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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Prezado estudante,  

futuro técnico em Telecomunicações!

Parabéns por ingressar nesta nova etapa que se abre no Curso Técnico em 

Telecomunicações na modalidade a distância na componente curricular Re-

des de Telecomunicações I. Você é o ator principal do estudo a distância e é o 

motivo da produção deste material, pois sabemos da importância que sua formação 

tem para sua vida pessoal e social. O Brasil conta com sua qualificação profissional 

para ajudar no crescimento econômico e tecnológico e se tornar uma potência de 

primeiro mundo. O mercado de telecomunicações é amplo, promissor e está 

aberto para recebê-lo. Basta você dedicar um tempo significativo para o seu 

estudo, sendo empreendedor na busca do seu conhecimento. Não se con-

tente com o pouco, busque sempre a superação.

Caro estudante, você está em uma área de conhecimento e trabalho que exi-

ge inovação; por isso, confiamos em sua dedicação e capacidade de atender 

ao que for solicitado para que tenha um curso de qualidade e para que você 

possa ser respeitado no universo social e profissional. Nosso material didáti-

co irá ajudá-lo a vencer cada uma das etapas, com procedência conceitual e 

propostas de atuação prática.

Repito, complementando: “você é o ator principal da sua busca pelo suces-
so”. Conte conosco!

Um grande abraço!

Professor Marrison Dantas de Oliveira 





Apresentação  
da componente curricular
 

Iniciando nosso diálogo, quero informar que a componente curricular Redes 

de Telecomunicações I lhe permitirá obter um conhecimento mais aprofun-

dado nas redes utilizadas no dia a dia do profissional técnico. Você pode 

perceber que retomaremos alguns conceitos que foram trabalhados em mo-

mentos anteriores na componente curricular denominada Redes de Com-

putadores, e conduziremos o entendimento de como acontece a geração, o 

tratamento e a transmissão da informação.

Aqui, você conhecerá a arquitetura das redes de telecomunicações, enten-

dendo como as informações trafegam no mundo virtual. Viajará no mun-

do da Internet, compreendendo o funcionamento do protocolo TCP/IP e de 

seus serviços, tais como DNS, HTTP, SMTP e TELNET. Conhecerá o endereço 

IP, suas divisões e aplicação nas redes comerciais, privadas e públicas. Apren-

derá, ainda, sobre Intranet, sua aplicação nas redes corporativas. Conhecerá 

o conceito e as principais tecnologias utilizadas na segurança das redes locais 

e de grandes empresas. Este texto é o ponto de partida. Na coluna lateral das 

páginas, indicaremos outras situações de aprendizagem simbolizadas por 

ícones. São outros campos para que você se aprofunde e faça interlocuções 

com outros conteúdos. Por fim, detalharemos as redes virtuais privadas (VPN 

– Virtual Private Network) e sua aplicação e implicações.

Nossa componente curricular estará intimamente ligada com a parte prática; 

para isso, propomos algumas situações de aprendizagem práticas nas quais 

se aplicam os conhecimentos dessa componente curricular em forma de La-

boratório de Redes de Telecomunicações I.

Aproveite o conhecimento que estará sendo compartilhado para seu cresci-

mento e sucesso profissional. Temos certeza que o conhecimento tratado no 

curso que você escolheu servirá de base para os demais conhecimentos que 

você ainda contatará.

Professor Marrison Dantas de Oliveira
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Informação: geração, 
tratamento e transmissão

Unidade 1 
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Unidade 1 

O mundo paulatinamente tem se informatizado, de modo que es-

tamos diante de um mar de informações que necessitam ser lidas, 

entendidas e interpretadas com procedência contextual e certo 

critério seletivo. Assim entendemos que a informação é base para 

todo conhecimento e, portanto, para que você compreenda me-

lhor sua natureza e modalidade, especialmente como um futuro 

profissional da área, é importante identificá-la desde sua geração, 

tratamento e transmissão. Com esse conhecimento você compre-

enderá as condições de conexão e identificará as tecnologias utili-

zadas nas diferentes formas de transmissão informação.

Geração e tratamento da informação
Como você aprendeu na Componente Curricular de Programas e Aplica-

tivos, dados e informações são coisas diferentes.  Observe no glossário a 

diferença entre estes conceitos.

Dando continuidade, detalho que todo e qualquer processo de geração, tra-

tamento e transmissão da informação envolve uma série de passos:

Escolher a 
informação a ser 
transmitida

Preparar a 
informação

Transmitir a 
informação

ar a
ação

Trans
infor

Codificar a 
informação

ir a 
ção

Receber a 
informação

Figura 1.1 – Passos para transmissão da informação
Fonte: Elaborada pelo autor

1. A escolha da informação a ser transmitida ocorre, por exemplo, quando 

você define que deseja enviar um e-mail para alguém, entra no seu servi-

dor de e-mail e prepara o correio eletrônico para ser enviado.

2. A preparação dessa informação com sua divisão em pacotes é realizada 

pelo protocolo. Você conhecerá este processo de forma mais visual no 

vídeo apresentado a seguir.

Dados
São códigos (números, textos ou 
caracteres alfanuméricos) que 
por si só não expressam algum 
sentido lógico. Dependem de 
um contexto ou de um proces-
samento para expressar sentido. 
Exemplo: ao inserir o número 
1 em uma calculadora, você 
está inserindo um dado, que 
nesse momento não significa 
muita coisa. Ao inserir o sinal 
da adição “+”, novamente você 
está inserindo um dado. Por fim, 
ao inserir novamente o número 
1 e clicar em “=”, você termina 
a inserção dos dados e solicita 
um processamento que irá gerar, 
ao final, uma informação, que 
tem sentido, é produto de um 
contexto. Assim, o número 2 é o 
resultado da soma de “1+1=2”. 
O conjunto dos dados, após o 
processamento, gera a infor-
mação.

Pacote
São fragmentos da informação 
a ser transmitida. É a divisão da 
informação em partes menores 
para facilitar a transmissão e 
diminuir o tráfego na rede.
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3. A transformação dessa informação em código, de acordo com o meio a 

ser utilizado para transferência, é preparada de acordo com o meio pelo 

qual será transportada. Lembre-se do que você aprendeu na componen-

te curricular de Redes de Computadores sobre os meios guiados e não 

guiados e entenda que para cada meio utilizado (cabo metálico, fibra 

óptica, ou redes sem fio), a informação deve ser preparada de forma que 

possibilite a utilização do meio que está sendo utilizado na rede.

4. A transmissão da informação até o destino, com o envio do emissor até o 

receptor, ocorre utilizando-se do meio (guiado ou não guiado).

5. A recepção ocorre no destino, com sua consequente decodificação para 

ser apresentada ao receptor.

Sinais analógicos e sinais digitais
Soares, Lemos e Colcher (1995,  p. 42), afirmam que “sinais nada mais são do 

que ondas que se propagam através de algum meio físico, seja ele o ar, um 

par de fios telefônicos, etc.”. Observa-se, segundo os autores citados, que o 

conceito de sinal está diretamente ligado à transmissão da informação.

Para que você passe a ter mais segurança em relação a conhecimentos que pou-

co a pouco irão tendo sua especificidade, informamos que há dois tipos de sinais:

1. Sinais analógicos: aqueles que demonstram variações contínuas em um 

intervalo de tempo e que podem ser exemplificados com os sinais sono-

ros, conforme demonstra a Figura 1.2.

Tempo

+

-

Figura 1.2 – Sinal analógico
Fonte: http://andrepintoo.wordpress.com/sinail-analogico/

Para entender melhor como 
funciona a geração da 

informação no meio digital, 
bem como a sua divisão em 

pacotes, assista ao vídeo 
“Guerreiros da Informação” 

em: http://www.youtube.com/
watch?v=IOIWEjh5QNA

Como complementação deste 
conceito, leia as informações 

contidas no site http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Sinal_(teoria_da_informação) 
e, após a leitura, diferencie o 

conceito de sinal do conceito de 
informação, apresentando-os 
aos seus colegas no fórum de 

seu ambiente virtual de ensino-
aprendizagem.
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Quando falamos em um microfone, nossa voz é convertida em um sinal 

analógico que irá trafegar pelos cabos ou pelo ar nos microfones sem fio, 

na forma de ondas, conforme ilustra a Figura 1.3. Essas ondas variam de 

comprimento e de amplitude, que é a variação de tamanho verticalmen-

te (positiva ou negativamente).

Figura 1.3 – Representação de um sinal sonoro com variação de amplitude
Fonte: http://www.virtual.epm.br/material/ead/som.htm

2.  Sinais digitais: são sinais fixos.  Seus pulsos possuem intervalos de 

tamanhos iguais e amplitudes limitadas aos valores iguais a 0 (zero) e 

1(um). Chamamos esses valores de bits (binary digit – dígito binário), 

materializados na Figura 1.4.

0 0 0 0

1 1

Figura 1.4 – Sinal digital
Fonte: Elaborada pelo autor

Eu sei que você sabe e que você pode enriquecer nosso estudo com sua 

participação prática e atenta de sua realidade. Verifique em sua cidade a 

questão da transmissão por ondas de rádios AM e FM e a existência de 

sinal de TV digital. Elabore um pequeno texto digital em forma de slides 

mesclando imagens e texto que expliquem o tipo de sinal utilizado por es-

ses recursos. Poste no ambiente virtual de nosso curso. Não se esqueça de 

compartilhar suas observações com colegas que apresentaram um conte-

údo diferente do seu. Faça algumas perguntas ou responda às perguntas 

que houver com os colegas no fórum.

Diariamente você tem contato com os sinais digitais ao operar computado-

res, pois as informações são processadas de forma digital, ou seja, os sinais 
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0 e 1 são utilizados para representar as informações dentro dos vários dispo-

sitivos do computador.

Observe ainda que no computador também há manipulação de informações 

no formato analógico. O disco rígido (HD – Hard Disk) armazena suas infor-

mações de forma magnética, ou seja, analógica. Sua placa controladora é 

que realiza essa conversão para disponibilizar as informações de forma digi-

tal para os outros dispositivos do computador.

Tratamento da informação
Nesta seção você passará a conhecer um pouco mais sobre o tratamento que 

as informações recebem antes de serem transmitidas e, desse modo, com-

preenderá melhor todo o processo de tratamento de cada uma das informa-

ções que você visualiza diariamente. Preste atenção nas formas de tratamen-

to que a seguir apresentamos e atente para cada uma das características.

Comutação e suas formas
Comutação é a técnica utilizada para interligar recursos, tais como meios 

de transmissão e linhas telefônicas. Também pode ser chamada de chave-

amento, pois consiste na interligação de origem ao destino, utilizando-se 

de recursos que definirão o melhor meio a ser utilizado. Como formas da 

comutação temos as seguintes:

a) Comutação por circuitos: é a criação de um caminho ponta a ponta, 

dedicado, entre origem e destino, antes mesmo da informação ser trans-

mitida. Com o canal estabelecido, a informação é enviada e, por fim, o 

circuito é encerrado, conforme demonstra a Figura 1.5.

Conexão física estabelecida quando 
a chamada é feita

Equipamento 
de comutação

Figura 1.5 – Comutação de circuitos
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

Seguindo o caminho do conhecimento sobre a comutação, é importante 

que você saiba que um dos exemplos clássicos de utilização da comutação 

por circuitos é o sistema telefônico. Isso implica que, quando realizamos 
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uma ligação, um canal é estabelecido entre um ponto e outro. Ao término 

dessa ligação, quando desligamos o telefone, o canal é encerrado, ou seja, 

o canal estabelecido fica ativo durante todo o tempo da ligação e só será 

finalizado com o término de seu uso, como apresentado na Figura 1.6.

Figura 1.6 – Ligação telefônica
Fonte: Shutterstock (2014) 

b) Comutação por pacotes: aponta para a não necessidade de estabele-

cimento de um circuito dedicado entre a origem e o destino, pois cada 

parte da informação (denominada de pacote) segue de um ponto a outro 

da rede com um cabeçalho contendo, entre outras informações, o ende-

reço de destino. Em cada nó, a mensagem é lida e encaminhada ao nó 

seguinte até a chegada ao destino.

Podemos observar que, como o caminho não fica reservado para trans-

missão de apenas uma informação (como na comutação por circuito), 

vários emissores podem enviar informação ao mesmo tempo, pelo mes-

mo caminho. Se várias informações forem enviadas simultaneamente, 

em fila, elas aguardarão o momento de sua transmissão (esse processo 

é conhecido como store-and-forward), como está materializado visual-

mente na Figura 1.7.

Pacotes enfileirados para 
transmissão subsequente

Equipamento 
de comutação

Figura 1.7 – Comutação por pacotes
Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv/pagina_3.asp

Ao assistir ao vídeo 
“Guerreiros da Informação”: 
http://www.youtube.com/
watch?v=IOIWEjh5QNA 
referenciado na seção 
Tratamento da informação, 
você pode observar com mais 
detalhes a técnica da comutação 
por pacotes. É importante que 
você assista ao vídeo novamente 
e construa um pequeno texto 
dissertativo ilustrando as 
características da comutação 
por pacotes e da comutação por 
circuitos. Evidencie as vantagens 
e desvantagens de ambas. Poste 
esse texto no fórum de  
nosso curso.
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Você já deve ter entendido que toda requisição de uso da banda de trans-

missão será aceita e uma fila será formada. Cada usuário utilizará o canal 

apenas para transmissão do sinal enviado, não havendo reserva de canal 

(como na comutação por circuito), o que garante a utilização plena da capa-

cidade do meio utilizado, mas não garante a taxa de transmissão, devido ao 

congestionamento provocado pelas filas nos comutadores.

Saiba que a taxa de transmissão é a quantidade de bits que um meio de trans-

missão pode transmitir por segundo. Como o próprio conceito demonstra, a 

unidade básica de medida de taxa de transmissão é o bit por segundo (bps).

Vou fazer uma analogia com um exemplo prático para facilitar o 
entendimento:

Imagine a seguinte situação: você precisa sair de carro da sua residência 
até o seu polo onde realiza os encontros presenciais. Imagine que o canal 
é uma pista que liga sua casa até o polo. Agora visualize as duas situações 
expostas abaixo:

•	 Se esse deslocamento fosse realizado nos moldes da comutação por 

circuitos, você, antes de sair, escolheria o caminho a ser seguido e re-

servaria todo esse trajeto até o destino apenas para seu uso, ou seja, a 

pista estaria bloqueada para sua passagem e ninguém mais passaria por 

ela até você chegar ao destino e liberar a via. Isto faz com que a capa-

cidade da via não seja plenamente utilizada, pois somente um veículo 

estará passando por ela naquele momento.

•	 Já na comutação por pacotes, você entraria na fila de carros que estão 

na via e iria seguindo na ordem em que os carros estariam dispostos. 

Imagine que a via possui velocidade de 60 km/h. Nessa situação, se 

houver um excesso de veículos trafegando na via ao mesmo tempo, 

será gerado um engarrafamento e a velocidade de 60km/h não será 

atingida; porém, a pista estará sendo plenamente utilizada por todos os 

veículos que estiverem na fila.

Da mesma forma acontece na comutação por circuitos, em que você 

tem o canal reservado para o uso exclusivo, porém sua capacidade não 

será plenamente utilizada e, se vários desejarem utilizá-la ao mesmo 

tempo, terão que esperar para reservar o canal.

Já na comutação por pacotes, o meio é compartilhado, sua utilização é mais 

eficiente, porém, com aumento de tráfego, a velocidade pode diminuir.
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Você com certeza já foi vítima desse excesso de tráfego. A transmissão 

de informações através dos roteadores utilizados na internet, atualmen-

te, utiliza a comutação por pacotes como base para sua transmissão. 

Logo, com certeza, você já teve momentos em que abriu uma página de 

forma rápida; já em outros, a mesma página foi aberta lentamente. En-

tre outros fatores que podem influenciar essa velocidade, o excesso de 

tráfego no canal é um dos que mais atinge as comunicações na Internet.

Outras formas de tratamento da informação
Como vimos pontuando nesta unidade temática, há várias formas de trata-

mento da informação até que esta chegue ao seu destino final. Importante 

que você identifique algumas técnicas de detecção de erro.

Técnicas de detecção de erro
Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 127-128) detalham que a detecção de 

erros consiste na inserção de bits redundantes na informação original. Estes 

bits são chamados de redundantes por serem gerados dos bits da informa-

ção original e inseridos no pacote de informação a ser transmitida. O emissor 

do sinal possui algoritmo capaz de gerar esses bits e inseri-los na informa-

ção, de forma que o receptor, ao receber o pacote e utilizando-se do mesmo 

algoritmo, separa os bits redundantes e os compara com os bits originais da 

informação para verificar se houve algum erro.

Os erros são comuns na transmissão da informação e temos que aprender a 

lidar com eles. Esses erros são causados por agentes de distorção, tais como 

ruído, atenuação e eco, modificando os bits enviados, como ilustrado na 

Figura 1.8. Como você estudou em um passado próximo, na componente 

curricular de Redes de Computadores e pode visualizar na Figura 1.9, há vá-

rios meios físicos utilizados para transmissão da informação. Podemos citar 

os cabos metálicos, o ar e a fibra óptica, que é o menos suscetível a erros.

Figura 1.8 – Informação com erro
Fonte: Shutterstock (2014)
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Cabo metálico        UTP

Fibra óptica                                                            Transmissão via satélite

Figura 1.9 – Meios de transmissão
Fonte: Shutterstock (2014)

Mas como lidar com esses erros? 

Temos que nos preocupar em possibilitar a recuperação da informação per-

dida, porém, antes da recuperação, precisaremos detectar esses erros.

De acordo com Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 126-127), há duas formas 

para lidarmos com os erros: ou incluímos informações redundantes de forma 

que o receptor consiga deduzir os dados transmitidos (código de correção de 

erros) ou inserimos informações redundantes suficientes para que o receptor 

apenas detecte que houve um erro (código de detecção de erros).

•	 Exemplos de código de correção de erros: código de convolução 

binários, código de Reed-Solomon.

•	 Exemplos de código de detecção de erros: código de paridade, 

checksuns, verificação de redundância cíclica (CRC).

Em meios de transmissão onde ocorrem muitos erros, como nas redes sem 

fio, não é eficiente a utilização do código de detecção de erros, pois para 

cada erro encontrado, uma nova transmissão daquele pacote será realizada. 

Utiliza-se o código de correção de erros, em que o próprio receptor, utilizan-

do-se dos dados redundantes inseridos, corrige o erro.
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Na utilização do código de correção de erros, um grande volume de dados 

redundantes é inserido, o que aumenta consideravelmente o tráfego na rede.

Propomos agora uma atividade prática onde você poderá utilizar a fer-

ramenta Wireshark, que pode ser baixada no endereço: http://www.
wireshark.org/download.html, para capturar informações que tra-

fegam em uma rede e analisar os pacotes de forma a identificar os bits 
inseridos para possibilitar a detecção e correção de erros.

Para realizar essa atividade, utilize o endereço citado acima e baixe o progra-

ma, observando qual a versão do sistema operacional que você está utilizan-

do no seu computador. Após baixar o programa, realize a sua instalação pa-

drão e aceite a opção para instalar o Winpcap para que você consiga realizar 

a captura de pacotes na rede. Após a instalação do Wireshark, execute-o. 

Uma janela idêntica à da Figura 1.10 será exibida:

Figura 1.10 – Janela inicial do Wireshark
Fonte: Print Screen do Wireshark versão 1.10.5

Observe na janela, na primeira guia aberta, a lista com todas as conexões 

disponíveis em seu computador. Se você está utilizando a conexão wi-fi para 

acessar a rede, selecione-a; se você está utilizando um cabo de rede, observe 

qual a conexão você está utilizando no item “Conexões de Rede do Windo-

ws” e selecione-a para que o Wireshark consiga capturar os pacotes.

Após selecionar a interface, clique em “Start”, tente acessar alguma coisa 

pela rede, tal como um site da Internet ou mesmo uma pasta em outro com-

putador, volte ao Wireshark e clique em “Stop” para interromper a captura. 

