE 802.1Q, 

802.11g, HDLC, Token ring, 

FDDI, PPP, Frame Relay, … 

1. Física 

Modem, RDIS, 

RS-232, EIA-422, RS-449, 

Bluetooth, USB, … 

Figura 7 - Camadas do IPv6 

Fonte: www.ppgia.pucpr.br 

 

 A versão 6 do protocolo IP inseriu um contorno de endereço IP de 

128 bits, que teve como objetivo principal, resolver o problema do esgotamento 

na capacidade de endereçamento.  

 De acordo com Alecrin (ALECRIN, 2010), o IPv6 faz uso da 

numeração hexadecimal de dois pontos onde o endereço IPv6 é composto por 

oito blocos de 16 bits, transformados em números hexadecimais de 4 

caracteres e separados por dois pontos. 

 

 



4.1.1 O CABEÇALHO DO IPV6 

 A disposição do cabeçalho foi projetada para atender, desde seu 

projeto, técnicas e mecanismos que tornam mais simples e agregam valor aos 

processos que eram dependentes de outros protocolos ou configurações no 

IPv4 (SARAIVA, 2013). 

 O IPv6 apresenta um cabeçalho simplificado que usa apenas 

campos essenciais, excluindo opcionalmente outros campos. Se for desejável 

implementar um campo adicional, isto poderá ser realizado através do 

cabeçalho de extensão (COMER, 2006). Todos os campos tem tamanho fixo, 

num total de 64 bytes. Esta característica de possuir campos fixos aliado a 

exclusão de alguns campos, faz com que o processamento dos pacotes de 

dados pelos roteadores fique mais rápido, visto que não existe a necessidade 

de calcular o tamanho de alguns campos e nem o tamanho do cabeçalho como 

um todo. 

 Alguns campos do cabeçalho do IPv6 correspondem diretamente 

a campos do cabeçalho IPv4. A Figura 8 apresenta o formato do cabeçalho 

IPv6. 

 

Figura 8 - Cabeçalho IPv6 

Fonte:www.gta.ufrj.br/grad/99_2/eric/cabecalho.htm 

 

   



Os campos que constituem o cabeçalho IPv6 são (Erick, 2016): 

 

Version (4 bits) - Versão do IP utilizada. No caso no IPv6, este campo vale 

0110. 

Priority (4 bits) - Indica a prioridade com a qual o pacote deve ser tratado. 

Flow label (24 bits) - Identifica, juntamente com os campos Source Address e 

Destination Address, o fluxo ao qual o pacote pertence. 

Payload Length (16 bits) - Tamanho, em octetos, do restante do pacote, após 

o cabeçalho. 

Next Header (8 bits) - Indica o tipo do possível cabeçalho de extensão que 

segue o cabaçalho IPv6. Caso não esteja se utilizando cabeçalho de extensão, 

este campo indica a qual protocolo de transporte o pacote deve ser repassado. 

Hop Limit (8 bits) - Número máximo de roteamentos que o pacote pode sofrer. 

O valor deste campo é decrementado a cada roteamento. Quando seu valor 

chega a zero o pacote é descartado. Similar ao campo Time to live do IPv4. 

Source Address (128 bits) - Endereço do remetente. 

Destination Address (128 bits) - Endereço de destino. 

 

 Os campos Priority e Flow Label facilitam implementações de 

aplicações que utilizam tempo real e com Qualidade de Serviço (QoS). O 

campo Priority determina a prioridade que um pacote ou grupo de pacotes vai 

receber. Utiliza-se valores de 0 a 7 para pacotes que podem sofrer atraso e 

valores de 8 a 15 para pacotes relativos a operações em tempo real, que não é 

desejável qualquer atraso. O campo Flow Label, que está em fase 

experimental, terá como função permitir que dois hosts estabeleçam uma 

pseudo-conexão com propriedades específicas. Tal conexão terá como 

identificação única o IP de envio e destino e o valor do campo Flow Label, 

permitindo, assim, tratamento diferenciado para fluxos diferentes, de acordo 

com as características de cada um. 

 No IPv6, são especificados cabeçalhos independentes (Extension 

Headers) para possíveis ―opções‖ que devam ser acrescentadas aos pacotes. 

