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Temos hoje no Brasil, um total de 3049 prefixos 
IPv6 alocados em ASN’s nacionais. E desses 
3049 prefixos, temos somente 882 ASN’s 
nacionais propagando seus prefixos. E ainda que 
propagados, estimamos que apenas uns 50% 
dos que estão propagando estão realmente 
entregando o IPv6 na casa do seu assinante 
(sendo otimistas).



Atualmente, vários pequenos e médios 
provedores via rádio, cabo UTP ou FTTx usam 
ativos de fabricantes Ubiquiti Networks e 
Mikrotik. Além deles, a D-Link tem roteadores de 
modelos de entrada (DIR-610, DIR-615, etc) bem 
acessíveis para clientes de redes UTP e FTTx. 
Além disso, a maioria gritante usa autenticação 
PPPoE.



Não abordaremos a parte de transporte de 
dados / roteamento dos pacotes IPv6. Vamos 
abordar somente a parte de concentrador e 
clientes. E de uma forma simples, 
conseguiremos atingir o objetivo.



Para o concentrador usaremos o RouterOS. 
Para o concentrador ficar pronto para o IPv6, 
basta somente ativar o pacote no concentrador, 
levantar os pools e vinculá-los ao concentrador 
PPPoE.



São necessários basicamente dois pools no 
concentrador para que o PPPoEv6 funcione:

- Pool de túnel PPPoE;
- Pool de Prefix-Delegation.

Geralmente, usamos /64 para PPPoE, e /56 para 
o Prefix-Delegation.





No PPPoE-Server, precisamos ativar o IPv6: 
yes, e vincular os túneis criados





Vamos abordar superficialmente a conexão dos 
clientes PPPoE (D-Link, Mikrotik e Ubiquiti).



Para o cliente Mikrotik, basta criar o PPPoE-
Client, e um DHCPv6 Client. A partir daí, 
podemos colocar um IPv6 na interface LAN 
originado do Pool criado pelo DHCPv6 client, 
com a opção advertise marcado.





Para habilitar o IPv6 numa CPE da Ubiquiti, 
tecnicamente, precisamos ativar o protocolo IPv6 
na área de network, na interface wan e lan. É 
necessário também ativar o DHCPv6 na WAN, 
Prefix-Delegation na lan, e selecionar a opção 
stateless, além de informar o tamanho do bloco a 
ser recebido (/60)





Para habilitar o IPv6 numa CPE da D-Link, basta 
habilitar na opção IPv6, o PPPoE. E habilitar a 
opção Ativar DHCP-PD com a forma de 
configuração SLAAC + Stateless DHCP.



usuario





Constantemente ministramos treinamentos EAD 
de IPv6 na última milha, incluindo tópicos como:

- OSPFv3;
- Como implantar IPv6 em rede legada 

(técnicas de tunelamento e transporte);
- Planejamento e controle de migração 

(PHPIPAM, etc.).



As agendas de treinamento podem ser 
consultadas através de email para  
treinamentos@network.education, através do 
nosso site http://network.education ou nossa 
fanpage: http://fb.com/networkeducationbr.

Mas já temos um treinamento de IPv6 agendado 
para iniciar dia 11/01/16.
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