Uma janela similar à da Figura 1.11 será exibida em sua tela.
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Figura 1.11 – Captura de pacotes no Wireshark
Fonte: Print Screen do Wireshark versão 1.10.5

Você pode observar que uma grande quantidade de pacotes foi capturada 

com o pouco acesso que realizou. Escolha um pacote de exemplo e observe, 

na parte inferior da janela, alguns itens interessantes:

1. Quando você seleciona um pacote, na parte inferior, o pacote é dividido 

em partes de acordo com o protocolo utilizado. Na Figura 1.11 você pode 

observar que a parte do “Internet Protocol” aparece separada da parte 

“Transmission Control Protocol” que ainda se separa da parte “Hypertex 

Transfer Protocol”. Você pode concluir que o pacote capturado refere-se 

a tráfego HTTP, ou seja, páginas de hipertexto.

2. A parte do teste de erro é realizada pelo protocolo TCP que é um proto-

colo orientado a conexão. Logo, clique no sinal de “+” ao lado do item 

“Transmission Control Protocol” e procure a opção “Checksum” para vi-

sualizar a parte dos bits inseridos no pacote para controle de erros. Agora 

que você clicou em “Checksum” você pode observar na parte inferior da 

janela os bits que foram inseridos para controle dos erros.

Seguindo esses passos, e aproveitando o conhecimento já adquirido, obser-

ve nos vários pacotes que você capturou, na parte “Transmission Control 

Protocol”, a parte do checksum para verificar os bits inseridos para controle 

de erro. Acesse também pacotes “HTTP”, observando na parte superior da 

janela a coluna “Protocol” e, nesse tipo de pacote, observe que na parte 

“Hypertex Transfer Protocol” não há o item “Checksum”, ou seja, no HTTP 

não é realizado o controle de erros.
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a) Detalhando o código de detecção de erros por paridade
Um bit de paridade é inserido no final de cada byte (ou caractere) de 

forma a deixar todos os caracteres com um número par de bits (paridade 

par) ou um número ímpar de bits (paridade ímpar):

 – Caractere: 0 1 0 0 1 1 1

Utilizando a sequência binária acima, onde há quatro bits iguais a “1”, se 

o emissor e o receptor utilizarem paridade par, o bit a ser inserido será o 

0 (zero), pois contando-se o número de bits 1 (um) temos 4 (quatro) que 

é par; logo, o caractere final, com o bit de paridade será:

 – Caractere: 0 1 0 0 1 1 1 0  (bit de paridade).

Se o sinal passar por qualquer alteração, vítima de um ruído, por exem-

plo, que alterar a quantidade de bits 1 (um), o receptor perceberá que 

houve um erro de transmissão.

Observe que se a alteração ocorrer de forma a não modificar a quantida-

de par de bits 1 (um), o receptor não será capaz de identificar o erro. Esta 

é a fraqueza do código de detecção de erros por paridade.

b) CRC (Cyclic Redundancy Check – Código de Redundância Cíclica)

Nesse tipo de correção de erros, toda a técnica de trabalho está baseada 

em códigos polinomiais.

Utilizando-se do código de redundância cíclica, emissor e receptor de-

vem acordar um valor comum (um polinômio gerador) que será utilizado 

na verificação dos erros na transmissão da informação.

Dessa forma, quando um emissor deseja enviar uma informação para o 

receptor, ele adiciona uma quantidade de bits aos dados que somados 

aos bits do bloco original que contêm a informação a ser transmitida, 

torne-o perfeitamente divisível (não deixando resto na divisão) pelo valor 

comum (polinômio gerador) que fora acordado anteriormente. 
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Observe que o processo não é complexo:

Pegam-se os bits da informação que se deseja transmitir (I), acrescenta-se 

uma sequência de bits (B) que somados a I serão perfeitamente divisíveis pelo 

polinômio gerador acordado anteriormente pelo emissor e pelo receptor (V):

(I + B)/V = 0 (se o resto for zero, significa que a informação chegou sem erros)

(I + B)/V ≠ 0 (se for diferente de zero, significa que a informação chegou 

com erro).

Transmissão da informação
Este é um dos tópicos mais importantes para você, futuro Técnico em Teleco-

municações, afinal de contas, diariamente suas atividades estão relacionadas 

com a transmissão da informação.  Aqui você deverá compreender como a 

informação é transmitida da origem ao destino e quais são os agentes que 

atuam sobre essa informação dificultando o processo de sua transmissão.

Modos de transmissão
Os modos de transmissão indicam a forma como a informação será transmi-

tida no meio físico. Vamos analisar duas formas, a Simplex e a Duplex.

Simplex
Neste modo de transmissão, as informações trafegam em sentido único. 

Como exemplo visualize a Figura 1.12, uma via pública de mão única, onde 

os veículos trafegam em um único sentido e também ilustra o tráfego de 

dados em sentido Simplex.

Via pública de mão única

01001011 01001011

Meio físico

Figura 1.12 – Comunicação Simplex
Fonte: Elaborada pelo autor

Se você deseja relembrar o 
conceito de funções polinomiais 

que você estudou em matemática, 
acesse o site: http://www.

brasilescola.com/matematica/
funcao-polinomial.htm

As novas tecnologias permitem 
acesso a informações de forma 

interativa. Assista ao vídeo sobre 
transmissão holográfica de 

imagens para Copa de 2022 no 
Japão. https://www.youtube.
com/watch?v=Kfnxl19F5U0 
e poste, em seu perfil de uma 

rede social ou no fórum de seu 
ambiente virtual de ensino-

aprendizagem, o endereço do 
vídeo e um comentário sobre seu 

conteúdo para compartilhar as 
informações com seus amigos.
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Diariamente você faz uso da comunicação em modo Simplex quando envia 

documentos para sua impressora, por exemplo; nesse caso, o tráfego de infor-

mação segue do computador para a impressora em sentido único. O mesmo 

caso ocorre na comunicação entre o mouse e o computador, na qual o tráfego 

está em sentido único, do mouse para a porta em que ele está ligado.

A troca de sentido da transmissão é chamada de turn-around (troca de sentidos).

duplex
Neste modo de transmissão, as informações trafegam no mesmo meio físi-

co, nos dois sentidos. Há dois tipos de modos de transmissão Duplex:

a) Half-duplex (ou semiduplex): a comunicação ocorre nos dois sentidos, 

porém, nunca de forma simultânea. A comunicação ocorre em um sen-

tido de cada vez, podendo ser alternada entre os sentidos sempre que 

necessário. Como exemplo, temos a comunicação entre rádios de co-

municação, ilustrada na Figura 1.13, em que o usuário aperta o botão e 

fala enquanto o outro usuário ouve e vice-versa. Podemos lembrar ainda 

de uma ponte estreita onde se pode trafegar nos dois sentidos, porém, 

apenas um carro consegue passar de cada vez.

Figura 1.13 – Rádio de comunicação
Fonte: Shutterstock (2014)

b) Full-duplex: a comunicação ocorre simultaneamente nos dois sentidos. 

Podemos dizer que temos algo similar a uma via pública de mão dupla, 

conforme demonstrado na Figura 1.14, onde carros trafegam nos dois 

sentidos simultaneamente e a comunicação de dados em full-duplex.
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Via pública de mão dupla

01001011 01001011

Meio físico

01001011 01001011

Figura 1.14 – Comunicação full-duplex
Fonte: Elaborada pelo autor

Este é o modo de transmissão com maior velocidade. Podemos ter informação 

trafegando nos dois sentidos ao mesmo tempo, sem necessidade de turn-around 
(troca de sentidos). Um exemplo deste meio de transmissão é o telefone.

agentes de distorção
Os agentes de distorção podem ser:

Ruído
São sinais indesejáveis inseridos durante a transmissão que causam distorção.

Soares, Lemos e Colcher (1995, p. 51-52) classificam os ruídos nos seguintes 

tipos:

•	 ruído térmico (ou ruído branco): causado pelo aumento da tempera-

tura do condutor.

•	 Ruído crosstalk (linha cruzada): é causada quando condutores próxi-

mos induzem sinais entre si, causando interferência.

•	 Ruído impulsivo: é um ruído imprevisível, causado geralmente por fa-

lhas nos equipamentos ou mesmo por distúrbios elétricos não previsíveis.

•	 Ruído de intermodulação: é provocado quando sinais de diferentes 

frequências trafegam no mesmo meio físico.

Condutores
São meios utilizados para 

transmissão da energia elétrica. 
Aplicados às telecomunicações, 

trata-se dos meios utilizados 
para condução  

das informações
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atenuação
Provocada pela perda da potência causada pela distância do cabo. Quanto 

maior o cabo e a frequência, maior será a atenuação. Nas transmissões com 

sinal digital de longa distância, a solução para a atenuação é a utilização de 

repetidores (que recebem um sinal atenuado e o regeneram). Observe as 

Figuras 1.15 e 1.16, que demonstram o conceito apresentado.

Atenuação causando deterioração do sinal

Figura 1.15 – Atenuação
Fonte: http://aulas.emanoel.pro.br/mod/resource/view.php?id=689

Figura 1.16 – Repetidor regenerando o sinal atenuado
Fonte: Shutterstock (2014)

eco
São sinais refletidos em uma linha de transmissão. O eco ocorre quando uma 

mudança de impedância (resistência à passagem da informação) ocorre na linha.

Multiplexação
Soares, Lemos e Colcher (1995, p. 54) conceituam multiplexação como a 

transmissão simultânea de mais de um sinal por um meio de transmissão, 

utilizando-se melhor da capacidade da banda de passagem.

Mas o que é banda de passagem?

É a capacidade máxima de frequência (hertz) que um meio físico pode trans-

mitir ao mesmo tempo. Nesse contexto, largura de banda consiste na dife-

rença entre a frequência máxima e mínima que um meio físico pode operar. 

Essa largura determina a quantidade de informação que pode ser transmi-

tida em um segundo (bits por segundo). Observando a Figura 1.17, você 
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pode comprovar na prática que a banda de passagem do meio físico é maior 

que a banda necessária para a passagem do sinal a ser transmitido, fazendo 

com que a multiplexação potencialize a utilização dessa banda, inserindo ao 

mesmo tempo vários sinais.

Frequência (banda) desperdiçada

Frequência (banda) necessária para transmitir um sinal

Banda de passagem do meio físico

Sinal 1 Sinal 2 Sinal 3 Sinal 4 Sinal 5 Sinal 6 Sinal 7

Banda de passagem do meio físico (sendo completamente utilizada)

Figura 1.17 – Banda de passagem e multiplexação
Fonte: Elaborada pelo autor

Existem dois tipos de multiplexação:

•	 FDM (Frequency Division Multiplexing): multiplexação por divisão de  

frequência.

•	 TDM (Time Division Multiplexing): multiplexação por divisão de tempo.

Multiplexação FdM
Neste tipo de multiplexação, todo o espectro de frequência é dividido em 

vários canais de comunicação, cada um em uma faixa de frequência dis-

tinta. Cada transmissão de sinal será proprietária de uma banda para sua 

transferência. Para que vários sinais sejam transmitidos no mesmo espectro 

de frequência, filtra-se cada sinal a ser transportado, de forma a se manter 

apenas a parte da faixa de banda necessária para transmissão de cada sinal.

Assim, os sinais possuem suas frequências deslocadas, ficando cada um com 

um canal distinto, conforme ilustra a Figura 1.18.
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Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 1 Canal 2 Canal 3

1

1

1

300 3100
Freq. (Hz) Freq. (kHz)

(a) (b)

Freq. (kHz)
(c)

60 64 68 72

60 64 68 72

Figura 1.18 – Multiplexação por divisão de frequência
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/04_1/wdm/wdma.html

Como exemplos citamos as redes telefônicas (que possuem banda de frequ-

ência em 4Khz) e as transmissões de rádio AM e FM.

•	 Modulação por Amplitude (Amplitude Modulation – AM): neste 

modo de multiplexação temos 1 MHz (de 500KHz a 1500KHz) de espec-

tro alocado para divisão entre as várias estações (de rádio), que recebem 

10KHz de banda de passagem.

•	 Modulação por Frequência (Frequency Modulation – FM): cada 

emissora tem 200KHz de banda de passagem para transmissão de seu 

sinal, utilizando-se da faixa entre 88MHz e 108MHz. Por ter canal   maior, 

as transmissões FM possuem melhor qualidade que as transmissões AM.

•	 Modulação por Fase (Phase Modulation – PM): neste tipo de modu-

lação não há modificação da frequência nem da amplitude da onda e sim 

a mudança da fase. Esta mudança ocorre todas as vezes que ocorrer uma 

mudança no sinal. Graficamente observe a diferença entre as técnicas na 

Figura 1.19.
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0 1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0 

Figura 1.19 – Modulação AM, FM e PM
Fonte: http://jfmm19rcom.wordpress.com/2012/09/27/modulacao/

Observe que há representações claramente diferenciadas para os binários 0 

e 1 nas modulações por amplitude (AM) e por frequência (FM), enquanto 

que na modulação PM há apenas uma mudança abrupta de fase para indicar 

a troca entre 0 e 1. Se o sinal for repetido, a onda continua sua trajetória 

normal, tendo sua fase modificada na próxima mudança de sinal.

Multiplexação TdM
Diferentemente da multiplexação FDM, aqui o meio físico não é dividido em 

vários canais de frequência. Na multiplexação TDM vários usuários se alter-

nam na utilização do canal inteiro por um espaço de tempo (t). Na multiple-

xação TDM podemos ter duas formas de utilização do tempo:

•	 No TDM síncrono, a utilização do canal é dividida em intervalos fixos de 

tempo, chamados de frames. Os frames podem ser subdivididos em es-

paços menores de tempo chamados de slot. Na prática, cada transmissão 

pode utilizar um slot de um frame para transmitir, utilizando a frequência 

máxima do canal.

•	 No TDM assíncrono, parcelas de tempo são alocadas de acordo com as 

demandas das estações, sem a fixação do tamanho dos intervalos. Assim, 

não há desperdício de capacidade, pois todo o tempo não utilizado será 
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disponibilizado para outra transmissão. Como não são utilizados frames 
(intervalos de tempo fixos) no TDM assíncrono, cada sinal transmitido 

deve conter um cabeçalho com a identificação da origem e do destino 

no início da transmissão.

Síntese da unidade
Nesta unidade apresentamos a você alguns conceitos básicos sobre a gera-

ção, o tratamento e a transmissão da informação, elementos necessários que 

compõem as redes de telecomunicações. Com este conhecimento, você está 

apto a aprender o conteúdo de nossa unidade temática 2, sobre as principais 

tecnologias aplicadas na redes de telecomunicações. Não se preocupe em 

querer gravar todos esses conceitos. A prática diária, no contexto do trabalho 

técnico o fará estar em contato com os termos técnicos apresentados nesta 

unidade. E em caso de dúvidas no decorrer das unidades temáticas que com-

põem este caderno, você poderá voltar e rever os conceitos. Bom estudo!

Assista ao vídeo sobre 
multiplexação e demultiplexação 
FDM e TDM no link: https://
www.youtube.com/
watch?v=-P_zgP1JnyQ para 
fixar o conteúdo apresentado.
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Tecnologia de Redes  
de Telecomunicações

Unidade 2 





Unidade 2 

Saiba que nos primórdios das transmissões de informação, até o 

início do século XXI, utilizávamos a rede telefônica comum, que 

foi projetada e construída para as transmissões de voz, como 

meio de transmissão tanto para voz quanto para os dados. Era 

um processo lento e trabalhoso, em que o acesso para comu-

nicação de dados ocorria por meio de modens que realizavam 

conexões discadas, como em uma ligação qualquer. Você pre-

senciou o desenvolvimento da Internet, como rede mundial de 

acesso livre, onde voz, dados, vídeos, imagens trafegam simulta-

neamente e com necessidade de alta velocidade. Esse desenvol-

vimento impulsionou a melhoria nas redes de telecomunicações. 

Nesse contexto, você será levado a conhecer as principais tecno-

logias utilizadas nas redes de telecomunicações e suas aplicações  

no mundo digital.

Tecnologias das redes de telecomunicações
Como você viu acima, inicialmente as redes de telecomunicações foram de-

senvolvidas com a preocupação de possibilitar a comunicação entre pessoas 

por meio da voz, basicamente, por meio das ligações telefônicas. Paralela-

mente a isso, desde a década de 1970 já se desenvolviam pesquisas para 

possibilitar a transmissão de dados utilizando essa mesma rede.

O que realmente impulsionou o avanço das redes de telecomunicações foi a 

proliferação da Internet. O usuário deixou de pensar na rede telefônica apenas 

como canal de voz e passou a demandar mais serviços. Com isso, as redes atu-

ais necessitam ter capacidade para trabalhar com as seguintes possibilidades:

•	 utilizar voz, dados, vídeo em uma mesma rede, em meios de transmissão 

que suportem maior velocidade.

•	 transmitir as informações em partes, denominadas pacotes, para otimi-

zar a utilização do canal e possibilitar várias transmissões simultâneas.
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•	 ter baixo custo operacional, de forma a garantir que o prestador de ser-

viço tenha condições de disputar no mercado competitivo.

•	 ser flexível, de forma a permitir sua ampliação para atender a novos usu-

ários e novas demandas.

•	 disponibilizar serviços de qualidade na transmissão de vídeo e dados, da 

mesma forma que já fazia com os serviços de voz.

iSdn
A tecnologia ISDN (Integrated Services Digital Network) foi padronizada pelo 

ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardi-
zation Sector) em 1984 como a Rede Digital de Serviços Integrados que tinha 

a capacidade de permitir o tráfego de voz, dados e vídeo em uma rede única. 

Existem dois tipos de acesso IDSN:

1. BRI (Basic Rate Interface – Interface de taxa básica)
Esta tecnologia baseia-se na criação de dois canais de comunicação do 

tipo B de 64kbps (kilobits por segundo), que podem ser utilizados sepa-

radamente para transmissão de voz e dados ou mesmo compartilhados 

para transmissão de apenas um tipo de sinal e de um canal do tipo D 

de 16kbps que é utilizado para sinalização de chamadas, conforme de-

monstra a Figura 2.1.

Canal B – 64Kbps
Canal B – 64Kbps

Canal D – 16Kbps
BRI

2 B (2x64Kbps) + 1 D 
(16Kbps) = 144Kbps

Figura 2.1 – Tecnologia ISND do tipo BRI
Fonte: Elaborada pelo autor

Entenda que, com a adoção desta tecnologia, era possível, utilizando-se 

o mesmo meio de transmissão, realizar duas chamadas de voz ao mesmo 

tempo, uma em cada canal B de 64Kbps, ter um canal destinado a voz e 

outro a dados ou mesmo somar os dois canais e utilizar os 128Kbps para 

transmissão de dados, fazendo com que, nesse caso, não fosse possível 

realizar ou receber chamadas telefônicas.

ITU-T
(International Telecommunication 

Union – Telecommunication 
Standardization Sector) é uma 
organização que reúne grupos 

de estudo com objetivo de criar 
padrões internacionais para o 

setor de telecomunicações. Para 
mais informações, acesse:  

http://www.onu.org.br/onu-no-
brasil/uit/
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2. PRI (Primary Rate Interface – Interface de taxa primária)
Neste tipo de tecnologia foram implementados 30 canais do tipo B de 

64Kbps e um canal do tipo D com 64Kbps, seguindo as mesmas funcio-

nalidades. Observa-se aí que a soma dos canais destinados a transmissão 

de dados e a chamadas telefônicas totaliza 1920Kbps.

Observe, na Figura 2.2, a estrutura de uma rede utilizando a tecnologia ISDN

Telefone
Cia Telefônica

Computador

Computador

Hub Ethernet

Fax

Modem ISDN

Figura 2.2 – Rede com interligação ISDN
Fonte: Elaborada pelo autor

Como você pode observar na Figura 2.2, utilizando-se a tecnologia ISDN, é 

possível interligar redes locais a uma conexão de dados, bastando para isso 

a utilização de modem apropriado. Esse modem possibilita ainda a ligação 

de aparelhos telefônicos para utilização no canal de voz da linha telefônica. 

Ao aprender a estrutura de funcionamento do ISDN, você pode observar 

que atualmente essa tecnologia está em desuso, principalmente devido à 

desvantagem de trabalhar com baixas velocidades de transmissão. Com a 

crescente necessidade de altas velocidades, para utilização na transmissão 

de grandes arquivos de download, nas videoconferências e, hoje em dia, no 

armazenamento de arquivos nas nuvens (cloud computing), as operadoras 

deixaram de oferecer essa tecnologia.