Sua utilização permitiu que o cabeçalho do IPv6 se tornasse mais simples 

sendo indicada por meio do campo Next Header, indicando o tipo de cabeçalho 

que acompanha o IPv6. Com isso, alguns campos excluídos podem ser 



implementados nos extension headers caso seja preciso. Possíveis tipos e 

funções de extension headers: 

 

1. Hop-by-Hop options – informações gerais para roteadores; 

2. Routing – rota completa ou parcial a ser seguida; 

3. Fragmentation – gerenciamento de fragmentos de datagrama; 

4. Authentication – verificação da identidade do remetente; 

5. Ecrypted security payload – informação sobre criptografia; 

6. Destination options – informação adicional sobre o destinatário. 

Tais cabeçalhos devem estar, se utilizados, entre o cabeçalho IPv6 e 

os dados, conforme mostrado na Figura 9. Se mais de um cabeçalho for 

utilizado, a ordem acima deverá ser seguida. 

 

 

Figura 9 - Cabeçalho de extensão 

Fonte:www.gta.ufrj.br/grad/99_2/eric/cabecalho.htm 

 

 No Capítulo 5 serão apresentados com maiores detalhes, o 

Authentication Header e Encapsulation Security Payload. 

4.1.2 NOVAS FUNCIONALIDADES DO IPV6 

 O protocolo IPv6 além de resolver os problemas da quantidade de 

endereços, passou a oferecer novos serviços e benefícios os quais podemos 

destacar: 

• Espaço de endereçamento (128 bits); 

• Formato de cabeçalho simplificado; 

• Arquitetura de rede para um roteamento hábil; 



• Suporte aos atuais protocolos de roteamento; 

• Serviços de autoconfiguração; 

• Implementação de IPSec (IP Security Protocol) de forma nativa; 

• Crescimento do número de endereços multicast; 

• Implantações para qualidade de serviço; 

• Suporte a serviços de tempo real; 

• Mobilidade. 

 

4.1.3 ENDEREÇAMENTO NO IPV6 

De acordo com COMMER (1998), a disposição de endereçamento do 

protocolo IPv6 define 3 tipos de endereços, a saber: 

• Unicast: identificador de uma única interface. Uma informação 

enviada para um endereço unicast é entregue somente na identificação deste 

endereço, conforme mostrado na Figura 10 (LEITE, 2009). 

 

 

Figura 10 - Rede Unicast 

Fonte: LEITE, 2009 

 

• Anycast: Uma informação enviada para o endereço anycast é 

entregue para a identificação deste endereço o mais perto possível, 

concordando com a distância do protocolo de roteamento. Este endereço é 

usado para comunicações um para um e um para muitos, conforme detalhado 

na Figura 11 (LEITE, 2009). 



 

Figura 11 - Rede Anycast 

Fonte: LEITE, 2009 

 

• Multicast: Uma informação  enviada em um endereço multicast é 

entregue a todas as identificações deste endereço, conforme Figura 12 (LEITE, 

2009). 

 

Figura 12 - Rede Multicast 

Fonte: LEITE, 2009 

 

 Sua estrutura foi projetada para utilizar os 64 bits mais à esquerda 

para identificação da rede e os 64 bits mais à direita para identificação da 

interface. Portanto, exceto casos específicos, todas as sub-redes em IPv6 tem 

o mesmo tamanho de prefixo, 64 bits (/64), o que possibilita 264 = 

18.446.744.073.709.551.616 dispositivos por sub-rede. Atualmente, está 

reservada para atribuição de endereços a faixa 2000::/3 (001), que 



corresponde aos endereços de 2000:: a 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Isto 

representa 13% do total de endereços possíveis com IPv6, o que permite a 

criação de 2(64−3) = 2.305.843.009.213.693.952 (2,3×1018) sub-redes (/64) 

diferentes ou 2(48−3) = 35.184.372.088.832 (3,5×1013) redes /48. (IPv6br, 

2012). 

4.2 TRANSIÇÃO IPV4 PARA IPV6 

 A interoperabilidade é a primeira palavra chave na transição entre 

o protocolo IPv4 e o IPv6. As duas versões podem permanecer na rede juntas, 

se comunicando e endereçando.  

