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Nossa 
Agenda
● Esgotamento do IPv4
● Como é a transição?
● Problemas do CGNAT
● Quando os usuários terão IPv6 em casa?
● Motivações para implantar IPv6
● Quem já ativou?
● IPv6 e provedores de trânsito
● IPv6 e hospedagem / datacenters
● Resumo das mudanças recentes

no cenário da transição
● Como ativar? 
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● Reserva /10 (LACNIC)Reserva /10 (LACNIC)

● /11 → qualquer um pode solicitar/11 → qualquer um pode solicitar
           /22 (max) a cada 6 meses (min)           /22 (max) a cada 6 meses (min)

● /11 → só quem nunca solicitou/11 → só quem nunca solicitou
   /22 (apenas 1 vez)   /22 (apenas 1 vez)

 



Como é 
a transição? 
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Problemas 
do CGNAT
● Esgotamento das portas 
● Necessidade de logs das portas
● Ponto extra de falha na rede do 

provedor
● Equipamento caro
● Quebra de conectividade fim a fim
● Dificuldade na geolocalização
● Dificuldade de identificação de usuários 

em investigações

 



Quando os usuários terão 
IPv6 em casa? 
● Compromisso dos maiores
provedores de acesso:
= 100% dos novos usuários 
    domésticos nos grandes 
    centros urbanos até o 
    final de 2015

(e usuários corporativos e trânsito????)

 



Quando os usuários terão 
IPv6 em casa? 



Motivação para 
Ativar IPv6
● Fim do IPv4!
● A Internet está MIGRANDO para o IPv6, no 

médio prazo não há alternativa
● Evita problemas do CGNAT

- investimento em equipamentos
- necessidade de log de portas
- possibilidade de lentidão, 
  falta de conectividade
- violação do princípio 'fim a fim'

● Grandes players já ativaram ou
estão ativando o IPv6

 



Quem 
já ativou? 

 

 



Quem 
já ativou? (top sites) 

 

 



Quem
já ativou? (conexão)

 

Dados da tabela BGP global



IPv6 e provedores
Trânsito (conexão)

 

PTT.br SP



Provedores 
Hospedagem / Datacenters
● SERPRO
● Kinghost
● Cloudflare
● Amazon (EBL)
● ALOG
● UOL/Diveo
● Google (Blogger/Apps)
● Akamai
● Ovh
● Softlayer
● Digital Ocean 

 



Resumo das mudanças recentes no
Cenário da Transição
● Fim do IPv4 no Registro.br/NIC.br/LACNIC
● Grupo de trabalho sobre IPv6 na FEBRABAN e teste 

piloto bem sucedido dos bancos
● Planejamento do Governo Federal, com divulgação de 

cronograma: 35% dos sites com IPv6 até 
setembro/2015 e 100% dos sites até março/2016

● GT-IPv6 na Anatel com o cronograma das grandes 
telcos: IPv6 nos grandes centros para os novos 
usuários em Jul/2015 (ou até Dez/2015)

● Aumento expressivo no número de usuários IPv6 e do 
trânsito IPv6 no Brasil no início de 2015

 



Como
Ativar?
● Formação!

● Livros, cursos
● Testes, experimentos
● Acesse: www.ipv6.br

● Conectividade
● Solicite seu bloco

(ou torne-se um AS e então faça isso)
● Solicite a ativação em seu provedor 

de trânsito

 

http://www.ipv6.br/


Como
Ativar?
● Testes

● Internos
● Grupos de usuários / regiões

● Desafios
● Última milha
● Equipamentos dos usuários

(CPEs, roteadores WiFi, 
smartphones)

 



Obrigado!
www.ipv6.br
Antonio M. Moreiras

moreiras@nic.br

ipv6@nic.br @ipv6_br facebook.com/nic.br

14 de abril de 2015

http://www.ipv6.br/
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