X25
O X25 é uma arquitetura para interligação de redes em longa distância. Foi 

criado em 1970 pela Tymnet para interligação de grandes empresas e insti-

tuições de pesquisa e governamentais.
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As redes baseadas em X25 são orientadas à conexão, ou seja, nessas redes há 

sempre a preocupação em se estabelecer uma conexão antes do envio das men-

sagens e garantir que os dados enviados cheguem de forma íntegra ao destino.

Sua estrutura de funcionamento é similar à do Frame Relay, com a criação 

de circuitos virtuais (PVC e SVC), que você conhecerá no próximo tópico. Na 

verdade o X25 é o precursor dessa nova tecnologia.

Vamos agora verificar a estrutura de uma rede X25. Note que  ela possui 

dois tipos de equipamentos e uma rede, detalhados abaixo e apresentados 

na Figura 2.3:

•	 DTE (Data Terminal Equipament – Terminal de Dados do Cliente): como 

o próprio nome já diz é a ponta da rede, ou seja, é de onde o usuário 

acessa a rede X25;

•	 DCE (Data Communications Equipament ou Data Circuit-Terminating 
Equipament – Equipamento de Comunicação de Dados ou Equipamento 

de Comunicação de Circuito de Dados): é o equipamento de rede que 

interliga os DTEs à rede propriamente dita. Para facilitar o entendimento, 

ele exerce atividade similar ao modem ADSL que você costuma visualizar 

nos dias de hoje;

•	 PSE (Packet Switching Exchange – Rede de Comutação de Pacotes): é a 

rede de circuitos X25 propriamente dita.

Observe na Figura 2.3 a estrutura da rede X25.

DTE

DTE

DCE

DTE

DTEDCE

DCE

DCE

PAD

Figura 2.3 – Rede com interligação ISDN
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/X.25

A tecnologia X25 ainda é 
utilizada, porém, devido à sua 

desatualização, vem sendo 
gradativamente substituída 

por Frame Relay e por redes 
baseadas em IP. Para conhecer 

um exemplo prático de rede 
que foi atualizada de X25 para 
IP, leia a notícia no site: http://
convergenciadigital.uol.com.

br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=33426&sid=8
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Frame Relay
Vamos conhecer outra tecnologia muito utilizada nas redes de telecomuni-

cações, o Frame Relay. Seu nome deriva da forma como a informação é en-

viada nesse tipo de rede: dividida em partes menores chamadas de quadros 

(frames). Nas redes Frame Relay, sempre é estabelecido um circuito virtual 

entre os nós envolvidos na comunicação. Este circuito pode ser do tipo PVC 

– Permanent Virtual Circuit (Circuito Virtual Permanente) ou SVC – Switched 
Virtual Circuit (Circuito Virtual Comutado).

A diferença entre eles é simples e está expressa no próprio nome do circuito:

•	 No PVC é estabelecido um circuito virtual (uma ligação) permanente en-

tre os dois nós da comunicação. Essa ligação ficará ativa durante todo o 

tempo em que os equipamentos estiverem ligados.

•	 Já no SVC, o circuito virtual só é estabelecido quando há a necessidade 

de transmissão de informação. Quando essa transmissão é encerrada, 

finaliza-se o circuito.

Saiba que, para se conectar a uma rede Frame Relay, é preciso utilizar um 

equipamento na saída da rede para realização da conexão. Esse equipa-

mento é conhecido como FRAD (Frame Relay Access Device – Dispositivo de 

Acesso Frame Relay) e geralmente é um roteador. Visualize, na Figura 2.4, 

uma rede Frame Relay. É importante ressaltar que esta rede sempre é repre-

sentada por uma nuvem, por se entender que ela não liga apenas dois nós 

distintos e sim vários nós que estarão conectados a essa rede:

Swich Ethernet

FRAME RELAY

FRAD

FRAD

Figura 2.4 – Redes interligadas com Frame Relay
Fonte: Elaborada pelo autor
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O SVC é mais utilizado para conexões de voz em que, a cada início de cha-

mada, um circuito é estabelecido e encerrado ao término.

Para identificar os circuitos virtuais entre os equipamentos que vão transmitir 

na rede Frame Relay, cada circuito recebe um identificador chamado DLCI 

(Data-link Conection Identifier ou Identificador de Conexão de Enlace); logo, 

numa estrutura em que várias redes se comunicam em Frame Relay, vários 

DLCIs serão configurados.

O identificador DLCI é um valor numérico, geralmente compreendido entre 

a faixa de 1 a 1022 e é atribuído pela operadora do Frame Relay, geralmente 

uma empresa de telefonia, conforme você pode visualizar na Figura 2.5.

NUVEM
FRAME RELAY

DLCI4
2

DLCI4
1

Teresina

Recife

Fortaleza

41

42

Figura 2.5 – DLCI
Fonte: Diogenes (2004)

Agora vamos utilizar as várias siglas apresentadas para lhe explicar o fun-

cionamento: cada quadro (ou frame) que chega a um FRAD (dispositivo de 

acesso Frame Relay) é analisado e recebido se o DLCI for correspondente ao 

PVC ou SVC ao qual ele está conectado.

Nos FRADs (que geralmente são roteadores) há uma tabela de mapeamento 

das portas de entrada e saída dos DLCIs existentes naquela rede Frame Relay, 
o que possibilita ao roteador encaminhar os quadros da origem ao destino.

Uma das principais aplicações da tecnologia Frame Relay é a interligação de 

várias LANs em uma grande rede, formando uma WAN.

LAN e WAN
LAN (Local Area Network – Rede 
Local) é a rede de alcance local, 
com área limitada. Geralmente 
interliga computadores em um 

mesmo ambiente, como um 
prédio, uma universidade, um 

escritório de uma empresa. 
WAN: (Wide Area Network – 
Rede Mundial) são redes de 

longa distância. Interligam 
grande área geográfica. 

Geralmente utilizam-se dos 
recursos das prestadoras de 
serviço de telefonia para se 

comunicarem.
Estes conceitos foram detalhados 

na componente curricular de 
Redes de Computadores.
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aTM 
Outra tecnologia amplamente utilizada em redes de telecomunicações é a 

ATM (Asynchronus Transfer Mode – Transferência em Modo Assíncrono) que 

surgiu na década de 1990 como uma grande inovação por prometer a tão 

sonhada convergência, ou seja, o ATM surgiu garantindo a transmissão de 

dados, voz, vídeo, em alta velocidade. Isso não aconteceu com a qualidade 

esperada, porém o ATM é uma tecnologia de sucesso e possui algumas ca-

racterísticas que vamos definir.

As principais características das redes ATM estão relacionadas à divisão da 

informação em partes menores, chamadas células ATM, de tamanho fixo e 

ao fato de ser um serviço orientado a  conexão. Observe, na Figura 2.6, a 

estrutura de uma célula ATM.

 PDU  PDU

Cabeçalho de 5 bytes PDU (Protocol Data Units - Unidades de 
dados do protocolo) com 48 bytes

Célula ATM com 53 bytes

VPI VCI

Outros identificadores

Figura 2.6 – Composição de uma célula ATM
Fonte: Elaborada pelo autor

Ao analisarmos a Figura 2.6, podemos verificar que cada célula segue com 

um cabeçalho que traz toda a identificação do caminho e do circuito por 

onde ela deve trafegar da origem ao destino.

Como as células ATM possuem tamanho pequeno, 53 bytes, os equipamen-

tos comutadores utilizados na transmissão dividem a largura de banda em 

várias fatias finas e as disponibilizam a vários usuários ao mesmo tempo.

Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 158) exemplificam uma vantagem dessa 

divisão: a transmissão de voz e dados simultâneos sem que ocorram atrasos 

nas amostras de voz. Assim como no Frame Relay, o ATM também estabele-

ce circuitos virtuais entre origem e destino, do tipo, PVC e SVC. Observe um 

exemplo de rede ATM, com circuitos virtuais identificados na Figura 2.7. Se 

você desejar revisar esses conceitos, retorne ao tópico Frame Relay.

VPI  
(Virtual Path Identifier )
Identificador de Caminho 
Virtual): é um número 
identificador do caminho virtual 
estabelecido entre a origem e o 
destino.

VCI  
(Virtual Channel Identifier )
Identificador de Canal Virtual): 
é um número identificador do 
circuito virtual. Um caminho 
virtual VPI pode ser utilizado 
para estabelecimento de vários 
circuitos virtuais VCIs.

Para aprimorar seus conhecimentos 
em redes ATM, leia as informações 
contidas no site http://www.teleco.
com.br/tutoriais/tutorialatm/
pagina_1.asp
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Roteador 
ATM

Roteador 
ATM

Roteador 
ATM

Circuito Virtual

Circuito Virtual

Circuito Virtual

Internet

Rede de uma 
Universidade

ATM

Figura 2.7 – Rede ATM
Fonte: Elaborada pelo autor

Controle de congestionamento  
nas redes aTM
Assim como acontece com qualquer tecnologia de redes, nas redes ATM 

também é possível que ocorram congestionamentos de informações. Para 

evitar que isso ocorra, algumas ações são tomadas:

•	 Cada equipamento possui um buffer (memória interna) próprio que ar-

mazena as células enquanto elas são repassadas ao nó seguinte. Em cada 

equipamento há um controle rigoroso de utilização desse buffer, impe-

dindo que sejam estabelecidas novas conexões caso o buffer esteja cheio.

•	 Outro controle muito eficiente realizado pelos equipamentos é a nega-

tiva de inserção de novo tráfego na rede, realizada pelos comutadores 

ATM que estão localizados nas extremidades da rede, quando esta estiver 

congestionada.

Observe que os próprios comutadores localizados na ponta da rede, ou seja, 

diretamente nos emissores, impedem a entrada de nova informação en-

quanto o tráfego estiver excessivo.

Esse controle é possível, pois o próprio comutador, ao perceber que o trá-

fego está intenso e que um congestionamento está se formando, modifica 

o cabeçalho das células que estão passando por ele, ativando um bit para 

avisar o estado da rede aos demais e iniciar o controle de fluxo.
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Classes de Serviços aTM
Vamos compreender os cinco  tipos de serviços definidos para redes ATM e 

expressos por Bernal Filho (2013):

a) CBR (Constant Bit Rate – Taxa de bit constante): é utilizado para 

serviços que necessitam de velocidade fixa, constante, geralmente apli-

cações de tempo real. Exemplo: serviços de voz e vídeo.

Observe que a transmissão de um áudio é sensível a atrasos e possui 

uma velocidade de transmissão geralmente constante. Mesmo manten-

do essa velocidade constante, o serviço CBR reserva um taxa de trans-

missão do canal para utilização em caso de excesso de informação a ser 

transmitida. Essa taxa é chamada de taxa de pico.

b) VBR (Variable Bit Rate – Taxa de bit variável): este tipo de serviço é 

divido em:

•	 rt-VBR (real-time VBR – taxa de bits variável em tempo real): é 

utilizado por serviços que não permitem atrasos na transmissão e que 

não possibilitem perdas de células. São serviços que exigem velocida-

de e qualidade de transmissão. Exemplo: tráfego de vídeo, notada-

mente videoconferência.

•	 nrt-VBR (non-real-time VBR – Taxa de bits variável em tempo 
não real): é utilizado por serviços que, assim como no rt-VBR, não 

permitem a perda sensível de células, ou seja, exigem qualidade de 

transmissão. Entretanto, não estão sensíveis ao atraso da transmissão 

ou mesmo à variação desse atraso. Exemplo: o tráfego normal entre 

redes locais (LAN), interligação de redes corporativas, tais como, re-

des bancárias, etc.

c) ABR (Avaliable Bit Rate – Taxa de bit disponível): é utilizado por serviços 

que, além de não serem sensíveis a atrasos ou variação de atrasos, também 

permitem moderadas perdas de células ao longo da transmissão. Exemplo: 

similar ao serviço nrt-VBR, notadamente nas transmissões entre redes locais.

Neste tipo de serviço, uma taxa mínima de transmissão é reservada e 

pode ser aumentada após a conexão, nunca alcançando a taxa de pico 

de transmissão.
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d) UBR (Unspecified Bit Rate – Taxa de bit não especificada): também 

é utilizado por serviços não sensíveis a atrasos e a moderadas perdas de 

células, utilizando apenas a largura de banda que restar e sem nenhum 

controle de fluxo. Exemplo: Aplicações TCP/IP, em que o próprio proto-

colo TCP se preocupa com a entrega da informação (controle de erros).

e) GFR (Guaranteed Frame Rate – Taxa de frame garantida): é utiliza-

do por serviços, que, assim como no UBR, utilizam apenas a largura de 

banda que restar, sem nenhum controle de fluxo, que não sejam sensí-

veis ao atraso e que possam suportar grandes possibilidades de perdas de 

células, quando o que for transmitido for maior que a largura de banda 

mínima disponibilizada para o serviço. Exemplo: como o próprio nome já 

informa, é bastante utilizada nas redes Frame Relay.

O Quadro 2.1 apresenta um resumo das tecnologias das redes de telecomu-

nicações. 

Quadro 2.1 – Tecnologias das redes de telecomunicações
Tecnologia Características Vantagens Desvantagens Exemplos de utilização

ISDN

Tipos de acesso:
-BRI – 2canais de 
64Kbps = 128Kbps para 
transmissão de dados;
- PRI – 30 canais de 
64Kbps = 1920 Kbps 
para transmissão de 
dados.

Inovou permitindo 
o tráfego de voz, 
dados e vídeo em 
uma rede única 
(linha telefônica).

Baixa velocidade 
para as necessidades 
atuais.

Em desuso.

X25
* Estabelecimento  de 
circuitos virtuais (PVC 
ou SVC).

Permitia a conexão 
de várias redes 
simultaneamente 
através de uma 
rede de comutação 
de pacotes.

Hoje é uma rede 
desatualizada.

RENPAC (Rede Pública de  
Comunicação de Dados por  
Comutação de Pacotes, da 
Embratel).

Frame Relay

* A informação é divida 
em partes menores: 
Frames;
* Estabelecimento  de 
circuitos virtuais (PVC 
ou SVC).

* Permite a intero-
perabilidade com 
outras redes (ATM, 
por exemplo);
* Velocidades 
maiores que as 
anteriores.

Custos mais eleva-
dos que redes mais 
modernas.

* Serviço  ainda ofertado 
pelas operadoras de 
telefonia fixa para redes 
corporativas.

ATM

* Informação dividida 
em células ATM;
* Estabelecimento de 
circuitos virtuais;
* Realiza controle de 
congestionamento.

* Velocidades mais 
altas.
* Suporta classes 
de qualidade de 
serviço (QoS).
* Interopera com 
outras redes: TCP/
IP, entre outras.

Células apresentam 
grande overhead.

* Interligação de redes 
corporativas com prestação 
de serviço pelas empresas.

Fonte: Elaborado pelo autor

Overhead
Em Ciência da Computação 

overhead é geralmente 
considerado qualquer 

processamento ou 
armazenamento em excesso, seja 

de tempo de computação, de 
memória, de largura de banda 
ou qualquer outro recurso que 

seja requerido para ser utilizado 
ou gasto para executar uma 

determinada tarefa. Como 
consequência pode piorar o 

desempenho do aparelho que 
sofreu o overhead.
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Síntese da unidade 
Nesta unidade você pôde conhecer as principais tecnologias utilizadas nas 

redes de telecomunicações bem como entender o funcionamento de cada 

uma delas. Ao se aprofundar no estudo e uso das tecnologias, você será ca-

paz de diferenciar qual delas está sendo utilizada nas transmissões de redes 

em sua localidade e/ou no ambiente em que você irá exercer suas habilida-

des técnicas. Consultar os sites dos prestadores de serviço pode auxiliá-lo 

a compreender as diferentes tecnologias apresentadas para sua prática e 

experiência profissional.
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Unidade 3 

Protocolo TCP





e-Tec Brasil

Unidade 3 

Nas nossas comunicações diárias através da voz, para que consiga-

mos estabelecer um diálogo, precisamos falar em uma linguagem 

padrão. Voltaire afirmou que “se queres conversar comigo, define 

primeiro os termos que usas”. Nas telecomunicações também te-

mos que utilizar uma linguagem única para estabelecer uma co-

municação. Dessa forma, trabalharemos nesta unidade temática o 

conceito de protocolo, os detalhes da pilha de protocolos TCP e 

suas funcionalidades para que as redes de telecomunicações consi-

gam chegar a todos os locais e disponibilizem tantos serviços com 

os quais você está acostumado na Internet.

introdução ao TCP
Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 347) afirmam que o “TCP (Transmission 
Control Protocol), foi projetado especificamente para oferecer um fluxo de 

bytes fim a fim confiável em uma rede interligada não confiável”.

Para que você consiga ter uma visão prática do que é oferecer comunicação 

confiável em uma rede não confiável, saiba que o protocolo TCP é utilizado 

na maior rede não confiável existente, a Internet.

Na Internet, os dados trafegam em diferentes meios de comunicação, que 

não garantem que a informação que saiu da origem chegará intacta ao 

destino. Como você estudou na unidade temática 1, há vários agentes de 

distorção, tais como, eco, ruído, atenuação, que atuam sobre essa transmis-

são, podendo gerar erros.

Cabe ao protocolo TCP garantir essa entrega de dados, de forma que o des-

tino receba a mesma informação que saiu da origem. Assim, dizemos que o 

TCP é um protocolo confiável, ou orientado a conexão.

Protocolo
É um conjunto de regras, ou 
uma convenção, que possibilita 
a comunicação entre dispositivos 
distintos, independentemente do 
hardware e do software utiliza-
dos. Exemplificando: utilizando-
se do mesmo protocolo, um 
desktop com Windows 8 pode 
compartilhar informações com 
um tablet que utiliza Android e 
vice-versa.

Para entender melhor o que é o 
Protocolo TCP, como ele surgiu 
e quem é o responsável por 
mantê-lo, assista ao vídeo: “O 
que é um protocolo de rede” 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=vkwbHRpq09U
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arquitetura TCP
Você precisa conhecer o funcionamento do protocolo TCP, como ele é estru-

turado e fazer uma comparação entre sua estrutura em camadas e a do mo-

delo OSI que você estudou na componente curricular de Redes de Compu-

tadores. Esse conhecimento será base para nossa próxima unidade temática: 

Protocolos da Camada de Aplicação e para toda sua vida profissional, pois o 

protocolo TCP é o mais utilizado atualmente nas redes de telecomunicações.

Gateway
As redes que utilizam o protocolo TCP para comunicação possuem a vanta-

gem de poderem ser interligadas, de forma simples. Para realizar essa inter-

ligação, basta a inserção de uma máquina entre as redes que direcionará o 

tráfego. Esta máquina é conhecida como gateway ou router, como demons-

tra a Figura 3.1.

Swich Ethernet

Internet

Swich Ethernet

Gateway 

Servidor de 
e-mail

Servidor Web

Figura 3.1 – Gateway interligando redes
Fonte: Elaborada pelo autor

A Internet serve novamente como exemplo, pois ela não é apenas uma rede, 

mas também um conjunto de várias redes interligadas ao redor do mundo, 

como demostra a Figura 3.2.
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Figura 3.2 – Redes e tecnologias conectadas à Internet
Fonte: Shutterstock (2014) 

O TCP possibilita que qualquer tipo de rede seja interligado, independente-

mente do hardware ou software utilizado; basta que se utilizem as regras do 

TCP para envio e recebimento da informação. A Figura 3.2 ilustra bem essa 

característica, quando mostra a conexão entre notebook, tablet e celular 

com a Internet.

a conexão TCP
É importante que você saiba que quando um equipamento deseja ingressar 

em uma rede que utiliza o protocolo TCP, ele necessita de um endereço úni-

co dentro desta rede, chamado endereço IP. Você conhecerá este endereço 

na unidade temática 5.

No protocolo TCP, para que vários serviços sejam utilizados, foi criado o con-

ceito de porta, que é um número (formado por 16 bits) associado a um serviço 

ou protocolo. Nas unidades seguintes, você verá que cada protocolo está asso-

ciado a uma porta e conhecerá as principais portas utilizadas no protocolo TCP.

O endereço IP é um número e é exclusivo; ou seja, dentro de uma mesma 

rede, nunca teremos dois equipamentos utilizando o mesmo endereço IP. 

Cada equipamento possui seu endereço que deve ser exclusivo naquela rede.