 Facilidade é a segunda palavra chave. Deve oferecer facilidade 

para que seja possível realizar upgrade nos softwares da versão 4 para a 

versão 6, tanto para administradores e para técnicos, como para o usuário que 

estará no fim do processo.  

 As finalidades da transição são (SCALABRIN, 2004): 

• Roteadores e máquinas devem ter seus programas de rede 

trocados sem que todos os outros no mundo tenham que trocar ao mesmo 

tempo; 

•  Pré-requisitos mínimos: Os servidores de DNS (Domain Name 

System) precisam ser trocados para que isso possa acontecer, sendo que para 

os roteadores não existem pré-requisitos; 

• No momento em que acontecer o upgrade, as máquinas precisam 

continuar com seus endereços IPv4 sem a obrigatoriedade de vários  re-

endereçamentos, ou seja, os endereços do IPv4 não serão substituídos, 

conviverão normalmente com os novos endereços. 

• Custos baixos; 

• O IPv6 deve poder compartilhar endereços de IP com outros IPv6, 

ainda que a base entre eles seja um IPv4. 

Nas Figuras 13 e 14 são mostrados dois exemplos de transição. 



 

Figura 13 - Exemplo 1 de transição 

Fonte: SCALABRIN, 2004 

 

  

 

Figura 14 - Exemplo 2 de transição 

Fonte: SCALABRIN, 2004 

4.2.1 TRADUÇÃO  

  É preciso a existência de um aparelho IPv4/IPv6 que faça a 

interface com as máquinas que vão fazer a comunicação para traduzir os 

pacotes IPv4 em IPv6 e vice-versa.  

 Este aparelho pode não suportar propriedades avançadas do IPv6 

(como as relacionadas com segurança) e pode atribuir limitações ao desenho 

da rede, porquanto os retornos de mensagens enviadas pelo roteador de 

tradução precisam voltar para o mesmo roteador que fez a tradução. A solução 



para este problema é limitar o tráfego de informações, visando a não 

sobrecarga do aparelho mediador. 

4.2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE TRADUÇÃO   

 Este processo incide no emprego de um dispositivo na rede que 

decomponha os pacotes de IPv4 para IPv6 e reciprocamente. Esse aparelho 

precisa ser capaz de conseguir traduzir nos dois sentidos, permitindo a 

comunicação. Estes se classificam dos seguintes modos (SANTOS, 2004):  

• Tradução em rede: acontece na camada de rede; 

• Tradução em transporte: acontece na camada de transporte; 

• Tradução na aplicação: acontece na camada de aplicação; 

• Tradução na camada adicional: ganha o aumento de uma nova 

camada na pilha dos protocolos.  

4.3 COMPARATIVO ENTRE IPV4 E  IPV6   

Na Figura 15, pode-se verificar uma comparação entre os protocolos 

IPV4 e IPV6. 

IPV4 IPV6 

Endereço de 32 bits Endereço de 128 bits 

Suporte opcional de IPSec Suporte obrigatório de IPSec 

Nenhuma referência a 
capacidade de QoS (Quality of Service) 

Introduz capacidades de QoS 
utilizando para isso o campo Flow Label 

Processo de fragmentação 
realizada pelo roteador 

A fragmentação deixa de ser 
realizada pelos roteadores e passa a ser 
processada pelos hosts emissores 

O cabeçalho inclui os 
campos de opção 

Todos os campos de opção 
foram mudados para dentro do campo 
extension header 



O Address Resolution 
Protocol(ARP), utiliza requisitos do tipo 
Broadcast. 

O ARP foi abandonado, sendo 
substituídos pelas mensagens Neighbor 
Discovery. 

Internet Resolution 
Management Protocol (IGMP) é 
utilizado para gerir relações locais de 
sub-redes 

O IGMP foi substituído por 
mensagens Multcast Listner  Discovery 

Os Endereços 
de Broadcast são utilizados para enviar 
tráfego para todos os host de uma rede 

Deixa de existir o endereço de 
Broadcast, para utilizar endereços 
multicast 

O endereço tem de ser 
configurado manualmente 

Adição de funcionalidades de 
autoconfiguração 

Suporta pacotes de 576 
bytes, passiveis de serem 
fragmentados. 

Suporta pacotes de 1280 
bytes, sem fragmentação. 

Figura 15 - Quadro comparativo IPv4 e IPv6 

Fonte: http://www.techsutram.com/2009/03/differences-ipv4-vs-ipv6.html e 

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeip1/pagina_4.asp 

 

 

 



5 PROTOCOLO IPV6 E A SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

 

Como verificado no Capítulo 1, a segurança da informação no 

contexto atual está intimamente ligada a computadores e as redes que 

transportam grandes volumes de dados a todo instante. O IPv6, de forma 

nativa, incorporou algumas técnicas que visam aumentar o nível de segurança 

nas redes TCP/IP. O IPv6 incorporou o IPSec cujo suporte em suas redes é 

obrigatório. Isto faz com que muitas pessoas acreditem que o IPv6 é mais 

seguro que o IPv4, o que pode não ser verdade. A operacionalização do IPSec 

em todas as conexões não é viável por causa da sua complexidade. Temos 

também o fato de que o IPv6 trouxe várias inovações como a autoconfiguração 

que trouxe novas vulnerabilidades que são exploradas por agentes maliciosos.  

Serviços de autoconfiguração permitem que o usuário não precise 

realizar qualquer configuração fazendo com que ela se torne automática e 

transparente. A autoconfiguração permite também a mobilidade, ou seja, o uso 

de um mesmo dispositivo em vários locais e em redes diferentes. Este método 

está baseado no fato de que todo host possui um endereço fixo em sua rede 

local de origem, que é chamado de home address. Assim, quando um host se 

autoconfigura em uma rede qualquer, o host móvel transmite uma mensagem a 

sua rede de origem informando seu novo endereço na rede na qual é visitante. 

Desta maneira, os pacotes que são destinados a seu endereço de origem 

serão roteados para o seu endereço visitante, permitindo a recepção dos dados 

de maneira transparente. 

 Outros fatores que visam aumentar o nível de segurança no IPv6, 

além do IPSec, são: tamanho dos endereços, as extensões de privacidade, 

firewall e o roteamento dinâmico. 

 



5.1 O IPSEC 

Com a finalidade de agregar valor a segurança do IPv4, muitos 

mecanismos foram desenvolvidos onde se destaca o IPSec pelo fato de que 

ele implementa criptografia a e autenticação dos pacotes de dados. Contudo, o 

IPSec não foi implementado nativamente no IPv4 por causa da utilização do 

NAT que não permite o mapeamento do IP real que originou os pacotes. Isso 

foi possível no IPv6, garantindo assim a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade dos dados. Seu suporte é obrigatório em todos os nós, não 

sendo possível a utilização do NAT porque, como o IPSec não consegue 

identificar o pacote, ele é descartado (BRAGA, 2011). 

O protocolo IPSec é definido com sendo um conjunto de padrões que 

são usados para a garantia de que a troca de informações entre dois 

computadores seja segura, ainda que estas informações estejam trafegando 

em um meio que não seja seguro, como a Internet. 

          O IPSec tem como base um modelo ponto-a-ponto, onde dois 

computadores, que utilizem IPSec e que compartilhem informações de modo 

seguro, precisam aceitar um conjunto de regras e definições do protocolo 

IPSec. Utilizando o IPSec e tecnologias associadas, os dois computadores 

conseguem se autenticar mutuamente e se comunicar de maneira segura, com 

criptografia dos dados, mesmo que estejam em um meio não seguro, 

garantindo que o datagrama não tenha as informações, na camada IP, 

modificada por nenhuma máquina intermediária. 

5.1.1 AH - AUTHENTICATION HEADER (AUTENTICAÇÃO DE 

CABEÇALHO) 

O AH é um dos campos definidos no cabeçalho do IPv6 que tem 

como principais funções, prover confidencialidade, autenticação e integridade 

aos pacotes IPv6. È referenciado pelo valor 51 no campo Next Header e faz 



parte do cabeçalho IPSec (Internet Protocol Security) que será detalhado mais 

adiante. 