Como se estabelece uma conexão TCP? 
A conexão TCP é realizada em um processo chamado handshake de três vias, 

conforme está descrito no Quadro 3.1 e exposto na Figura 3.3. Neste exemplo 

o Computador 1 deseja estabelecer uma conexão TCP com o Computador 2:

A autoridade virtual Internet 
Assigned Numbers Authority 
(IANA) (www.iana.org) é quem 
regula qual porta será utilizada 
por cada protocolo. Visualize a 
lista de portas no site da IANA 
ou em http://pt.wikipedia.org/
wiki/Anexo:Lista_de_portas_
de_protocolos
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Computador 1: envia um sinal SYN, que nada mais é do que um pacote com 

o bit flag SYN ativado solicitando a conexão;

O bit flag SYN é um bit de controle, presente no cabeçalho do pacote TCP, 

que tem como principal função o estabelecimento das conexões TCP. Seus 

estados são:

Quadro 3.1 – Flag SYN
Estado do 
bit SYN

Função

1

Pacotes com SYN=1 são enviados para iniciar uma conexão TCP.
Quando esse mesmo pacote possui, além da flag SYN=1, a flag ACK=0, que é um pacote de requisi-
ção de conexão.
Quando, além da flag SYN=1, a flag ACK=1, é um pacote que indica conexão aceita.

0
Quando os pacotes estão com a flag SYN desativada (igual a 0), isso indica que são pacotes de dados 
em uma conexão estabelecida ou, como você verá no processo de finalização de uma conexão, se a flag 
FIN estiver ativa (igual a 1) são pacotes de finalização de conexão TCP.

Fonte: elaborado pelo autor

Já a flag ACK (acknowledgement) é um bit de confirmação. Sempre que ele 

retornar ativo (igual a 1), esse pacote estará confirmando algo, conforme 

indica o próximo passo do estabelecimento da conexão TCP descrito logo 

em seguida: 

•	 Computador 2: recebe o pacote com a flag SYN ativada e envia um pa-

cote de retorno com as flags SYN e ACK ativadas, confirmando que está 

disponível para conexão.

•	 Computador 1: retorna um pacote com a flag ACK ativada, ou seja, um 

pacote de confirmação, informando que está estabelecendo a conexão, 

e o canal é estabelecido.

Observe o processo descrito acima representado graficamente na Figura 3.3:

Computador 1 Computador 2

SYN

SYN/ACK

ACK

Figura 3.3 – Início da comunicação TCP
Fonte: Shutterstock (2014) 

Flag
Flag, que em português significa 

“bandeira”, é um termo utilizado 
nas áreas de informática, ele-

trônica e telecomunicações para 
identificar um bit que tem função 

de sinalizador (0 = desligado 
ou 1 = ligado) e geralmente é 
utilizado para demonstrar um 

estado, como exemplificado nas 
flags SYN e ACK do  

protocolo TCP.
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No processo de finalização da conexão, o processo é similar. Observe os 

passos para finalização de uma conexão TCP, tendo como base que o Com-

putador 1 deseja encerrar a conexão:

•	 Computador 1: envia um sinal FIN, que nada mais é do que um pacote 

com o bit flag FIN ativado solicitando a conexão.

•	 Computador 2: recebe o pacote com a flag FIN ativado e envia um pa-

cote de retorno com as flags FIN e ACK ativadas, confirmando que está 

disponível para encerramento da conexão.

•	 Computador 1: retorna um pacote com a flag ACK ativada informando 

que está encerrando a conexão e o canal é desligado.

Agora você verá quais são as funções de cada camada do protocolo TCP e os 

protocolos que trabalham em cada camada.

Camadas do protocolo TCP
Continuando nosso aprendizado de protocolo TCP, você deve se lembrar que 

na componente curricular de Redes de Computadores, você estudou o mo-

delo OSI e suas camadas, bem como as do protocolo TCP. Observe a Figura 

3.4 e vamos relembrar as diferenças entre os dois modelos:

Camadas TCP

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Aplicação

Transporte

Rede ou Internet

Enlace ou Física

Camadas OSI

Figura 3.4 – Comparação entre modelo OSI e TCP
Fonte: Elaborada pelo autor

Visivelmente notamos que o protocolo TCP implementa as funções das sete 

camadas do modelo OSI em apenas quatro camadas, como indicam as setas 

presentes na Figura 3.4.

Assista ao vídeo sobre 
protocolos TCP e UDP de Paulo 
Kretcheu e entenda melhor como 
é estabelecida uma conexão 
TCP http://www.youtube.com/
watch?v=uRvjPlbJ_98

Para relembrar o modelo 
OSI e suas camadas, leia as 
informações contidas no site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Modelo_OSI
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aplicação
No protocolo TCP, esta camada realiza as funções das camadas de aplicação, 

apresentação e sessão do modelo OSI, conforme você estudou na compo-

nente curricular de Redes de Computadores.

Segundo Kurose e Ross (2013, p. 69), as vantagens de utilizarmos o proto-

colo TCP para comunicação entre as aplicações de rede estão ligadas ao fato 

de esse protocolo ser orientado à conexão, ou seja, de ele estabelecer uma 

conexão direta entre o cliente e o servidor antes mesmo de enviar os dados, 

preparando os envolvidos para suportar todo o tráfego que será transmitido 

e pelo fato de ser um protocolo confiável, ou seja, que garante a entrega dos 

dados sem perda e na ordem correta.

Nessa camada trabalham os protocolos que estabelecem contato direto com 

o usuário, que lhe permitem abrir uma página da Internet, enviar um e-mail, 
trocar mensagens de texto, etc. Há vários protocolos trabalhando nessa ca-

mada. Abaixo cito alguns exemplos:

•	 HTTP e HTTPS (Hypertext Transfer Protocol e Hypertext Transfer 
Protocol Secure): utilizados para navegação em páginas da Internet.

•	 FTP (File Transfer Protocol): utilizado para transferência de arquivos 

entre computadores remotos.

•	 DNS (Domain Name System): converte endereços numéricos IP em nomes.

•	 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): utilizado para envio de e-mail;

•	 POP (Post Office Protocol): utilizado para recebimento de e-mail.

•	 TELNET (Terminal Remoto): utilizado para permitir que um usuário, 

através de ferramentas de texto, execute comandos em computador dis-

tante como se estivesse sentando em frente a ele.

Nas unidades seguintes estudaremos esses protocolos com mais detalhes.
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Transporte
No protocolo TCP, esta camada executa função similar à do modelo OSI, 

ou seja, é responsável por fornecer todos os serviços que realizarão a co-

municação entre os vários aplicativos (da camada de aplicação) que estão 

sendo executados nos vários computadores que estiverem se comunicando 

em uma rede com a confiabilidade esperada.

O processo de comunicação que ocorre na camada de transporte é direto 

entre a máquina de origem e o computador destino, ou seja, o protocolo 

utilizado na camada de transporte de uma máquina se comunica diretamen-

te com o da outra.

A camada de transporte é a principal responsável pela integridade dos dados, 

realizando os testes de erro e as retransmissões que forem necessárias para 

garantir a entrega confiável dos dados. Cabe aos protocolos que operam na 

camada de transporte a função de garantir que as aplicações (programas 

desenvolvidos para executarem em rede) funcionem, independentemente 

da tecnologia e dos problemas encontrados na rede.

O próprio TCP é o protocolo responsável por todas as atividades da camada 

de transporte. Para facilitar o seu entendimento, observe algumas das fun-

ções que o TCP realiza nessa camada:

•	 envia as informações (pacotes), definindo a velocidade de envio e garan-

tindo que não haverá congestionamento.

•	 define o timeout e retransmite os pacotes que não chegarem ao destino.

•	 realiza o controle de fluxo, impedindo que o transmissor da informação 

sobrecarregue o buffer do receptor, ocasionando a perda de pacotes.

•	 organiza a ordem dos pacotes que porventura tenham chegado fora de 

ordem, para montar a informação de forma correta.

Timeout
É uma expressão utilizada nas 
comunicações de rede para 
indicar o tempo máximo que 
uma informação deve levar para 
chegar ao destino. É utilizado 
pelo protocolo TCP para aferir se 
a informação chegou correta-
mente. Se, dentro do tempo esta-
belecido (timeout), a origem não 
receber, do destino, a confirma-
ção de chegada da informação, 
o TCP reenvia a informação para 
garantir a entrega, conforme 
demonstra a Figura 3.5.
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Tempo para 
receber 

a confirmação 
TIMEOUT Tempo Tempo

ACK=OK

Pacote 1 com informação

XXX
perda

ACK=OK

Pacote 1 com informação

Figura 3.5 – Transmissão de pacote TCP com indicação de timeout
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe na Figura 3.5 que o Pacote 1 com informação foi transmitido duas 

vezes, pois o ACK de confirmação de recebimento se perdeu antes da che-

gada ao emissor da informação que, não tendo a confirmação de recebi-

mento, envia o pacote novamente, garantindo a entrega dos dados.

Rede ou internet
Dando continuidade ao seu aprendizado, entenda que a camada de rede 

tem como função transferir os datagramas do ponto de origem até o ponto 

de destino. Entenda que essa transmissão de fato só ocorre na camada física; 

porém, cabe ao protocolo da camada de rede traçar a rota, ou caminho que 

a informação percorrerá até chegar ao destinatário, evitando congestiona-

mentos, conforme ilustra a Figura 3.6. 

O protocolo que atua nessa camada é o protocolo IP (Internet Protocol).

Rede 1

Rede 2

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Rota escolhida

Figura 3.6 – Escolha da rota realizada pelo protocolo IP
Fonte: Elaborada pelo autor

O protocolo IP, que atua na camada de rede, é o responsável por criar os 

enlaces entre todos os roteadores e redes existentes no caminho da origem 

ao destino. Na camada de rede, a preocupação não é a garantia de que in-

Datagrama
É uma parte menor da informa-

ção que será transmitida pela 
rede (similar ao pacote). O proto-

colo IP divide a informação em 
partes menores que, na camada 
de rede, são chamados de data-

gramas. Corresponde ao  
pacote das camadas superiores.
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formação chegará da forma como foi enviada (preocupação da camada de 

transporte) e sim o caminho que essa informação percorrerá.

Para facilitar o entendimento, a camada de rede preocupa-se com a trans-

missão propriamente dita, com os equipamentos que estão sendo utilizados 

(roteadores, modens, etc.), com o meio de transmissão utilizado (guiado ou 

não guiado), etc.

O protocolo IP é não orientado a conexão, ou seja, diferentemente do proto-

colo TCP (usado na camada de transporte), ele não se preocupa se o pacote 

chegou ao destino corretamente, se não houve nenhuma perda, se está em 

ordem, não realizando nenhum controle de erro. Esse tipo de serviço é cha-

mado de “serviço de menor esforço”.

As redes baseadas na arquitetura IP como responsável pela camada de rede 

não são as únicas existentes. Na unidade temática 2 estudamos as redes 

ATM, que, diferentemente das redes IP, implementam serviços de garantia 

contra perda, ordenação de pacotes e testes de erro na camada de redes.

enlace ou física
Neste tópico você estudará as funções da camada de enlace ou física. Inicial-

mente é importante saber que alguns autores, como Kurose e Ross (2013, p. 

37), dividem esta camada em duas, indicando que a pilha de protocolos TCP 

possui cinco camadas ao invés de quatro. Já Tanenbaum e Wetherall (2013, 

p. 28), adotam o padrão de que o modelo TCP é constituído de quatro ca-

madas, conforme ilustram as tabelas retiradas das citadas referências, nas 

Figuras 3.7(a) e (b).

Aplicação

Transporte

Rede 

Físico

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Enlace

a. Pilha de protocolos da 
Internet de cinco camadas

b. Modelo de referência ISO 
de sete camadas

Figura 3.7(a) – Comparação entre modelo TCP e modelo OSI
Fonte: Kurose e Ross (2013, p. 37) 
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Ausente no 
modelo

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

Aplicação

Transporte

Internet

Enlace

7

6

5

4

3

2

1

OSI TCP/IP

Figura 3.7(b) – Comparação entre modelo TCP e modelo OSI
Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 28)

Estudaremos as funções desempenhadas tanto na camada enlace quanto 

na física.

Iniciaremos o estudo indicando que, na camada de enlace, o pacote é acres-

cido de informações no início (cabeçalho) e no final (trailer) e se transforma 

em um quadro, que será transportado pelo meio físico (Figura 3.8)

Pacote

Quadro

TrailerInformaçãoCabeçalho

Figura 3.8 – Formação do quadro na camada de enlace
Fonte: Elaborada pelo autor

Outro ponto importante está ligado ao fato de a camada de enlace possibi-

litar a implantação de três tipos de serviço, os quais detalhamos abaixo. Ob-

serve a analogia com o serviço de correios para facilitar seu entendimento:

 – Serviço não orientado a conexão e sem confirmação de re-
cebimento: serviço utilizado pelo protocolo Ethernet, em que os 

quadros são enviados da máquina de origem ao destino sem ne-

nhuma preocupação com a confirmação de que realmente chega-

ram. Nesse caso, caberá ao protocolo TCP, na camada de transporte, 

realizar esse controle. Imagine que esse serviço tem funcionamen-
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to similar ao envio de uma carta simples pelos Correios. Ou seja, 

você posta a carta na agência (direcionada a um destino), os Cor-

reios fazem todo o transporte e entregam a carta, porém, por 

meio de um serviço comum que segue pelos sistemas convencio-

nais dos Correios (ou seja, não orientado a conexão) e você não 

receberá nenhuma confirmação de que a carta chegou ao destino. 

 – Serviço não orientado a conexões e com confirmação de re-
cebimento: este serviço é utilizado pelo protocolo IEEE 802.11 

(WiFi), em que, mesmo não se estabelecendo um canal direto en-

tre emissor e receptor, este envia a confirmação de recebimento de 

cada quadro ao emissor, que realizará nova transmissão caso não re-

ceba a confirmação. Aqui você já pode comparar com o envio de 

uma carta registrada com aviso de recebimento. Diferentemente da 

carta simples, nesse caso, os Correios irão lhe enviar um compro-

vante atestando que seu destinatário recebeu a carta corretamente. 

 – Serviço orientado a conexões e com confirmação de recebimento: 
neste tipo de serviço, além da garantia de entrega, uma conexão direta é 

estabelecida entre o emissor e o receptor. Este tipo de serviço é indicado 

quando o meio de transmissão é não confiável. Um exemplo de utiliza-

ção deste tipo de serviço são os enlaces de transmissão estabelecidos na 

comunicação via satélite. Ainda na comparação com os serviços de Cor-

reio convencional, imagine aqui que você tem uma empresa que envia 

diariamente encomendas para uma filial em Recife e resolve contratar os 

Correios para postagem dessas encomendas. Nesse caso, você solicita 

que os Correios reservem um meio de transmissão exclusivo para suas 

encomendas e que seja confirmada a entrega na sua filial; assim, além da 

entrega, você sabe a hora em que a encomenda vai sair da sua empresa 

pois um veículo próprio dos Correios sempre vem buscar as encomendas 

no mesmo horário (observe que esse veículo está reservado para buscar 

suas encomendas) e seu destinatário também terá um veículo reservado 

dos Correios para entregar a encomenda no horário marcado.

Os protocolos da camada de enlace também realizam detecção e controle 

de erros, inserindo bits nos quadros, como estudado na Unidade Temática 1.
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Diferentemente das camadas superiores do modelo TCP, os protocolos do 

enlace são implementados diretamente na placa de rede, também chamada 

de NIC. Cada placa de rede possui um circuito próprio para armazenamento 

e execução dos serviços de enlace. 

Cada adaptador de rede presente em um dispositivo de hardware utilizado 

para transmissão e recebimento dos quadros (placas de rede, switchs geren-

ciáveis, roteadores, modens) recebe um endereço da camada de enlace. Este 

endereço é chamado de endereço MAC, conforme demonstra a Figura 3.9.

4A-12-F8-OD-9B-OE

8E-00-3C-3D-4E-14

9C-9A-01-23-CD-3E

9C-9A-01-F3-C7-1D

3F-90-9E-2C-2D-AA

Figura 3.9 – Endereço MAC
Fonte: Elaborada pelo autor

8 bits

Identificação do Fabricante Identificação do dispositivo

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

Figura 3.10 – Composição do endereço MAC
Fonte: Elaborada pelo autor

O endereço MAC pertence ao adaptador (hardware) e o acompanha onde 

ele for; ou seja, se um tablet com adaptador wi-fi for conectado a uma rede 

em qualquer lugar do mundo, sempre terá o mesmo endereço MAC. Essa 

logística é totalmente oposta à do endereço IP (camada de rede), que muda 

de acordo com a rede onde o adaptador foi conectado.

NIC
NIC é a abreviação de Network 

Interface Card ou, no português, 
Placa de Inferface de Rede. 

Refere-se ao hardware da placa 
de rede presente em todos os 

computadores conectados  
a uma rede.

Endereço MAC
Endereço MAC (Media Acess 

Control – Controle de Acesso ao 
Meio) é um endereço da camada 
de enlace atribuído ao adaptador 

da rede. O endereço MAC é 
único, ou seja, não existem dois 

adaptadores com o mesmo 
endereço. É composto por 48 bits 

(6 bytes), agregado aos pares e 
exposto em hexadecimal, sendo 
os 24 primeiros bits destinados 

à identificação do fabricante 
(pelo Institute of Electrical and 

Electronics Engineers – IEEE) 
e o restante destinado à 

identificação do adaptador (o 
fabricante cuida dessa parte), 
conforme demonstra a Figura 

3.10. Exemplo: 00-0C-6E-3C-D1-
6D ou 00:0C:6E:3C:D1:6D.

Agora que você já sabe o que 
é um endereço MAC, acesse 

o site http://tecnologia.terra.
com.br/hardware-e-software/

rede-segura-descubra-o-
endereco-mac-do-seu-pc-ou-ce

lular,d1b8fc67b84ea310Vgn
CLD200000bbcceb0aRCRD.

html e conheça dicas de como 
descobrir o endereço MAC de 

seu computador, tablet  
ou smartphone.
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A delicada separação entre a camada de enlace e a camada física está dire-

tamente ligada ao endereço MAC. Explicando melhor, numa rede ethernet, 

a camada de enlace é responsável pela criação do quadro, com inserção dos 

endereços MAC de origem e de destino; após isso, a transmissão da informa-

ção no meio (guiada ou não guiada) é de responsabilidade da camada física.

Soares, Lemos e Colcher (1995, p. 149) afirmam que “o nível físico define 

as características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais para ativar, 

manter e desativar conexões físicas que se destinam a transmitir bits entre 

entidades, do nível de enlace”. Note que a camada física está ligada à placa 

adaptadora de rede, ao meio de comunicação utilizado e aos equipamentos 

conectados ao longo do caminho onde a informação trafegará.

Nesse sentido, cabe à camada física estabelecer as conexões entre os dispositi-

vos que serão utilizados na transmissão da informação, bem como encerrá-las 

ao término, transferir os dados, agora não em formato de pacotes ou de qua-

dros e sim no nível dos bits, de forma sequenciada e, por fim, em alguns casos 

específicos, realizar o controle de erros que possam ocorrer nessa transmissão.

Quando você estudou cabeamento estruturado na componente curricular 

de Redes de Computadores, você estudou o padrão EIA/TIA 568, que trata 

de padronizar o cabeamento das telecomunicações em edifícios. Ao estudar 

esse padrão, você estudou várias definições que atuam diretamente nas fun-

ções da camada física.

Você pode pôr em prática os conhecimentos adquiridos nesta unidade 

temática através do uso do aplicativo Wireshark, que já conhecemos 

desde a unidade temática 1. 

Da mesma forma em que você realizou os procedimentos na situação e 

aprendizagem da unidade temática 1, com a inicialização do aplicativo, a 

seleção da interface que você utiliza para acesso à rede (seja ela a wi-fi ou 

a interface cabeada) e a captura dos pacotes utilizando a opção “Start”, a 

abertura de uma página qualquer em seu browser para gerar tráfego TCP e, 

em seguida, a parada na captura dos pacotes clicando na opção “Stop” do 

Wireshark, você deve fazê-lo aqui também.

Depois de realizada a captura dos pacotes, você deve realizar um análise 

deles de forma a visualizar pontos práticos do que aprendeu nesta unidade:

Para entender melhor o 
funcionamento do protocolo 
Ethernet com a criação de 
quadros e a utilização dos 
endereços MAC pela camada 
de enlace, e os pacotes TCP/IP 
com a utilização dos endereços 
IP pela camada de transporte, 
assista ao vídeo “Ethernet e 
ARP” de Paulo Kretcheu: 
http://www.youtube.com/
watch?v=_ITRPKDFWSA
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a) Procure pacotes que demonstrem a inicialização de uma conexão TCP. 