 A origem não pode fragmentar um pacote que contenha este 

cabeçalho. Se houver fragmentação de pacotes com AH, eles serão 

descartados com o objetivo de prevenir que a rede seja atacada por 

sobreposição de fragmentos, e como os datagramas são rejeitados em nível IP, 

reduz também ataques conhecidos como negação de serviço (PRAZER, 2007).  

 

A Figura 17 demonstra a atuação deste cabeçalho. 

 

Figura 16 - AH Cabeçalho de autenticação 

Fonte: (Cunha, 2014) 

5.1.2 ESP – ENCAPSULATION SECURITY PAYLOAD (ENCAPSULAMENTO 

DE DADOS DE SEGURANÇA) 

 Tem função idêntica ao AH, porém, é responsável pela 

criptografia dos pacotes. Com o objetivo de se evitar ataques do tipo 

―criptoanalítico‖, deve ser configurado em conjunto com os serviços de 

checagem de integridade e autenticação (AH) (SILVEIRA, 2012).  

 Quando o roteador de borda recebe um datagrama, aplicará ESP 

e o encaminhará ao próximo nó. Caso o datagrama seja um fragmento, o 

roteador primeiro realiza a remontagem e então aplica o ESP. Ao receber um 

datagrama, o roteador verifica os campos fragment offset no cabeçalho de 

fragmentação. Se apresentarem valores indicativos de fragmentos, o 



datagrama é descartado a fim de evitar o ataque de duplicação de pacotes 

(PRAZER, 2007). 

 Neste cenário, ao receber um datagrama, o roteador de borda 

verifica a integridade e realiza autenticação. Se estes requisitos forem 

validados, os dados são descriptogrfados e enviados ao seu destino. Com isso, 

os dados são descriptografados pelo último gateway antes do destinatário 

(RFC 2460, 2014). A Figura 18 mostra o funcionamento do ESP. 

 

Figura 17 - ESP 

Fonte: (Cunha, 2014) 

 

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DO IPSEC 

O protocolo IPSec possui várias funcionalidades que possibilitam que 

a troca de informações entre dois computadores seja realizada com segurança. 

Abaixo, são apresentadas algumas funcionalidades principais: 

• Forte proteção contra tentativas de ataque à rede privada e à 

Internet com facilidade de utilização – O IPSec é de fácil configuração, 

utilizando políticas de segurança, conseguindo, mesmo assim, prover proteção 

contra ataques e tentativas de obtenção de dados. 

• Pacote de serviços de proteção que são estruturados em 

criptografia e protocolos de segurança – Um dos pontos principais do IPSec é a 

criptografia, que garante que as informações não sejam acessadas por alguém 

não autorizado. 



• Segurança do inicio até o final – O IPSec não precisa estar em 

operação no meio através do qual a informação esta sendo trafegada. Apenas 

os computadores que enviam e recebem a informação devem conhecer o 

IPSec. 

• Capacidade de proteger a troca de informações entre grupos de 

trabalho, computadores de rede local, servidores e clientes de domínio, 

matrizes e filiais que estejam remotos fisicamente, clientes móveis e 

administração remota de computadores. 

 O IPv6 pode oferecer segurança nativa, de acordo com o projeto 

executado, provida pelo protocolo IPSec, visando à definição de um recurso 

integral para o problema de deficiência de segurança na Internet, de acordo 

com Santos (2004).  

Baseado nestas características, alguma técnicas de ataque que eram 

empregadas no IPv4 não são mais possíveis no IPv6, como spoofing 

(falsificação de endereços), ataque de negação de serviço DoS (Denial of 

Service) e análise do tráfego de pacotes sniffing (capacidade de interceptar e 

registrar o tráfego de dados em uma rede de computadores). Entretanto, além 

de sua estrutura de endereços, o IPv6 possui vários serviços básicos capazes 

de proporcionar maiores níveis de segurança, dentre eles o ICMPv6 (Internet 

Control Message Protocol verison 6) e o NDP (Neighbor Discovery Protocol) . 

Estes serviços devem estar corretamente configurados de forma gerenciável e 

monitorados constantemente, caso contrário, se tornam vulneráveis. 