Como você viu nesta unidade temática, uma conexão TCP se inicia com 

o envio de um pacote por parte do computador que deseja estabelecer 

a conexão com a flag SYN ativa, o destinatário devolve um pacote com 

as flags SYN e ACK ativas, confirmando a disposição para conexão, e 

a origem retorna um terceiro pacote com flag ACK para estabelecer a 

conexão. Assim, procure pacotes com essas informações na sequência 

listada acima, conforme demonstra a Figura 3.11.

Figura 3.11 – Captura de pacotes
Fonte: Wireshark 1.10.5

b) Agora você pode também procurar pelos pacotes que encerram uma 

conexão TCP. Lembre-se, são os pacotes com a flag FIN ativa, conforme 

mostra a Figura 3.12.

Figura 3.12 – Captura de pacotes
Fonte: Wireshark 1.10.5
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c) Agora você pode aprofundar um pouco mais essa análise, pegando uma 

conexão, do início, observando os vários pacotes enviados para carregar 

toda a informação solicitada e concluindo com o encerramento da cone-

xão. Para isso, primeiro procure um estabelecimento de conexão com as 

flags SYN e ACK; em seguida, observe, conforme demonstram as Figuras 

3.13 e 3.14, as variações do item Ack do pacote, iniciando em “Ack=1” 

até encontrar um pacote com a flag FIN ativa.

Figura 3.13 – Captura de pacotes: finalização da conexão TCP
Fonte: Wireshark 1.10.5

Figura 3.14 – Captura de pacotes: finalização da conexão TCP
Fonte: Wireshark 1.10.5
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Observe na Figura 3.13 o início da conexão e os primeiros pacotes enviados 

com o campo “Ack=1”, depois “Ack=220” seguido pelo “Ack=2921” e pelo 

“Ack=5328”. Observe ainda que em todos a origem é o IP 192.168.0.11 e 

o destino é o IP 23.216.181.186, o que indica que a informação está sendo 

transmitida em vários pacotes. Já na Figura 3.14, observe a finalização dessa 

transmissão com os pacotes com “Ack=34603” seguidos pelo pacote com 

“Ack=37523” e o último pacote com “Ack=40443”. Você pode saber que 

ele é o último pacote observando que logo em seguida surgem dois pacotes 

com as flags FIN, ACK e ACK ativados, encerrando a conexão.

Nesse exemplo, você pode observar a divisão da informação em pacotes, o 

estabelecimento e o encerramento de uma conexão TCP.

Agora pegue os pacotes que você capturou, procure essa sequência de es-

tabelecimento de uma conexão TCP, todos os pacotes que transferiram a 

informação e o encerramento dessa conexão. Liste os endereços de origem 

e de destino e a quantidade de pacotes que foi utilizada para transferir a 

informação e poste essa informação no espaço apropriado criado por seu 

professor no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

Os protocolos da camada de aplicação TCP
Amigo estudante, neste tópico você será conduzido ao fantástico mundo dos 

protocolos de aplicação. Estes são os protocolos mais visíveis aos usuários de 

redes por estarem diretamente ligados aos aplicativos utilizados diariamente 

para abrir uma página da Internet, para enviar um e-mail ou mesmo para 

transmitir um arquivo de um computador ao outro. Ao técnico em teleco-

municações cabe entender o funcionamento desses protocolos e como cada 

um exerce seu trabalho de forma diferenciada, possibilitando aos usuários 

o acesso às diversas tecnologias disponíveis nas redes de telecomunicações.

O protocolo dnS
Em uma rede, todos os hosts, páginas da web e servidores precisam de 

um endereço para serem identificados. Assim como a sua residência possui 

um endereço único que a identifica para entrega de correspondências, por 

exemplo, em uma rede, o endereço não se repete. Esse endereço é formado 

por 4 bytes (32 bits), expressos em números decimais, em que cada byte é 

separado por um ponto “.” (por exemplo: 192.128.0.1). Esse endereço é 

chamado de IP e será estudado na nossa próxima unidade temática.

Host
É todo computador  

conectado a uma rede.
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Com certeza você pode convir que, para qualquer pessoa, guardar o ende-

reço IP de cada página que ela necessita acessar não é nada fácil nem usual; 

em vez disso, ela prefere guardar o endereço em formato de nome (hostna-
me), como por exemplo: etb.com.br, mec.gov.br. 

Kurose e Ross (2013, p. 95), comparam a dificuldade de guardarmos o ende-

reço IP de cada página que desejarmos acessar, à de lembrarmos o número do 

CPF de cada pessoa que conhecemos. Todos achamos muito mais fácil guar-

darmos o nome de batismo ou mesmo o apelido do que o número do CPF.

Nesse contexto, entra o DNS (Domain Name System – Sistema de Nomes de 

Domínio). Ele é responsável pela conversão do hostname em endereço IP e 

vice-versa, fazendo com que os usuários possam utilizar nomes fáceis de se-

rem lembrados e os servidores, roteadores e demais serviços de rede possam 

funcionar perfeitamente com a utilização dos endereços numéricos.

O que é o dnS?
Continuando, Kurose e Ross (2013, p. 96) afirmam e você precisa saber que 

o DNS (Domain Name System – Sistema de Nome de Domínios) é, ao mesmo 

tempo, um protocolo da camada de aplicação do pacote TCP/IP e um con-

junto de servidores de nomes distribuídos em redes locais e geograficamente 

distribuídas, como é o caso do que acontece na Internet.

Esses servidores são constantemente consultados por várias aplicações e pro-

tocolos, tais como HTTP, HTTPS e FTP.

Como funciona o dnS?
Agora você vai entender o funcionamento deste protocolo; assim, quando 

você solicita a abertura de uma página na web, ou o envio de um correio 

eletrônico (e-mail), utilizando o endereço do hostname, como por exemplo 

www.mec.gov.br, o navegador (browser) faz a solicitação ao cliente DNS, 

que é executado na própria máquina onde você está abrindo a página da web, 

que, por sua vez, solicita ao servidor DNS da rede que indique qual é o ende-

reço IP. O servidor faz a consulta em seu banco de dados e/ou no banco de 

dados de outros servidores DNS, que podem estar no próprio prestador de ser-

viços telefônicos ou na Internet e retorna o endereço IP ao cliente que repassa 

ao browser, que, por fim, abre a página do endereço IP que lhe é indicado.

Para facilitar o entendimento do 
que é o DNS, seu funcionamento 
e características, assista ao vídeo 
“DNS – Domain Name System”, 
também de Paulo Kretcheu, 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=i4KMcl0tuEg
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O serviço de DNS é descentralizado na rede, ou seja, pode existir mais de 

um servidor DNS em uma rede; esses servidores compartilham suas bases de 

dados e trabalham em conjunto na resolução de nomes dessa rede. Na Inter-

net  há milhares de servidores DNS espalhados em todo o mundo, conforme 

demonstra a Figura 3.15.

Modem 

Usuário Doméstico

Rede de uma empresa

Servidor DNS local

DNS

DNS

DNS

DNS

Empresa Telefônica

Conexão à internet

Recebe as consultas DNS da rede 
local e resolve. Se não resolver, 
repassa as consultas ao servidor DNS 
do provedor.

Requisição DNS
Conexão à internet

Internet

Servidor DNS

Requisições DNS

Figura 3.15 – Arquitetura descentralizada do DNS
Fonte: Elaborada pelo autor

Observando a Figura 3.15, você pode visualizar que as redes corporativas 

possuem seu(s) servidor(es) de DNS local(is), que são consultados para resol-

ver os nomes da rede; caso esse servidor não possua informações suficientes 

para resolver os nomes, ele mesmo realiza a consulta em outros servidores, 

fora da rede, que podem estar localizados na própria empresa que fornece a 

conexão ou na própria Internet.

Note que todas as consultas realizadas pelo servidor DNS local aos diversos 

servidores existentes fora da rede local são armazenadas em seu cache, de 

forma que, se outra requisição de resolução de nome for recebida, com o 

mesmo endereço, o servidor local responde sem necessidade de nova pes-

quisa fora da rede.

Esse cache não armazena as consultas de forma definitiva, pois, alterações 

de endereço podem ocorrer e o armazenamento definitivo provocaria erros 

por informação desatualizada.
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Para facilitar o entendimento, vou descrever uma consulta DNS realizada por 

um computador de uma rede local, dentro de uma empresa, ao endereço 

eletrônico moodle.etb.com.br. Observe também a Figura 3.16, que apresen-

ta graficamente cada fase do processo:

a) quando você digita o endereço no browser do seu computador, ele envia 

ao servidor DNS local (na própria rede da empresa), a requisição de reso-

lução de nomes para o endereço moodle.etb.com.br.

b) o servidor DNS local verifica em sua base de dados e no cache se há al-

guma referência ao endereço solicitado.

c) se encontrar, responde ao computador local da rede que fez a solicitação 

e finaliza a consulta.

d) se não encontrar, o servidor DNS local irá iniciar uma consulta recursi-

va até que seja encontrado o endereço IP para moodle.etb.com.br. Esta 

consulta é iniciada recorrendo-se a um servidor DNS raiz, que retornará a 

informação de que a busca deverá prosseguir no servidor DNS do Brasil, 

indicando o endereço desse servidor que registra os domínios com “.br”.

e) o servidor DNS local consulta o servidor DNS do Brasil, que retorna a infor-

mação de que a busca deve continuar no servidor DNS que registra os no-

mes “.com” do Brasil (“.com.br”), indicando o endereço desse servidor.

f) agora, sabendo endereço do servidor DNS (“.com.br”), o servidor DNS 

local realiza a consulta, que retorna o endereço do servidor onde está 

armazenado o nome do domínio “etb.com.br”.

g) por último, o servidor DNS local realiza a consulta no servidor DNS que 

possui o registro do domínio “etb.com.br”, que retorna com o endereço 

IP correto para “moodle.etb.com.br”. Observe, graficamente, esse pro-

cesso na Figura 3.16.
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Rede Local
moodle.etb.com.br

“moodle.etb.com.br” é 
177.159.148.5

Servidor DNS Raiz
IP:199.7.91.13

Servidor DNS “.br”
IP:200.172.128.4

Servidor DNS “.com.br”
IP:218.92.4.48

Servidor DNS “etb.com.br”
IP:207.166.1.129

moodle.etb.com.br

moodle.etb.com.br

“moodle.etb.com.br” é 
177.159.148.5

“etb.com.br” em 207.166.1.129

Figura 3.16 – Requisição DNS
Fonte: Elaborada pelo autor

A partir desse momento, o servidor DNS local armazena todas essas con-

sultas em seu cache, de forma a garantir que qualquer busca a endereços 

em qualquer um dos níveis pesquisados: “.br” ou “.com.br” ou “etb.com.

br” ou “moodle.etb.com.br” sejam direcionadas ao servidor DNS respectivo, 

sem necessidade de iniciarmos a consulta através de um servidor DNS raiz.

Hierarquia dos servidores dnS
Como você é um estudante atencioso, tenho certeza que, ao fazer a leitura 

do tópico anterior, percebeu a existência de uma hierarquia entre os servi-

dores DNS em uma rede. Observando a Figura 3.17, você pode visualizar a 

existência de um servidor raiz e de alguns servidores DNS que possuem espe-

cificidades quanto aos nomes que ele armazena. Isso acontece para facilitar 

tanto o armazenamento quanto à busca de informações, distribuindo esse 

serviço entre diversos servidores para acelerar os processos.

Kurose e Ross (2013, p. 98) especificam que há três classes de servidores DNS:

•	 Os servidores principais, que são denominados servidores raiz (há apenas 

13 servidores desse tipo no mundo).

Servidor DNS
Servidor DNS raiz é um servidor 

principal da estrutura DNS. 
No mundo há 13 servidores. A 

maioria deles está localizada 
nos Estados Unidos da América 

e você pode consultar a lista 
completa em http://www.root-

servers.org/
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•	 Os servidores de domínio de alto nível (TLD – top-level domain) são os 

servidores que armazenam os domínios de alto nível, tais como os de 

países (.br, .us, .fr, .ar, etc) e os domínios .com, .org, .gov, etc.

•	 Os servidores DNS autoritativos são os servidores DNS configurados por 

empresas, tais como, empresas prestadoras de serviços telefônicos e prove-

dores de acesso à Internet que armazenam nomes de domínios específicos.

Observe na Figura 3.17 a estrutura de servidores DNS.

Servidor Raiz

Servidor TLD (.com) Servidor TLD (.ar) Servidor TLD (.br)

Servidor 
yahoo.com

Servidor 
(.com.ar)

Servidor 
(.gov.br)

Servidor 
gmail.com

Figura 3.17 – Hierarquia do DNS
Fonte: Elaborada pelo autor

Vamos praticar a utilização de servidores DNS para descoberta de ende-

reços IP de hostnames ou mesmo de sites da Internet. Para realizar esta 

atividade, vamos estudar três comandos que devem ser executados no 

prompt de comandos do sistema operacional que você utiliza:

Comando PinG
A função do comando PING não é identificar o endereço IP de um host ou de 

um site da Internet; sua função é testar a existência de conexão entre o seu 

computador e um host remoto. Porém, se utilizarmos o endereço do hostna-
me para realizar a consulta, automaticamente o comando PING irá realizar a 

busca do DNS e mostrará ao final o endereço IP do host consultado.
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A sintaxe do comando PING é: 

ping [-t] [endereço do hostname ou site]

Observação: tudo o que é colocado entre colchetes “[ ]” em uma sintaxe 

de comandos deve ser entendido como parâmetros opcionais para que o 

comando funcione.

Exemplo: se você digitar: 

ping ufsc.br

Serão disparados pacotes em direção ao endereço IP do domínio “ufsc.br” 

para que seja verificado se há resposta deste domínio. Observe que os paco-

tes serão direcionados ao endereço IP; logo, como você digitou um nome, 

é premissa que o comando PING descubra o endereço IP antes de enviar os 

pacotes. Observe na Figura 3.18 o resultado do comando ping.ufsc.br:

Figura 3.18 – Comando PING
Fonte: Prompt de comando do Windows

Observe que o parâmetro “-t” não foi utilizado; apenas o hostname do do-

mínio foi inserido.

O parâmetro “-t” tem como função repetir o envio de pacotes até que o 

usuário determine a parada. Observe na Figura 3.18, que não utiliza o “-t”, 

que apenas quatro pacotes foram enviados; esse é o padrão do PING. Já na 

Figura 3.19, a seguir, observe a utilização do “-t” e o consequente envio de 

vários pacotes.
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Figura 3.19 – Comando PING com o parâmetro “-t”
Fonte: Prompt de comando do Windows

Comando nSLOOKUP
Agora você irá conhecer um comando que tem a função específica de rea-

lizar consultas de endereços IP nos servidores DNS. Se você deseja descobrir 

qual o endereço IP de um site ou mesmo de um computador da rede, o co-

mando NSLOOKUP é o ideal. Ele solicitar a busca no servidor DNS que está 

configurado na sua rede. Após receber a solicitação, o servidor irá realizá-la 

da forma que você visualizou no item “Como funciona o DNS” desta unida-

de temática.

A sintaxe do comando NSLOOKUP é:

Nslookup [endereço do hostname ou site]

Exemplo: se você digitar: 

Nslookup ufs.br

A resposta que lhe será informada é o endereço DNS desse domínio, confor-

me ilustra a Figura 3.20.
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Figura 3.20 – Comando NSLOOKUP
Fonte: Prompt de comando do Windows

Visualize, na Figura 3.20, que o endereço IP do domínio “ufsc.br” é 

“150.162.2.10”, que é o mesmo ilustrado na Figura 3.18  e  Figura 3.19, 

que foram geradas pelo comando PING. Você já sabia que isso iria ocorrer, 

pois o endereço IP de um domínio ou de um site não muda, é fixo.

Comando hostname
Por fim restou o comando mais fácil: o hostname. Ele é utilizado para exibi-

ção do nome do próprio computador no qual o comando está sendo execu-

tado. Na prática, se você deseja descobrir o nome que está configurado para 

a máquina em que você está, basta utilizar o comando hostname:

A sintaxe do comando hostname é:

hostname

A resposta ao comando está demonstrada na Figura 3.21.

Figura 3.21 – Comando hostname
Fonte: Prompt de comandos do Windows
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Agora é hora de você praticar:

Pesquise no mínimo três endereços IP, utilizando os comandos PING e 

NSLOOKUP e monte uma tabela indicando o hostname ou computador 

da sua rede e seu endereço IP. Após a montagem dessa tabela, publi-

que-a no fórum de seu ambiente virtual de aprendizagem. Aproveite 

para visualizar as tabelas publicadas por seus colegas para ter acesso a 

uma lista de endereços IP de vários domínios.

O protocolo HTTP 
Você conhecerá um dos protocolos mais utilizados atualmente no mundo. To-

dos os dias você utiliza este protocolo quando acessa uma página da Internet. 

Ele é um dos protocolos da camada de aplicação da pilha TCP e é o respon-

sável, por exemplo, por transmitir as informações na world wide web. Antes 

de conhecê-lo, vamos entender o que é e como surgiu a world wide web: ela 

surgiu da ideia do físico Tim Berners-Lee em criar um meio onde os pesqui-

sadores pudessem compartilhar seus documentos de pesquisa com objetivo 

de disseminar o conhecimento e acelerar a velocidade das descobertas.

Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 407) afirmam que a web passou a se 

tornar mais popular quando Marc Andreessen lançou, em 1993, o primeiro 

navegador de páginas da Internet, o Mosaic. Esse mesmo Andreessen foi o 

responsável pela criação da empresa Netscape Communications Corp., que 

desenvolveu um dos navegadores mais famosos, o Netscape Navigator.

O HTTP
Continuando o estudo dos protocolos, agora você irá aumentar seus conhe-

cimentos sobre o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol – Protocolo 

de Transferência de Hipertextos). Ele faz parte da pilha de protocolos TCP, 

responsável pela transferência de hipertextos.

Este protocolo é executado tanto na máquina do usuário comum da Internet 

quanto nos servidores e funciona, basicamente, com a troca de mensagens 

entre estes.

O protocolo HTTP funciona sobre a arquitetura TCP, que já vimos, é orienta-

do à conexão, ou seja, cabe ao TCP garantir a entrega das mensagens HTTP 

e realizar as recuperações de dados perdidos.

Em 1994, o CERN (European 
Center for Nuclear Research 
– Organização Europeia para 
Pesquisa Nuclear) e o MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts) 
criaram o W3C (Word Wide Web 
Consortium – Consórcio para 
Word Wide Web) com o objetivo 
de estabelecer padrões para 
garantir o crescimento da web. 
Eles possuem escritórios em 
várias partes do mundo. Conheça 
o site do escritório no Brasil, 
acessando http://www.w3c.br/
Home/WebHome e leia mais 
informações sobre as atividades 
desenvolvidas por eles.

Hipertextos
São textos em meio digital, 
caracterizados pela presença 
de ligações (links ou hiperlinks) 
entre vários pontos do texto ou 
mesmo entre páginas diferentes. 
Hoje, o melhor exemplo dos hip-
ertextos são as páginas da web.
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Conexão HTTP
Como citamos no tópico anterior, o protocolo HTTP trabalha sobre a arqui-

tetura TCP, ou seja, em uma arquitetura que estabelece conexão para toda 

transmissão de informação. Esse conceito de protocolo orientado à conexão 

já vem sendo trabalhado por nós desde o início de nossa unidade temática 3.

Dessa forma, antes do envio das mensagens HTTP, uma conexão TCP é esta-

belecida. Nesse sentido, há duas formas de realização da conexão.

O protocolo HTTP utiliza, por padrão, a porta 80 do protocolo TCP.

a) Conexão não persistente
Neste tipo de conexão, o TCP abre uma nova conexão para cada objeto 

a ser transmitido. Você sabe que uma página web possui mais um de 

objeto. O termo objeto pode ser utilizado para identificar tanto o código 

HTML da página quanto outros tipos de itens que acompanham esse 

código, como cada imagem (JPEG ou GIF), por exemplo. Ou seja, se você 

solicitar a abertura de uma página que contenha cinco imagens, serão 

transportados seis objetos: o código HTML e as cinco imagens.