5.1.3.1 ICMPV6 

 O protocolo ICMPv6 informa as características da rede, realiza 

diagnósticos e relata erros no processamento dos pacotes. Isto acontece 

utilizando as informações obtidas pela troca de mensagens ICMP entre 

reoteadores e hosts na rede. As mensagens são classificadas em mensagens 

de erro e mensagens de informação, e através delas, podemos obter, por 

exemplo, a situação de conectividade de um host (OLIVEIRA, 2012). 



 O ICMPv6 fica localizado depois dos cabeçalhos de base do IPv6, 

se não existirem cabeçalhos de extensão, conforme Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Localização do ICMPv6 

Fonte: www.ipv6.br 

5.1.3.2 – NDP NEIGHBOR DISCOVERY PROTOCOL (PROTOCOLO DE 

DESCOBERTA DE VIZINHANÇA) 

 O NDP gerencia dois aspectos fundamentais na comunicação 

IPv6, que são a autoconfiguração dos nós e a transmissão dos pacotes. Foi 

projetado para solucionar problemas de interação entre nós vizinhos em uma 

rede (OLIVEIRA, 2012). 

 Em se tratando da autoconfiguração de nós, oferece suporte para 

três funcionalidades: Descoberta de parâmetros, Autoconfiguração de 

endereços e Detecção de endereços duplicados. Já a transmissão de pacotes 

oferece suporte a seis funções: Descoberta de roteadores, Descoberta de 

prefixo, Resolução de endereços, Detecção de nós vizinhos, Redirecionamento 

e Determinação do próximo salto. 

 O Neighbor Discovery (NDP) agrega o ARP  (Protocolo de 

Resolução de Endereços) aos endereços MAC das placas de rede e emprega 

mensagens ICMP para descobrir o roteador, o que possibilita a 



autoconfiguração de equipamentos IPv6 na rede sem a obrigação de 

interferência do administrador. 

 As mensagens do NDP são ICMPv6, que não utilizam proteção 

IPSec, e assim, o NDP está vulnerável a ataques que podem desviar a entrada 

dos pacotes IP para locais não desejáveis. Para solucionar esse problema de 

segurança e impedir a configuração manual do NDP, o IETF2  instituiu o grupo 

de trabalho, denominado Secure Neighbor Discovery (SEND), para a definição 

do suporte à segurança do NDP, sem a necessidade de abolir a configuração 

automática (Santos, 2004). 

5.1.3.2.1 SEND (DESCOBERTA DE VIZINHANÇA SEGURA) 

 O SEND define uma estrutura de PKI (Public Key Infra-struture) 

em toda rede para realizar a autenticação de roteadores ou quaisquer 

dispositivos que possam se anunciar na rede. Possui uma nova definição do 

protocolo de descoberta de vizinhança, utilizando RSA que é um  algoritmo de 

criptografia de dados, que protege as mensagens de descoberta de vizinhos e 

de descoberta de roteador. Implementou também duas novas funcionalidades 

ao protocolo de Descoberta de Vizinhança: o timestamp e o nounce que 

dificultam e previnem ataques de reenvio de mensagens. Tais fatos resolvem 

problemas de segurança associados ao NDP e ao ARP. 

 De acordo com Camacho (s.d.) o IPv6 tem a capacidade de 

agregar ―uma chave pública a um endereço IPv6 no protocolo SEND‖. A 

conexão entre a chave pública e o endereço pode ser examinada pelo 

recálculo do valor ―hash‖ e checado com o valor da interface de tal modo que 

as mensagens enviadas de um endereço IPv6 podem ser resguardadas por 

incorporar na chave pública dados acessórios e assinando a mensagem com 

uma chave privada. A proteção então vai trabalhar sem uma certificação ou 

infraestrutura de segurança (CAMACHO, s.d.). 

                                                           
2
 O IETF (força-tarefa de engenharia da internet, de Internet Engineering Task Force), agrupa milhares de 

voluntários que debatem e lançam documentos técnicos e padrões da rede. Trabalham com padrões 
abertos adquiridos por consonância, disponíveis ao público, de anuência voluntária e sem royalties. 
Deste grupo participam pesquisadores, técnicos, professores e estudantes, além de pessoas 
interessadas. 