O que talvez você não soubesse é que na conexão não persistente, para 

cada um dos seis objetos, uma nova conexão é estabelecida, o objeto é 

transmitido e a conexão é encerrada.

Nesta unidade temática você já estudou a conexão TCP e visualizou que 

esse processo de estabelecer uma conexão TCP possui várias etapas e 

leva algum tempo para ser realizado; logo, a principal desvantagem da 

utilização da conexão não persistente está no tempo perdido entre o es-

tabelecimento e encerramento das várias conexões TCP necessárias para 

que todas as informações sejam transmitidas. Em um servidor que possui 

grande demanda de acesso, a utilização desse tipo de conexão pode in-

viabilizar seu funcionamento em horários de grande demanda.

b) Conexão persistente
Continuando o aprendizado sobre os tipos de conexão TCP, na conexão 

persistente, uma conexão TCP é estabelecida no início da comunicação 

e permanece aberta após o envio do primeiro objeto. Dessa forma, a 

transmissão de outras requisições e respostas HTTP pode ser realizada 

utilizando-se a conexão que já se encontra estabelecida.
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Conforme exemplo já citado, na transferência de uma página que contenha, 

além do código HTML, cinco imagens, após a conexão ser estabelecida, o códi-

go HTML e a cinco imagens serão transmitidos através de uma única conexão.

O protocolo HTTP utiliza, por padrão, a conexão persistente com para-

lelismo. Na prática, além de manter a conexão estabelecida para trans-

missão de todos os objetos, ele permite que mais de um objeto seja 

solicitado e enviado ao mesmo tempo (de forma paralela), diminuindo o 

tempo para transmissão de uma página com vários objetos e otimizando 

a utilização da banda de transmissão.

A desvantagem da conexão persistente está no tempo que se perde para 

detectar que uma conexão não se faz mais necessária e encerrá-la. Há 

a necessidade de monitoramento constante, realizado pelo TCP, do uso 

dessa conexão. Caso a conexão fique sem uso por um intervalo de tempo 

que pode ser configurado, o TCP automaticamente encerra a conexão.

O HTTP e o armazenamento de páginas visitadas
O protocolo HTTP possui um recurso que possibilita ao navegador armaze-

nar na máquina do usuário (armazenamento local) as páginas acessadas de 

forma a diminuir o tráfego de informações. Tal recurso possibilita que uma 

página que foi acessada há pouco não seja novamente transferida do servi-

dor, e sim aberta diretamente da máquina do cliente. Esse tipo de armazena-

mento é chamado de cache local e possibilita, entre outras coisas, a redução 

do tráfego nas redes de telecomunicações e o melhor aproveitamento dos 

recursos da Internet.

Esse recurso traz consigo a necessidade de verificação, junto ao servidor, se 

a página que se encontra em cache está atualizada. Utilizando-se de infor-

mações presentes no cabeçalho da página que foi transmitida, o protocolo 

HTTP realiza a consulta no servidor que informará se a página armazenada é 

ou não a atual. Caso não seja, uma nova transferência é realizada.

É importante observar que o desenvolvedor da página, pode, no cabeçalho, in-

serir a informação “no-cache” e a página não será armazenada no cache local. 

Esse recurso é muito utilizado em páginas dinâmicas. Outro exemplo de páginas 

que não são armazenadas em caches locais são as que exigem login e/ou senhas. 

Nessa função de armazenar páginas localmente, criando um cache na pró-

pria máquina do usuário, você precisa conhecer que um recurso é atualmente 

O usuário pode limpar o cache, 
apagando as páginas visitadas e 
todas as informações sobre elas 
armazenadas no computador. 
Para aprender como realizar esta 
atividade nos browsers mais 
utilizados atualmente, acesse 
o site: http://site.com.br/wiki/
index.php?title=Cache_-_
Como_limpar

e-Tec BrasilUnidade 3 – Protocolo TCP 77



muito utilizado para armazenar os dados de identificação que o usuário utiliza 

quando está digitando informações em uma página. A este ficheiro criado no 
site, que é armazenado no computador do usuário, dá-se o nome de cookie.

Temple et al. (2004) indicam que, cookies são pacotes de dados, gerados 

pelo servidor e que são enviados junto com a resposta de uma requisição, 

ficando armazenados pelo browser do usuário. Posteriormente, a cada re-

quisição enviada, o browser anexa também as informações desses cookies, 
permitindo que o servidor recupere os valores definidos anteriormente.

Sobre a utilidade dos cookies, Putthacharoen (2011) afirma que, entre outras 

coisas, eles são utilizados pelos sites, principalmente para identificar e arma-

zenar informações sobre os visitantes. Cada posterior acesso que contenha 

os cookies será automaticamente permitido pelos aplicativos web, sem outra 

autenticação adicional.

Você pôde observar que os cookies permitem que os usuários consigam, 

após realizado o primeiro acesso a um site e o consequente armazenamento 

do cookie na máquina do usuário, realizar novos acessos sem a necessidade 

de digitar todas as informações que foram solicitadas anteriormente. No 

cookie ficam armazenadas as tendências do usuário, tais como, no site que 

ele visitou, qual o produto que ele visitou, qual a página mais visitada, infor-

mações de login. Dessa forma, ao retornar ao site, você pode ser direcionado 

diretamente à página que mais costuma visitar e já encontrar essa página 

com suas informações de login preenchidas.

Vale ressaltar que a utilização desses recursos pode expor o usuário a vulnerabi-

lidades de segurança, pois as informações armazenadas nos cookies podem ser 

capturadas por um eventual invasor. Você estudará vários métodos de proteção 

que lhe garantam a segurança desejada, ainda neste material, e saberá que, 

tomando-se cuidado com as informações, este risco cai consideravelmente.

O protocolo FTP
Você irá conhecer outro protocolo muito utilizado nas redes de telecomuni-

cações: o protocolo FTP (File Transfer Protocol – Protocolo para Transferência 

de Arquivos). Ele é utilizado para que você possa transferir arquivos entre 

computadores em localizações diferentes (computadores remotos). Além de 

realizar a transferência, você poderá realizar algumas atividades como se 

estivesse diretamente na máquina onde estão os arquivos: criar pastas e 

subpastas (diretórios), copiar ou mover arquivos dentro das pastas existentes 

e renomear arquivos ou pastas no próprio servidor remoto.

Para aumentar seus 
conhecimentos sobre o protocolo 

FTP e conhecer as principais 
dúvidas dos usuários sobre esse 

protocolo, acesse o site:  
http://windows.microsoft.

com/pt-br/windows-vista/file-
transfer-protocol-ftp-frequently-

asked-questions
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a conexão FTP
A principal característica da conexão FTP está no fato de esse protocolo es-

tabelecer duas conexões: uma para a transmissão de comandos e controle e 

outra para o envio dos dados propriamente ditos.

As conexões estabelecidas possuem finalidades distintas: a primeira é utilizada 

para envio dos comados e, quando estabelecida, permanece aberta até que o 

usuário encerre a conexão; já a segunda é utilizada para transmissão dos dados 

e é estabelecida e encerrada automaticamente para cada arquivo transmitido.

Para estabelecimento de uma conexão FTP, o usuário deverá possuir login e se-

nha válidos que serão requisitados pelo servidor, como está ilustrado na Figura 

3.22. Somente após a validação dessas informações a conexão é estabelecida.

Figura 3.22 – Login em servidor FTP
Fonte: ftp://ftp.pucpr.br/

Observe na Figura 3.22 que atualmente a conexão FTP pode ser realizada 

através do próprio navegador utilizado para abrir as páginas da web (bro-
wser); porém, há aplicativos próprios, alguns gratuitos, que possibilitam o 

acesso FTP com mais recursos e facilidades. Visualize na Figura 3.23, que 

mostra o aplicativo Filezilla (que pode ser baixado através do endereço  

https://filezilla-project.org/), o espaço onde o usuário deverá indicar o en-

dereço do computador ao qual deseja se conectar (campo “Host:”) e o espa-

ço para sua identificação (campo “Nome do usuário:” e campo “Senha:”).

Como o protocolo FTP estabelece duas conexões (uma para comandos e 

outro para transmissão dos dados), ele utiliza duas portas do TCP: a porta 

21 para a conexão de comandos e a porta 20 para a transmissão dos dados. 
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Figura 3.23 – Aplicativo para acesso FTP
Fonte: Elaborada pelo autor

Na parte central da Figura 3.23 do aplicativo, você pode observar, nas colu-

nas à esquerda, a máquina local do usuário e, nas colunas à direita, o espaço 

reservado para as pastas da máquina remota à qual o usuário se conectou.

O serviço de correio eletrônico
O correio eletrônico é um dos serviços mais utilizados nas redes nos dias atuais. 

Com funcionamento similar ao envio de correspondências impressas no mun-

do real, ele se tornou vital para comunicação entre pessoas e entre empresas. 

Kurose e Ross (2013, p. 87) indicam que uma das características do correio 

eletrônico é o fato de, assim como no correio convencional, uma pessoa poder 

enviar uma mensagem para outra sem a necessidade de o destinatário estar 

conectado. Este tipo de comunicação é conhecido como “assíncrona”.

Funcionamento do correio eletrônico
Como você visualizou no parágrafo anterior, o serviço de correio eletrônico 

tem o funcionamento similar ao funcionamento do correio convencional. 

Observe o detalhe dessas formas de comunicação no Quadro 3.2

Quadro 3.2 – Etapas da postagem de um correio convencional e do eletrônico
Correio convencional Correio eletrônico

1. Usuário redige a carta. 1. Usuário redige a mensagem eletrônica.

2. Usuário procura agência dos Correios e posta a carta. 2. Usuário envia a mensagem.

3. Os Correios enviam a carta do local de origem ao local 
de destino.

3. O servidor de e-mail de origem envia a mensagem 
eletrônica para o servidor de e-mail do destino.

4. A agência dos Correios de destino entrega a carta.
4. O servidor de e-mail de destino entrega a mensagem 
eletrônica ao usuário.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observando o Quadro 3.2 você pode verificar que as fases pelas quais uma 

carta convencional passa até chegar ao destino são muito similares às do 

correio eletrônico. Note que as funções desenvolvidas pela Empresa Brasilei-

ra de Correios são as mesmas que os servidores de correio eletrônico desen-

volvem. As agências dos Correios são substituídas no mundo digital pelos 

servidores de e-mail. A Figura 3.24 mostra a estrutura do correio eletrônico.

Empresa “x”

Usuário 
doméstico

e-mail
e-mail

e-mail

Servidor de e-mail

Protocolo SMTP

Protocolo SMTP

Protocolo SMTP

Servidor de e-mail

Protocolo SMTP

Protocolo SMTP

Figura 3.24 – Estrutura do correio eletrônico
Fonte: Elaborada pelo autor com imagens do Shutterstock (2013)

Observe na Figura 3.24 que o usuário doméstico, ao enviar o correio ele-

trônico do seu computador através do browser ou de um aplicativo de 
correio eletrônico, na verdade, pensa estar enviado o e-mail diretamente 

ao destino; porém, nesse caminho, a mensagem eletrônica passa pelos ser-

vidores de e-mail da origem e do destinatário, que juntos encaminham o 

e-mail da partida até a chegada ao destino.

O protocolo SMTP
Agora que você conhece o funcionamento do serviço de correio eletrônico, 

falta conhecer quais são os protocolos que fazem com que esse serviço fun-

cione nas redes que utilizam o TCP. Primeiramente você vai conhecer o pro-

tocolo responsável por grande parte desse processo, o protocolo SMTP (Sim-
ple Mail Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Correio Simples). 

Ele é o protocolo utilizado para envio de mensagens eletrônicas e o respon-

sável por estabelecer a conexão, já que trabalha sobre o TCP que, como já 

vimos, é um protocolo orientado à conexão, e por transferir a mensagem 

Para você aprofundar seus 
conhecimentos sobre o correio 
eletrônico e conhecer uma 
excelente aplicação desta 
ferramenta tecnológica, leia o 
artigo dos autores Raimundo 
Benedito do Nascimento e 
Nicolino Trompieri Filho “Correio 
eletrônico como recurso didático 
no ensino superior – o caso 
da Universidade Federal do 
Ceará”, no site: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0100-
19652002000200010&lng=pt
&nrm=iso

Aplicativo de correio  
eletrônico
É um programa que pode 
ser instalado diretamente no 
computador do usuário e será 
utilizado para envio e recebi-
mento de mensagens eletrônicas. 
São exemplos deste tipo de 
aplicativo: Microsoft Outlook, 
Mozilla Thunderbird, Apple Mail, 
entre outros. Muitos desses 
aplicativos, além de possibilitar 
o manuseio de e-mail, possuem 
também recursos adicionais tais 
como catálogos de endereço e 
agendas de compromissos.
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do computador do emissor até o servidor de e-mail de origem e também 

do servidor de e-mail da origem até o servidor do destinatário. A entrega do 

servidor de e-mail do destinatário até o usuário de destino é realizada por 

outro protocolo que estudaremos a seguir.

O protocolo SMTP utiliza a porta 25 do protocolo TCP. Lembre-se que o 

TCP é orientado a conexão, ou seja, para que seja repassada a mensagem 

eletrônica, antes uma conexão TCP é estabelecida entre os nós envolvidos 

na transmissão.

Continuando o aprendizado do SMTP, entenda agora o seu funcionamento: 

para que o e-mail saia da origem e chegue ao destino, o protocolo SMTP 

transfere a mensagem do servidor de e-mail de origem diretamente para o 

servidor de destino. Mas como ele consegue fazer isso se há em uma rede do 

porte da Internet milhares de servidores de e-mail? Para identificar o servidor 

de e-mail de destino o SMTP realiza uma consulta ao servidor DNS. Note 

que, além de fornecer endereços IP para páginas da Internet, o servidor DNS 

também é responsável por identificar os endereços dos servidores de e-mail. 
Quando o SMTP faz uma consulta para saber o servidor de destino de um 

endereço do tipo fulano@mec.gov.br, o servidor DNS irá identificar em sua 

base de dados qual o servidor de e-mail do endereço solicitado e retornará 

ao SMTP o endereço IP desse servidor. Com esta informação, o SMTP repassa 

a mensagem eletrônica diretamente ao servidor de destino, sem passar por 

servidores intermediários.

Vale lembrar que o SMTP foi um dos primeiros protocolos a serem usados, 

ou seja, o envio de e-mails é um dos primeiros recursos que foram utilizados 

em redes baseadas em TCP/IP; logo, o protocolo SMTP foi construído para 

transferência de mensagens simples, baseadas em ASCII (você aprendeu o 

significado de ASCII na componente curricular de Programas e Aplicativos. 

Observe o Glossário para revisar este aprendizado). Esse tipo de formatação 

não permite a transmissão de imagens, áudio e vídeo. Para resolver este pro-

blema e otimizar o uso do protocolo SMTP, em 2008 foi lançado o padrão 

RFC 5321 (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.txt), que criou um sis-

tema de extensões do protocolo SMTP, possibilitando o uso para transmissão 

de mensagens com esses recursos. O protocolo SMTP com extensões passou 

a ser chamado ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol).

ASCII
Tabela ASCII é uma tabela que 
representa todos os caracteres 

básicos, tais como, letras, 
números e símbolos que podem 

ser representados utilizando-
se os números binários. Para 

cada código binário há a 
representação do símbolo. 

Exemplo: o código 65 equivale à 
letra “A”. Para visualizar a tabela 

completa, acesso o site:  
http://www.asciitable.com
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O protocolo POP3 e o protocolo iMaP 
Para o usuário de correio eletrônico, saber qual protocolo está sendo utili-

zado para transferência ou recebimento das mensagens, geralmente não é 

importante. Ressalva-se aí, quando ele necessita configurar um aplicativo de 

correio eletrônico, em que devem ser indicados os endereços dos servido-

res, geralmente SMTP e POP3 ou IMAP. É nesse ponto que está a diferença 

entre os dois protocolos de acesso ao correio eletrônico. Determinar qual 

será utilizado irá provocar mudanças significativas na gestão das mensagens 

eletrônicas. Atente-se para as diferenças entre os dois protocolos utilizados 

para recebimento de mensagens eletrônicas.

a) POP3 
Ao utilizar o protocolo POP3 (Post Office Protocol, Version 3 – Protoco-

lo dos Correios, versão 3) para ter acesso à suas mensagens, o usuário 

deverá estar ciente que, ao acessar o servidor de e-mail, verificar quais 

mensagens estão disponíveis para recuperação e copiá-las para a máqui-

na do usuário, o protocolo apaga, no servidor, todas as mensagens que 

foram transmitidas.

O POP3 é um protocolo simples, que não permite recursos de segurança, 

o que faz com que as informações de login e senha repassadas para au-

tenticação no servidor de e-mail siga às claras.

O protocolo POP3 utiliza a porta 110 para conexão. Ele também é um 

protocolo que roda sobre o TCP que é orientado a conexão.

Hoje, os próprios aplicativos de correio eletrônico possuem recurso que 

possibilitam aos usuários que utilizam POP3 para receber suas mensa-

gens eletrônicas manterem cópias de suas mensagens também no servi-

dor e com isso poderem acessá-las de outros computadores; mas, note, 

esse recurso é do aplicativo e não do protocolo POP3.

b) IMAP (Internet Message Access Protocol – Protocolo de Acesso de 
Mensagem da Internet)
Este é um protocolo com mais recursos que o POP3. Tais recursos possi-

bilitam o tráfego de informações de forma criptografada, o que garante 

mais segurança para as transações de login e para o envio e recebimento 

de mensagens. 
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Saiba que, com o uso do IMAP, o usuário pode por exemplo, copiar suas 

mensagens para seu aplicativo de correio eletrônico instalado na sua má-

quina e manter cópia dessa mensagem no próprio servidor.

Os servidores que utilizam IMAP possibilitam ao usuário a criação de 

subpastas e a organização das suas mensagens nessas subpastas no pró-

prio servidor. O usuário poderá, ainda, realizar pesquisas para determi-

nadas mensagens utilizando vários critérios. Exemplo: o usuário pode 

selecionar todas as mensagens que tiveram como origem o “Ministério 

da Educação” ou outro usuário qualquer.

c) O acesso do e-mail pela web
A cada dia torna-se mais comum o acesso das mensagens de correio 

eletrônico através de um site da Internet. Todos os servidores de e-mail 
gratuitos, tais como Google Mail, Microsoft Hotmail e Yahoo!, disponi-

bilizam a seus usuários o acesso a todas as mensagens e serviços através 

de seu site da web. Esse tipo de acesso dispensa o uso do protocolo de 

recebimento (POP3 ou IMAP), por utilizar o protocolo HTTP (acesso a 

páginas da web) para permitir o acesso às mensagens.

Saiba que, mesmo o usuário acessando as mensagens pela web poderá 

configurar um aplicativo de correio eletrônico para baixar estas mensa-

gens diretamente no computador.

O protocolo TeLneT (Terminal Remoto)
O protocolo TELNET serve para realização de conexão sobre TCP utilizando 

uma interface de comandos, como demonstra a Figura 3.25

Figura 3.25 – Interface TELNET
Fonte: Prompt de comando do Windows
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Observe, na Figura 3.25 a semelhança entre a interface do TELNET e o 

prompt de comados do Windows que você estudou na componente curri-

cular Programas e Aplicativos. Assim como no prompt de comandos, você 

também deverá digitar comandos que executarão tarefas. Exemplo:

Se digitarmos, no prompt de comandos, ou mesmo no “executar” do Win-

dows o comando:

telnet pop.gmail.com 995,

estaremos nos conectando ao servidor POP de e-mail do Gmail através da 

porta 995; em seguida o servidor exibirá uma mensagem informando que 

está pronto para conexão:

+OK POP3 server ready

Após essa fase, deveremos entrar com nosso nome de usuário no servidor 

Gmail:

user (aqui você coloca o nome do usuário)

Estando digitado corretamente, o servidor indicará a mensagem:

+OK

Agora entre com a palavra pass e, em seguida a senha:

pass (insira sua senha)

Estando a senha correta, o servidor retornar a mensagem confirmando que 

o usuário está logado corretamente:

+OK user successfully logged on

Note que todos esses passos foram tomados com o único objetivo de realizar 

uma conexão a um servidor de e-mail POP utilizando-se o TELNET. Todo esse 

trabalho hoje é realizado automaticamente através do aplicativo de correio 

eletrônico ou mesmo através do site do seu servidor de e-mail. O importante 

neste tópico não é demonstrar o quanto é mais fácil utilizar o site do prove-

dor de e-mail, e sim demonstrar que o comando TELNET possibilita que re-

alizemos conexões e executemos comandos em servidores remotos, através 

de uma interface na própria máquina do usuário.

Agora que concluímos o estudo dos protocolos da camada de aplicação, 

guarde o Quadro 3.3 como guia de bolso, no qual descrevemos os pontos 

mais importantes sobre cada um dos protocolos estudados.
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Quadro 3.3 – Quadro de resumo
Protocolo Porta utilizada Função

DNS (Domain Name System) Porta 53 (do UDP).
Conversão dos endereços de hostname (no-
mes) em endereços IP (numéricos).

HTTP (HyperText Transfer 
Protocol)

Porta 80 (TCP).
Transferência de hipertextos (como as páginas 
da Internet, por exemplo).

FTP (File Transfer Protocol)

Porta 21 (TCP): para envio de 
comandos e
Porta 20 (TCP): para envio dos 
dados.

Transferência de arquivos entre computadores 
remotos.

SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocolo)

Porta 25 (TCP).
Envio de mensagens eletrônicas do servidor do 
remetente até o servidor do destinatário.

POP3 (Post Office Protocol, 
Version 3)

Porta 110 (TCP): conexão não 
segura.
Porta 995 (TCP): conexão segura.

Transferência das mensagens de correio 
eletrônico do servidor do destinatário para seu 
computador.

IMAP (Internet Message 
Access Protocol)

Porta 143 (TCP).
Cópia das mensagens de correio eletrônico do 
servidor do destinatário para seu computador.

Fonte: Prompt de comando do Windows

Síntese da unidade 
Nesta unidade detalhamos as aplicações dos principais protocolos com os 

quais você precisa se familiarizar para a sua profissão. A aplicação prática de 

cada protocolo você notará nas atividades que realizar, a qualquer momen-

to, na maior rede de computadores existente – a Internet. Compreender tais 

conhecimentos é base para tudo o que você for aprender daqui por diante, 

tanto em nossa componente curricular, quanto em outras que você estudará 

ao longo do seu curso.
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Protocolo IP  
e endereço IP

Unidade 4 





Unidade 4 

Prezado estudante, nesta unidade temática você será apresentado 

ao protocolo IP, seu modo de funcionamento e endereçamento. 

Conhecerá os endereços IP da versão 4(IPv4) e da versão 6(IPv6), 

entenderá as classes do endereço IP e aprenderá a utilizar este en-

dereço, inclusive com a divisão redes em redes menores, chamadas 

de sub-redes.

O protocolo iP 
Vamos iniciar o estudo do protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo da In-

ternet) deixando claro que ele não foi criado exclusivamente para ser utiliza-

do na rede mundial de computadores Internet que utilizamos diariamente na 

nossa vida. O protocolo IP foi criado no fim da década de 1970 e foi padro-

nizado com a RFC 791 lançada em setembro de 1981, com o objetivo de ser 

um padrão para comunicação entre computadores interligados em redes. 

Observe que o nome internet pode ser divido em “inter+net”, em português 

“entre+rede”. Assim sendo, o IP foi desenvolvido para ser o protocolo utili-

zado nas conexões entre redes. 

Fragmentação de datagramas iP
Com a possibilidade aberta pelo protocolo IP de interligar várias redes, in-

dependentemente das características de cada rede, surgiu um problema: o 

que fazer com as redes que trafegam datagramas com tamanho diferente?

Primeiramente você precisa entender essa diferença de tamanho: uma rede 

Ethernet, muito utilizada em redes local, utiliza datagramas com 1500 bytes 
de tamanho, enquanto uma rede ATM, por exemplo, utiliza células com 53 

bytes (5 bytes de cabeçalho e 48 bytes de dados), como estudamos no tópi-

co sobre ATM na unidade temática 2.

Sendo assim, os roteadores que trabalham com protocolo IP devem possuir 

a capacidade de identificar qual o tamanho máximo que um datagrama 

IP poderá ter para ser transportado até o roteador seguinte. Identificando 

esse tamanho, o roteador deve ainda ser capaz de dividir esse datagrama 

em partes menores, chamadas fragmentos. Esses datagramas divididos em 

fragmentos deverão ser remontados, na ordem correta. E onde isso ocorre?

Para conhecer o que é uma 
especificação padrão de 
um protocolo e conhecer a 
especificação para o protocolo 
IP, acesse http://tools.ietf.org/
html/rfc791

Ethernet
É um padrão de conexão ampla-
mente utilizado nas redes locais 
(LAN) em todo o mundo. Foi cria-
da pela Xerox e posteriormente 
transformada em um padrão 
pela IEEE 802.3. É um padrão 
que utiliza a transmissão por 
pacotes e possui velocidades que 
variam dos 10Mbps (dez mega-
bits por segundo) aos 10Gbps 
(dez gigabits por segundo).
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Kurose e Ross (2013, p. 248) indicam que se essa tarefa fosse realizada nos 

próprios roteadores, teríamos uma grande redução no desempenho destes, 

ficando essa responsabilidade para a camada de redes (ou camada Internet) 

no computador de destino da informação.

O endereço iP
Cada dispositivo ativo conectado a uma rede que utiliza protocolo IP possui 

um endereço numérico que o identifica.

O endereço IP é único dentro da rede, ou seja, entre todos os dispositivos 

conectados em uma mesma rede nunca haverá mais de um com o mesmo 

endereço IP.

Saiba que existem dois tipos de endereço IP:

•	 IPv4 (IP versão 4): este endereço é composto de um conjunto de 32 

bits, divididos em quatro octetos, ou seja, quatro conjuntos de oito bits 
cada. Com a utilização do IPv4, podemos identificar, em uma mesma 

rede, cerca de quatro bilhões de endereços IP mas, na prática, o que está 

realmente disponível é menos da metade disso.

•	 IPv6 (IP versão 6): no IPv6 o tamanho do endereço foi expandido de 32 

bits para 128 bits, o que possibilitou um aumento do número de endere-

ços IP em relação ao IPv4. Os endereços IPv6 são escritos em oito grupos 

de 16 bits, no formato hexadecimal. Portanto, conta com cerca de 3,4 × 

10^38 endereços disponíveis (ou 340 seguido de 36 zeros). Para quem 

não quiser fazer a conta, basta saber que são muitos bilhões de quatri-

lhões de endereços disponíveis, garantindo que não irão faltar números 

IP para os humanos por milênios.

O endereço iPv4
Você já viu essa informação na componente curricular de Redes de Com-

putadores e verá novamente, pois é muito importante para o nosso estudo.

Em uma rede baseada em endereços IP, cada host, roteador ou servidor pos-

sui um endereço único e exclusivo naquela rede, assim como o endereço de 

sua residência é único e exclusivo na sua cidade.

Agora que você já está 
familiarizado com o protocolo 

IP e com os seus endereços, 
assista ao vídeo “Redes 1 – IP” 

sobre este assunto no endereço: 
http://www.youtube.com/
watch?v=EYQu7uNKvYg
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O endereço IP é atribuído à interface de rede. Utilizando um computador 

como exemplo, o endereço IP é atribuído à placa de rede. Sendo assim, se 

um dispositivo possuir mais de uma placa de rede, lhe será atribuído o núme-

ro de endereços IP correspondentes ao número de interfaces que ele possuir.

Relembrando, o endereço IPv4 é composto por 32 bits, divididos em quatro 

octetos. Esses 32 bits são escritos em decimal e separados por ponto, con-

forme demonstra a Figura 4.1.

 
 
 
 
 
 

1º Octeto  

2º Octeto  

3º Octeto  
4º Octeto  

Em decimal:  

1º Octeto  
2º Octeto  

3º Octeto  
4º Octeto  

Em binário:  
192.128.0.1  11000000. 10000000. 00000000.00000001

Figura 4.1 – Endereço IPv4
Fonte: Elaborada pelo autor

Em um endereço IP, há uma parte destinada a identificar o endereçamento 

da rede, que chamamos de prefixo. Esta parte, que sempre corresponde 

ao(s) primeiro(s) octeto(s), e que pode ser composta de um a três dos octetos 

disponíveis (conforme estudaremos ainda nesta unidade temática), é fixa e 

será repetida em todas as máquinas daquela rede. A outra parte do endere-

ço é destinada ao endereçamento dos hosts (computadores e demais com-

ponentes da rede) e será diferente em cada um dos hosts disponíveis, como 

estudaremos a seguir no item classes do endereço IP e máscaras de rede.

estrutura hierárquica do endereço iP
Inicialmente os endereços IP foram divididos em cinco classes para identifi-

cação da parte do endereço a que era destinada a rede e da parte destinada 

aos hosts. As classes A, B e C eram as mais utilizadas e as classes D e E tinham 

seus endereços reservados para testes e, por isso, não eram utilizadas nas 

redes. Você verá abaixo como se utilizam os endereços das classes A, B e C.

1. Classe A
É a classe destinada às redes maiores, onde apenas o primeiro octeto 

do endereço IP era utilizado para identificar a rede e todos os demais se 

destinavam a identificar os hosts, como demonstra a Figura 4.2.
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1º Octeto  

REDE  

2º Octeto  

HOST  

3º Octeto  

HOST  

4º Octeto  

HOST  

10.  XXX  . XXX  . XXX  

Figura 4.2 – Classe A
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesse tipo de classe, todos os computadores que estiverem nessa rede uti-

lizaram o mesmo valor do primeiro octeto nos seus endereços. Utilizando o 

valor citado na Figura 4.2, todos os computadores da rede, terão seu ende-

reço IP iniciado com o valor 10.

Observe que os demais octetos serão utilizados para identificar os hosts des-

sa rede e irão variar, para um estudo inicial, de 0 (zero) a 255 (duzentos e 

cinquenta e cinco). Assim, em uma rede classe A, teremos os oito bits iniciais 

do endereço IP endereçando a rede, e os 24 bits finais endereçando os hosts. 
Para calcular a quantidade de endereços IP disponíveis para distribuição em 

uma rede classe A, basta realizar o cálculo: 224 - 2, onde o exponencial 24 

corresponde ao número de bits destinados ao endereçamento dos hosts e a 

subtração de dois números é para excluir o endereço terminado com zero e 

o endereço terminado com 255. 

Exemplo:
Quantidade de hosts de uma rede classe A = 224 - 2 = 16.777.216 - 2 = 

16.777.214 endereços válidos.

Assim, veja como fica quando se  utiliza o exemplo da Figura 4.2: 

O endereço IP da rede onde o primeiro octeto é 10 é: 10.0.0.0

Por questão de identificação, todo endereço onde o último octeto é igual a 

“0” é chamado de endereço de rede e não pode ser utilizado em nenhum 

equipamento, pois serve apenas para identificar a rede.

O primeiro endereço disponível para utilização em um host é: 10.0.0.1 

O último endereço disponível para utilização em um host é: 10.255.255.254

O endereço onde o último octeto é terminado com 255 é chamado de en-

dereço de broadcast que é o endereço utilizado para enviar uma informação 

para todos os computadores da rede. Esse endereço não pode ser utilizado 

para identificar um host.
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Assim, entende-se o motivo da subtração de dois endereços na fórmula  

224 - 2, onde, do total de endereços válidos, subtraímos o endereço de rede e 

o de broadcast.

Vamos praticar um pouco para fixar seus conhecimentos! Preencha a 

tabela abaixo para o seguinte endereço IP, sabendo que ele está sendo 

utilizado em uma rede classe A:

Endereço da IP da rede: 112.0.0.0

Primeiro endereço disponível: ______.______.______.______ 

Último endereço disponível: ______.______.______.______ 

Endereço de broadcast: ______.______.______.______  

2. Classe B
Esta classe foi destinada à reserva de endereços para redes menores que 

as redes de classe A, mas, ainda, de grande porte. Nela, os dois primeiros 

octetos eram destinados ao endereço de rede e os dois últimos ao ende-

reço dos hosts, como demonstra Figura 4.3.

 
 
 
 
 

1º Octeto  

REDE  

2º Octeto  

REDE  

3º Octeto  

HOST  

4º Octeto  

HOST  

170 . 96 .   XXX  . XXX  

Figura 4.3 – Classe B
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesta classe, os dois primeiros octetos serão fixos em todos os hosts que 

estiverem conectados a essa rede e os dois últimos identificarão cada um 

dos hosts.

Assim, em uma rede de classe B, teremos 216 - 2 endereços disponíveis para 

identificação de hosts, ou seja, 65.536 - 2 = 65.534 endereços válidos.

Observe que uma rede com 65.534 dispositivos ainda é uma rede de 

grande porte.
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Utilizando o endereço citado na Figura 4.3 e aplicando o mesmo proce-

dimento utilizado na classe A, teremos:

Endereço IP da rede: 170.96.0.0

Primeiro endereço disponível: 170.96.0.1

Último endereço disponível: 170.96.255.254

Endereço de broadcast: 170.96.255.255

Preencha a tabela abaixo para o seguinte endereço IP, sabendo que ele 

está sendo utilizado em uma rede classe B:

Endereço da IP da rede: 182.79.0.0

Primeiro endereço disponível: ______.______.______.______ 

Último endereço disponível: ______.______.______.______ 

Endereço de broadcast: ______.______.______.______  

3. Classe C
Destinada às redes de menor porte, a classe C reserva os três primei-

ros octetos para identificar a rede, e apenas o último para identificar os 

hosts, como demonstra a Figura 4.4.

 
 
 
 
 

1º Octeto  

REDE  

2º Octeto  

REDE  

3º Octeto  

REDE  

4º Octeto  

HOST  

198 . 168.  20  .  XXX  

Figura 4.4 – Classe C
Fonte: Elaborada pelo autor

Aqui, em todos os hosts conectados a essa rede, os três primeiros octetos 

serão configurados com os mesmos números, e apenas o valor do último 

octeto irá variar de acordo com o host a ser configurado.

Assim, em uma rede de classe C, teremos 28 – 2 endereços disponíveis para 

identificação de hosts, ou seja, 256 – 2 = 254 endereços válidos.
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Utilizando o endereço citado na Figura 4.4 e aplicando o mesmo procedi-

mento utilizado na classe A, teremos:

Endereço IP da rede: 192.168.20.0

Primeiro endereço disponível: 192.168.20.1

Último endereço disponível: 192.168.20.254

Endereço de broadcast: 192.168.20.255

Preencha a tabela abaixo para o seguinte endereço IP, sabendo que ele 

está sendo utilizado em uma rede classe C:

Endereço da IP da rede: 199.85.212.0

Primeiro endereço disponível: ______.______.______.______ 

Último endereço disponível: ______.______.______.______ 

Endereço de broadcast: ______.______.______.______  

A Tabela 4.1 apresenta um resumo das classes do endereço IP.

Tabela 4.1 – Resumo das classes do endereço IP

Classe Máscara padrão Faixa de endereço IP
Quantidade de IPs disponível 

para os hots

A 255.0.0.0 (/8) 1.0.0.0 a 126.255.255.254 16.777.214

B 255.255.0.0 (/16) 128.0.0.0 a 191.255.255.254 65534

C 255.255.255.0 (/24) 192.0.0.0 a 223.255.255.254 254

D Dedicada a Multicast 224.0.0.0 a 239.255.255.254 ------

E Reservada para testes 240.0.0.0 a 255.255.255.254 ------

Fonte: Elaborada pelo autor

Guarde as seguintes informações:

•	 os endereços terminados com 255 (exemplo: 192.168.0.255) são 

endereços de broadcast.

•	 os endereços terminados com 0 (exemplo: 10.0.0.0) são endereços 

de rede.
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Máscara de rede iP
A máscara de rede foi criada, inicialmente, para identificar a classe do en-

dereço IP e informar aos roteadores a que classe o endereço que estava 

sendo solicitado pertencia. Esse recurso é muito utilizado atualmente nas 

configurações dos roteadores. Através da identificação das máscaras, o ad-

ministrador indica quando uma rota será utilizada. Vamos utilizar a Tabela 

4.2, que ilustra parte de uma tabela de roteamento para exemplificar o uso 

das máscaras de rede na configuração de roteadores.

Tabela 4.2 – Roteamento
Destino Máscara de rede Gateway Interface Métrica Protocolo

10.219.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 Loopback 1 RIP

10.128.0.0 255.255.255.0 10.128.0.1 Local 1 RIP

229.88.0.0 255.255.0.0 229.88.254.1 Local 1 RIP

127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 Loopback 1 RIP

Fonte: Elaborada pelo autor

Observando a primeira regra da Tabela 4.2, verifica-se que a máscara confi-

gurada foi 255.255.255.255, ou seja, é uma máscara completa, com os 32 

bits = 1 (11111111 11111111 11111111 11111111), ou seja, é uma másca-

ra que indica que apenas o host de destino utiliza essa rota, ou seja, apenas 

os pacotes destinados a 10.219.0.1 trafegarão por essa rota.

Já na segunda linha, você pode observar que a máscara utilizada é 

255.255.255.0, ou seja, os últimos oito bits são flexíveis. Nesse caso, a rota 

com destino a 10.128.0.0 será aplicada a todos os pacotes destinados ao 

range de endereços IP compreendidos entre 10.128.0.0 e 10.128.0.255.

Observe que a utilização de máscaras de rede na configuração de um roteador 

terá como consequência a definição de quais informações seguirão por tal rota, 

restringindo o número de endereços que poderão utilizá-la como destino.

Há duas formas de representar uma máscara de rede, como observamos na 

Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Máscara de rede
Classe Máscara de rede padrão Máscara de rede padrão

A 255.0.0.0 /8

B 255.0.0.0 /16

C 255.255.255.0 /24

Fonte: Elaborada pelo autor
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Na primeira forma de representação, utiliza-se o valor “255” (duzentos e cin-

quenta e cinco) no octeto que será utilizado para identificar a rede;  e o valor 

“0” (zero) no octeto será utilizado para identificar os hosts. Assim, como a 

classe A utiliza apenas o primeiro octeto para identificar a rede, apenas ele re-

ceberá o valor “255” enquanto todos os demais receberão “0” na máscara.

Na segunda forma de representação, que hoje é a mais utilizada, insere-se 

uma barra e, em seguida, a quantidade de bits que está sendo utilizado para 

identificar a rede. Dessa forma, uma rede de classe A, onde o primeiro octe-

to (oito bits) está reservado para identificar a rede, terá a máscara /8.

Você já deve ter observado que o termo octeto é utilizado porque cada par-

te do endereço IP é formado por oito bits (octeto = 8). Volte à Figura 5.1 e 

conte a quantidade de bits para visualizar na prática este conceito.

Agora que você já conhece o conceito de máscara de rede, preste atenção 

ao seguinte exemplo:

Imagine uma rede local com endereço 192.168.1.0/24, ou seja, uma rede 

de classe “C”, onde os computadores 192.168.1.64/24 e 192.168.1.56/24 

desejem se comunicar com a troca de informações entre eles. 

Com base nas informações acima, se esses computadores estiverem fisica-

mente instalados no mesmo cabeamento, com o endereço e a máscara de 

rede especificadas acima, eles conseguirão se comunicar?

Para responder a essa pergunta, o primeiro passo é calcular quantos com-

putadores podem estar na mesma rede: 192.168.1.0/24. Com base no que 

você já estudou, esse cálculo é simples. Por se tratar da máscara padrão de 

classe C, você já deve saber que 254 computadores podem ser configurados 

nessa rede, logo:

O endereço IP 192.168.0.0 é o endereço da rede.

O endereço IP 192.168.0.1 é o primeiro endereço IP válido dessa rede.

O endereço IP 192.168.0.254 é o último endereço IP válido dessa rede.

O endereço IP 192.168.0.255 é o endereço de broadcast dessa rede.

Assim, todos os endereços que estiverem entre 192.168.0.1 e 192.168.0.254 

estão na mesma rede e os endereços 192.168.1.64 e 192.168.1.56 estão 

nessa faixa; logo, conseguirão se comunicar sem nenhum problema.

Agora que você entendeu como 
funcionam e para que servem 
as máscaras de rede, assista 
ao vídeo sobre endereço IP, 
máscaras de rede e gateway, 
para reforçar o aprendizado, no 
endereço: http://www.youtube.
com/watch?v=yLgansF_h1w
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Agora, imagine que esta situação fosse diferente e que na rede 192.168. 