5.1.4 IMPLEMENTAÇÃO DO IPSEC 

 É possível implementar o IPSec de duas formas distintas a saber: 

• VPN ou tunelamento: ocorre quando os equipamento em ambas 

as extremidades da comunicação realizam o encapsulamento de pacotes, 

codificando um cabeçalho novo, com todo o conteúdo do pacote protegendo 

toda a informação. 

• Transporte: Realizado diretamente pelos equipamentos que 

realizam a comunicação, deixando o cabeçalho IP exposto, protegendo apenas 

os dados das camadas superiores. 

Com a utilização do IPSec é possível garantir a autenticidade dos 

dados pelo cabeçalho de autenticação (AH), garantindo que o emissor do 

pacote é quem está especificado no cabeçalho IP. É possível garantir também 

que o pacote não foi alterado ou reenviado, isto é, possui integridade. 

Outra característica que pode ser garantida pelo IPSec é a 

confidencialidade doas dados. Isto é feito pelo encapsulamento da carga de 

segurança, que impõe criptografia aos dados, utilizando chaves criptográficas. 

5.2 TAMANHO DOS ENDEREÇOS 

 O IPv6 utiliza máscara de 64 bits no endereçamento. Isto dificulta 

bastante o ataque do tipo scanning, porque, percorrendo 1.000.000 de 

endereços por segundo, seria preciso mais de 500.000 anos para percorrer 

toda a sub-rede. Com isso, ataques que utilizavam esta técnica passaram a 

encontrar maiores dificuldades. Com o IPv4, em menos de duas horas era 

possível percorrer todos os IP’s da mundo nas mesmas condições (Camacho, 

s.d.). 

 



5.3 EXTENSÕES DE PRIVACIDADE 

 As extensões de privacidade são extensões do mecanismo 

stateless de autoconfiguração, que gera endereços temporários e/ou 

randômicos, dificultando o rastreamento de usuários e de equipamentos, isto 

porque os endereços são alterados de acordo com as políticas locais. Deve-se 

priorizar a utilização de extensões de privacidade em comunicações externas 

porque sua utilização pode dificultar trabalhos de auditoria interna. 

5.3.1 MECANISMOS STATELESS 

 Os nós utilizam autoconfiguração stateless para produzir 

endereços usando informações locais combinadas com informações 

disponibilizadas por roteadores. A combinação dos prefixos de rede com 

identificadores de interface formam os endereços. Em uma interface que possui 

um identificador IEEE incorporado (endereços MAC dos equipamentos), o 

mesmo é normalmente derivado dele. Em outros tipos de interface, o 

identificador é gerado por outros meios, por exemplo, através da geração de 

números aleatórios. A utilização de extensão de nós gera identificadores de 

interface que mudam ao longo do tempo, mesmo nos casos em que a interface 

IEEE contém um identificador incorporado. Mudar o identificador de interface 

ao longo do tempo, torna mais difícil identificar quando os diferentes endereços 

usados em diferentes operações correspondem efetivamente ao mesmo nó 

(CAMACHO, s.d.). 

5.4 FIREWALL 

 Além disso, O IPv6 tem um firewall especifico, que operará 

exclusivamente em pacotes para este protocolo, possuindo as mesmas 

funções do IPv4, mas que precisa ser corretamente utilizado, porquanto todos 



os hosts da rede local apresentam IPs válidos, diferentemente do IPv4 que 

podia empregar IPs privados. As indicações para o firewall do IPv4 servem 

também para o IPv6, mas com outras funcionalidades como o de desviarem-se 

de endereços muito óbvios, assim como permitirem que se filtrem mensagens 

ICMPv6 que não são necessárias. 

5.5 ROTEAMENTO DINÂMICO 

 Foram desenvolvidos novos protocolos de roteamento dinâmico 

para operar com o IPv6, podendo-se destacar o OSPFv3 e o RIPng. Os dois 

possuem a característica de usar o IPSec, o que aumenta muito a segurança 

na troca de informações de rotas na rede.  

5.6 VULNERABILIDADES DO IPV6 

A segurança, como observado, sempre esteve presente no projeto 

do IPv6, sendo possível solucionar várias vulnerabilidades que estavam 

presentes no IPv4. Entretanto, o IPv6 não é perfeito, e o aparecimento de 

novas vulnerabilidades é inevitável ao passo que são realizados estudos mais 

profundos acerca do novo protocolo. Várias vulnerabilidades já tem sido 

exploradas, dentre elas: 

• Possível utilização do multicast  para a realização do 

reconhecimento em uma determinada rede, sendo descobertos todos os hosts 

ativos. 

• Exploração de vulnerabilidades presentes nos cabeçalhos de 

extensão: 

1. Sequência com múltiplos cabeçalhos, ou cabeçalhos mal 

formados, são utilizados em ataques do tipo DoS. 

2. Envio de informações sem a devida análise do conteúdo dos 

pacotes pelo firewall. 

• Falhas relativas à descoberta de vizinhança: 



1. Possibilidade de criação de Router Advertisements (RA) falsos, 

possibilitando um ataque do tipo homem-do-meio ou de negação de serviço. 

2. Falsificação de respostas na descoberta de vizinhos, 

possibilitando o ataque do tipo homem-do-meio. 

3. Congelamento de computadores que utilizam Windows, enviando 

RAs em grandes quantidades na rede. 

4. Possibilidade de responder ao processo de detecção de 

endereços duplicados, em um ataque do tipo negação de serviço. 

 

Algumas destas falhas possuem possibilidades de efetuar uma 

proteção parcial (RA Guard, por exemplo), outras devem ser tratadas e 

monitoradas (CERT.BR, 2014). 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

 A Segurança da Informação é regulada por três características 

principais: a Confidencialidade, a Integridade e a Disponibilidade. Esta 

segurança, que é vista como estratégica para as instituições e gerencia o 

processo de tomada de decisões, propende à otimização de deliberações e 

diretrizes. 

 O alto nível de importância e valor atribuído à segurança da 

informação precisa estar inteiramente conexo à importância que se atribui às 

normas relacionadas à informação. Ou seja, a segurança destes dados é tão 

importante quanto os próprios dados. 

 Em vista deste embasamento e com o surgimento dos recentes 

serviços e tecnologias ligados à segurança da informação, nasceu a 

necessidade de implementação de uma atualização do protocolo de Internet, 

posto que o existente, o IPv4, estava se mostrando limitado em relação a 

importantes questões mercadológicas, principalmente em relação à 

disponibilidade dos endereços, o suporte em tempo real e principalmente, 

conforme já visto, à segurança.  

 Este trabalho, teve o intuito de mostrar os conceitos e benefícios 

do novo protocolo IPv6, enfatizando os seus atributos e características, além 

das estruturas de mudança. 

A substituição do IPv4 pelo IPv6 é uma necessidade e deve ser feita 

de forma gradual, uma vez que há milhares de máquinas conectadas e que não 

dão suporte a essa nova versão. Então, a existência das duas versões é 

necessária e inevitável. Não há como definir uma data fixa para que toda a 

transição seja feita para a nova versão. A sua operacionalização começou 

oficialmente em 06 de junho de 2012. 

 De modo comprovado, o IPv6, por não possuir os limites do IPv4, 

pode se abrir em diversas possibilidades que visam conectar ainda mais o 

mundo. Porém, é necessário que sempre seja observado que o grau de 

segurança que se pretende conseguir precisa ser norteado por políticas e 



normas de segurança, que necessitam ser abraçadas e aplicadas na sua 

íntegra para que sejam realmente eficazes.  

 Este rigor deverá também ser precedido de procedimentos que 

definam estas políticas e normas, por ser de importância essencial e 

fundamental para a garantia do desenvolvimento contínuo da segurança da 

informação, que hoje é considerado um bem intangível nas instituições. 

 O IPv6 vem apresentando,  a medida que estudos mais profundos 

são realizados, problemas e vulnerabilidades que propiciam novos ataques de 

invasores e o comprometimento da segurança da informação, fazendo com que 

estejamos sempre alertas e eternamente vigilantes.  
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