2.0/26 existissem dois computadores, com endereço 192.168.2.10/26 e 

192.168.2.121/26 configurados tentando se comunicar. Com base nas in-

formações de endereços e de máscara citadas acima, esses computadores 

conseguirão se comunicar?

Seguindo o mesmo raciocínio já apresentado:

Vamos calcular a quantidade de computadores que a rede 

192.168.2.0/26 pode possuir.

Pega-se a máscara “/26” e realiza-se o seguinte cálculo:

Quantidade de computadores = 232-26  - 2= 26 -2 = 64 -2 = 62

Lembre-se que a subtração de dois endereços ocorre porque o primei-

ro endereço sempre será o da rede e o último endereço sempre será 

o do broadcast.

Logo, a rede comporta 62 computadores; dessa forma, os computa-

dores 192.168.2.10 e 192.168.2.121 não estão na mesma rede e não 

conseguirão se comunicar.

divisão da rede em sub-redes
É importante que você saiba que uma sub-rede consiste em uma parte de 

uma rede maior, que foi dividida. Segundo a RFC 950 – Internet Standard 
Subnetting, esta divisão tem como objetivos a redução do tráfego, a admi-

nistração simplificada e a melhor performance.

Além disso, esta divisão permite também a utilização de um recurso de segu-

rança, chamado firewall, na interligação entre essas sub-redes para filtragem 

do conteúdo do tráfego. Estudaremos firewall na unidade temática 7.

Relembre o conhecimento adquirido quando estudamos as classes do endere-

ço IP e visualize na Figura 4.5 a existência de três sub-redes (192.168.0.0/24, 

192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24) interligadas entre si utilizando um dispositivo 

de hardware chamado roteador. Observe também que entre o roteador central 

e a sub-rede 192.168.0.0/24 há a figura de um dispositivo representado grafica-

mente como um muro de tijolos que é a representação padrão para o  firewall 
que filtrará todo o tráfego que sair ou que chegar à sub-rede 192.168.0.0/24.
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Sub-rede 200.234.0.0/23
Sub-rede 200.233.1.0/23

192.168.0.1

192.168.2.2

192.168.2.3

192.168.2.4

192.168.0.2

192.168.0.4

192.168.0.3

192.168.1.1

192.168.1.2

Sub-rede 192.168.1.0/24

192.168.1.4

192.168.1.3

Firewall

Figura 4.5 – Sub-redes interligadas
Fonte: Elaborada pelo autor

Vamos aproveitar o conhecimento adquirido nesta unidade temática e 

realizar uma atividade, tomando como base a Figura 4.5.

a) Observando que as três sub-redes possuem máscara de sub-rede 

“/24”, indique a qual classe de endereço IP estas sub-redes pertencem. 

b) Qual a quantidade máxima de hosts que podem ser inseridos em 

cada uma destas sub-redes? 

c) Se desejarmos inserir um novo computador na sub-rede 192.168.2.0/24, 

qual será o endereço IP a ser atribuído a este computador? 

Agora que você entendeu o conceito de sub-rede, vamos propor uma situa-

ção-problema para que você consiga entender as sub-redes com máscara e, 

por consequência, quantidade de hosts diferentes das sub-redes padrões de 

classe A, B ou C (/8, /16 e /24).

Imagine que você trabalha em uma instituição educacional que pos-
sui 400 computadores em um campus e mais 300 computadores em 
outro. Essa instituição deseja criar uma sub-rede em cada campus e 
realizar a interligação entre elas.
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Agora vamos à prática:

1. Poderemos utilizar um endereço IP e uma máscara de classe C 

(/24), para identificar cada uma dessas sub-redes?

Sabemos que não. Como a classe C suporta apenas 254 hosts 
em uma rede, não há como atender à demanda de 400 compu-

tadores de um campus e nem a de 300 do outro campus.

Assim, você deve ter pensado: vamos utilizar nas duas sub-redes 

o endereço de classe B (/16). Esse seu pensamento é muito in-

teressante, indica que você entendeu o conceito de classes IP e 

sabe identificar a classe a ser utilizada de acordo com o número 

de endereços necessários.

Mas a utilização de uma rede de classe B, que suporta 65.534 ende-

reços válidos, pode ser um problema: os roteadores, no desenvolver 

de seu trabalho de traçar rotas e buscar endereços, observa a más-

cara de sub-rede utilizada para restringir a busca de acordo com o 

número de endereços disponíveis. Explicando melhor, se um rotea-

dor sabe que um determinado endereço utiliza a máscara “/16”, ou 

seja, uma máscara de classe B, ele sabe que os dois primeiros octetos 

desse endereço indicam o endereço fixo de rede e assim, ao receber 

qualquer pacote que contenha no cabeçalho os dois primeiros octe-

tos iguais ao da rede onde ele está conectado, ele recebe o pacote e 

o repassa para dentro da rede.

Você pode observar que um roteador que está conectado a uma  

sub-rede de classe C (/24) vai conseguir filtrar melhor os pacotes que 

recebe, pois somente aceitará pacotes que possuam os três primeiros 

octetos iguais aos octetos da rede que está conectada a ele.

Aonde quero que você chegue? É importante que você entenda que 

os roteadores terão menos trabalho, terão tabelas de roteamento 

menores e, por consequência, serão mais rápidos, o que é muito 

importante nas redes atuais, se, em vez de utilizamos as classes IP 

padrões, dividirmos essas classes em sub-redes menores, de forma a 

ter tabelas mais enxutas e menos desperdício de endereço IP.
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Voltando ao exemplo que citamos:
“Imagine que você trabalha em uma instituição educacional que pos-

sui 400 computadores em um campus e mais 300 computadores em 

outro. Essa instituição deseja criar uma sub-rede em cada campus e 

realizar a interligação entre elas.”

Se utilizarmos duas sub-redes de classe B (/16), teremos 65.534 en-

dereços disponíveis para cada uma das sub-redes e só precisamos de 

400 endereços na primeira e 300 na segunda.

Mas como resolver isso?
Relembre o conhecimento adquirido no tópico Máscaras de Rede IP, 

mais especificamente na Figura 4.3, na qual apresentamos as másca-

ras padrões para as redes classe A(/8), B(/16) e C(/24).

Devemos dividir a classe B, criando sub-redes que possuam mais que 

os 254 endereços válidos da classe C (/24) e menos que os 65.534 

endereços válidos da classe B (/16). 

Vamos aprimorar a nossa Tabela 4.4 de classes e máscaras de sub-rede, 

usando apenas a classe B.

Tabela 4.4 – Máscaras de sub-rede da classe B

Máscara
Quantidade de bits desti-

nados ao endereço de rede
Quantidade de bits destina-

dos ao endereço de host
Quantidade máxima de 

hosts que a rede suporta

/16 (padrão de 
classe B)

16 = 32 - 16 = 16 =216-2 = 65.534

/17 17 = 32 – 17 = 15 =215-2 = 32.766

/18 18 = 32 – 18 = 14 =214-2 = 16.382

/19 19 = 32 – 19 = 13 =213-2 = 8.190

/20 20 = 32 – 20 = 12 =212-2 = 4.094

/21 21 = 32 – 21 = 11 =211-2 = 2.046

/22 22 = 32 – 22 = 10 =210-2 = 1.022

/23 23 = 32 – 23 = 9 =29-2 = 510

Fonte: Elaborada pelo autor

Com base na observação da tabela e nos conhecimentos repassados, você 

consegue observar que a utilização de uma máscara diferente das máscaras 

padrões de classe, faz com que o quantitativo de endereços disponíveis para 

host seja modificado.
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Não esqueça que, na prática, a utilização de uma máscara indica a quantida-

de de bits do endereço IP que estarão sendo utilizados para identificar a rede 

e será igual em todos os computadores e também para identificar a quan-

tidade de bits que identificarão os hosts. Assim, em uma rede que utilize a 

máscara /23 por exemplo, o roteador conseguirá identificar que, dos 32 bits 
do endereço IP, 23 são fixos e se referem à rede, enquanto apenas nove bits 
estão destinados ao endereço de host.

Volte ao exemplo da rede da instituição educacional. Após tudo o que foi 

citado, observe que podemos designar para cada uma das duas sub-redes 

um endereço IP com a utilização de uma máscara /23, disponibilizando para 

cada sub-rede 510 endereços IPs válidos, conforme demonstra a Figura 4.6:

Sub-rede 200.234.0.0/23
Sub-rede 200.233.1.0/23

200.234.0.1

200.233.1.1

200.233.1.2

200.233.1.3

200.233.1.4

200.234.0.2

200.234.0.3

200.234.0.4

Figura 4.6 – Sub-redes da instituição educacional
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora que você entendeu como se divide uma rede em sub-redes, re-

vise o que você aprendeu e complete a tabela abaixo com as sub-redes 

possíveis na classe C.

Máscara
Quantidade de bits 

destinados ao endereço 
de rede

Quantidade de bits destina-
dos ao endereço de host

Quantidade máxima 
de hosts que a rede 

suporta.

/24 24 = 32 - 24 = 8 =28-2 = 254

/25 25 = 32 - 25 = 7 =27-2 = 126

/26

/27

/28

/29

/30

/31

 Antes de resolver a situação de 
aprendizagem proposta abaixo, 

indico que você assista ao vídeo 
sobre Cálculo de sub-redes, que 

é muito explicativo. O vídeo 
pode ser acessado através do 

endereço: http://www.youtube.
com/watch?v=7tUEHsQR9ak
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naT 
Depois de ter estudado o endereço IP, conhecido o IPv4 em nossa componen-

te curricular Redes de Telecomunicações I, e de relembrar tudo o que apren-

deu sobre redes locais na componente curricular de Redes de Computadores, 

você deve ter algumas dúvidas; por exemplo: como uma pequena empresa 

que deseja montar uma rede local conseguirá escolher os endereços IP que 

utilizará em seus computadores de forma a não utilizar endereços que já 

existem na Internet? Como disponibilizar endereços válidos de Internet  para 

todos os computadores das redes de todas as empresas e dos usuários do-

mésticos no mundo com a quantidade restrita de endereços IPv4 existentes?

Para contornar esses problemas, é que a NAT (Network Address Transla-
tion – Tradução de Endereços na Rede) foi criada. Com essa tecnologia, 

cada computador de uma rede local, que pode ser a rede de uma empresa 

ou mesmo os computadores existentes em uma residência, receberão en-

dereços IP locais que serão configurados pelos administradores de rede ou 

atribuídos dinamicamente quando não forem endereços válidos de Internet. 

Um equipamento, geralmente um roteador, que faz a comunicação dessa 

rede com a Internet receberá, além de um endereço dessa rede local, um 

endereço válido de Internet. 

Com esse endereço válido de Internet, o roteador representará toda a rede. 

Assim, você consegue visualizar que todos os “n” computadores e dispositivos 

de rede da rede local terão endereços IP que só são conhecidos nessa rede e 

utilizarão esses endereços para se comunicarem internamente, como demons-

tra a Figura 4.7. Quando desejarem acessar alguma coisa na Internet, os com-

putadores da rede local fazem a requisição ao roteador, que irá converter o 

endereço local no endereço válido que somente o computador possui na rede 

e busca a informação na Internet. Quando essa informação retornar, ele reali-

zará a conversão do endereço válido utilizado externamente para o endereço 

de rede local e entregará as informações ao dispositivo que fez a requisição.

Kurose e Ross (2013, p. 259) lembram que esse roteador, no mundo exter-

no, ou seja, na Internet, aparece apenas como um equipamento que possui 

um endereço IP válido; ou seja, para a Internet ele é o equipamento existente 

e a rede local que está conectada nele é desconhecida.

e-Tec BrasilUnidade 4 – Protocolo IP e endereço IP 103



10.0.0.4/24 10.0.0.3/24

10.0.0.2/24

Internet

Roteador
wifi

Roteador 
do provedor

IP Local:192.168.0.1/24
IP de Internet: 200.121.28.10

192.168.0.2/24
192.168.0.3/24

Roteador

IP Local:10.0.01/24
IP de Internet: 200.121.28.12

Figura 4.7 – Tradução de endereços NAT
Fonte: Elaborada pelo autor

No dia a dia, você presencia essa realidade quando está utilizando os com-

putadores da sua escola, de uma lan house ou mesmo o computador de sua 

residência. Nestes últimos exemplos, o roteador ADSL é quem faz a NAT, 

permitindo que todos acessem a Internet  com apenas um endereço válido.

Agora que você pode perceber o funcionamento da NAT, faremos o 
seguinte questionamento: se todas as requisições da rede local forem 

traduzidas pelo roteador em uma requisição de endereço válido e enviadas 

à Internet, quando retornar da Internet, essa informação chegará com o 

endereço válido ao roteador que realizará a tradução para o endereço local e 

entregará ao destino? Como esse roteador conseguirá identificar para qual 

computador destina-se a informação, se vários computadores locais realiza-

ram requisições na Internet e todas as equisições saíram utilizando o mesmo 

endereço e chegaram também com o mesmo endereço válido? 

Você percebeu o problema? Utilizando os dados da Figura 4.7, imagine 

que os computadores 10.0.0.2/24 e 10.0.0.4/24 requisitaram ao roteador 

10.0.0.1/24 acesso a um determinado site na Internet. Esse roteador tra-

duzirá as requisições para o endereço válido 200.121.28.12 e repassará ao 

roteador do provedor que cuidará de encontrar os sites e devolvê-los ao 

roteador local.
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Quando os pacotes com esses sites chegarem, serão recebidos com o endere-

ço 200.121.28.12, que é o endereço válido do roteador. Aí está o problema: 

como o roteador saberá para qual computador local enviar os pacotes, ou seja, 

como ele realizará a tradução para o endereço local do computador correto?

Amigo estudante, é nesse ponto que a NAT se completa: o roteador que a 

realiza (roteador ligado na saída da rede local, como você pode observar na 

Figura 4.7) cria uma tabela de tradução NAT, que é uma tabela onde são 

armazenados os números IP das máquinas locais e onde é atribuído a cada 

um desses endereços um número de porta IP.

Para que você compreenda melhor, vamos relembrar que cada pacote TCP 

possui em seu cabeçalho a informação da porta IP de origem e de destino; 

assim, se o computador 10.0.0.2/24 deseja acessar um site, ele envia os pa-

cotes de requisição e insere nesses pacotes um valor de porta IP de origem 

arbitrário (5120, por exemplo). Assim, o roteador NAT, ao realizar a tradução 

para o endereço válido, mantém a informação da porta de origem no pacote 

e armazena na sua tabela de tradução NAT a informação de que essa porta 

identifica o computador 10.0.0.2/24. Quando o pacote retornar, trará consigo 

a informação da porta de origem, que nesse caso é a 5120. Assim, o roteador 

NAT, após conferir em sua tabela, saberá que o pacote se destina ao compu-

tador 10.0.0.2/24, realizará a tradução e entregará o pacote. Note que cada 

computador dessa rede local utilizará em suas requisições um valor de porta 

que não seja igual ao do que esteja sendo utilizado por outro computador.

Como o protocolo IP possui 216 (65.536) portas, sendo que 4.096 portas 

estão reservadas para usos especiais, como por exemplo, a porta 80, que 

identifica conexão HTTP. Há na tabela NAT espaço para armazenamento de 

61.440 dispositivos.

O endereço iPv6
Agora que já conhecemos o endereço IPv4, continuaremos nosso aprendiza-

do estudando o seu sucessor: o IPv6. A principal motivação da criação deste 

novo protocolo foi a escassez de endereços de seu antecessor. 

A principal mudança implantada no endereço IPv6 é o seu tamanho. Enquan-

to o IPv4 tinha 32 bits, o IPv6 tem 128 bits. Esse aumento na quantidade 

de bits multiplicou consideravelmente o número de endereços disponíveis, 

fazendo que Kurose e Ross (2013, p. 263) afirmassem que “isso garante 

Eu sei que você ainda pode 
aprender mais e que pode 
ajudar outras pessoas a também 
entenderem o funcionamento 
da NAT. Assista ao vídeo sobre 
NAT e DNAT no endereço: 
https://www.youtube.com/
watch?v=p1wdm_hkAY8 ou 
no endereço http://kretcheu.
com.br/videos/nat-network-
address-translation/ e, após 
assistir, identifique em sua 
casa, lan house ou na sua 
escola, qual dispositivo realiza a 
tradução de endereços de rede 
(NAT), anote a marca e modelo 
desse dispositivo e realize uma 
pesquisa na Internet copiando as 
características desse dispositivo, 
bem como uma pesquisa de 
preço desse equipamento no 
mercado e poste no ambiente 
virtual de nosso curso. Aproveite 
para ler as postagens de seus 
colegas e identificar qual o 
melhor dispositivo que foi 
encontrado e qual o mais 
barato. Não se esqueça de fazer 
perguntas aos colegas para tirar 
dúvidas sobre os equipamentos 
que eles postaram.

Você sabia que os endereços 
IPv4 disponíveis para 
distribuição na Internet já se 
esgotaram? Antes de iniciarmos 
nosso estudo do IPv6, leia a 
reportagem do jornal O Globo, 
datada de 03/02/2011: http://
oglobo.globo.com/tecnologia/
enderecos-de-ipv4-chegam-ao-
fim-2828621
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que o mundo não ficará sem endereços IP”; e para demonstrar a enorme 

quantidade desses endereços, eles continuam afirmando: “agora, cada grão 

de areia do planeta pode ter um endereço IP”.

Mas essa não é a única vantagem do IPv6, pois ele possibilita o aumento da 

velocidade da rede com a utilização de parâmetros diferentes para fragmen-

tação dos datagramas IP. Como vimos ainda nesta unidade, cada roteador 

que utiliza protocolo IPv4 divide o datagrama de acordo com a capacidade 

do meio de transmissão onde ele está ligado. Essa característica do IPv4 tem 

um custo alto: é uma atividade demorada, o que derruba a performance da 

rede. No IPv6 apenas os roteadores da origem e do destino podem fazer a 

fragmentação e a remontagem dos datagramas; com isso, a velocidade da 

transmissão ao longo do caminho aumenta.

Desde 1998, o IPv6 já foi padronizado e pode ser utilizado na Internet. Os siste-

mas operacionais já possuem capacidade de utilizá-lo há algum tempo. Como 

exemplo, o Windows, da Microsoft, já possui capacidade de trabalhar com o 

IPv6 desde a versão  Windows98. E por que hoje o IPv6 ainda é pouco utilizado?

A principal motivação para a lenta implementação do IPv6 está no fatos de 

que todos os dispositivos criados para funcionar no IPv4, tais como roteado-

res, modens, switchs, etc., não suportam a execução do IPv6. Ou seja, para 

que o IPv6 possa funcionar na Internet, é necessário substituir esses disposi-

tivos. Não há como realizar essa substituição da noite para o dia e, assim, o 

IPv6 vem sendo implementando gradativamente.

Por fim, você precisa saber que os dispositivos preparados para trabalhar 

com o IPv6 também conseguem trabalhar com o IPv4. Essa tecnologia é cha-

mada de pilha dupla; assim, fica mais fácil realizar a implantação sem danos 

aos usuários que utilizam a versão anterior do protocolo.

Um dispositivo de hardware preparado para trabalhar com o IPv6 e que su-

porte o IPv4 terá dois endereços IP, um de cada protocolo.

Você irá novamente utilizar alguns comandos que lhe serão úteis por 

toda a vida de Técnico em Telecomunicações para praticar alguns con-

ceitos desta unidade temática. Para realizar esta atividade, vamos estu-

dar dois comandos que devem ser executados no prompt de comandos 

do sistema operacional que você utiliza.

Agora você pode aprofundar 
seus conhecimentos no IPv6, 

assistindo à palestra de Eduardo 
Barasal Morales, com o tema 

“Entendendo o IPv6”, que foi 
ministrada no Campus Party, de 

2013: https://www.youtube.
com/watch?v=rQPwMtT89uQ

Para completar seu aprendizado 
e servir de referência, caso 

você possa ter alguma dúvida 
sobre IPv6, acesse o endereço: 
http://ipv6.br/faq/ e navegue 

nas informações postadas pelo 
Centro de Estudos e Pesquisas 

em Tecnologia de Redes e 
Operações.
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Comando iPCOnFiG
Este é um comando que possui vários recursos. Sua principal utilidade é 

descobrir o endereço IP (tanto IPv4 quanto IPv6) dos adaptadores de rede 

existentes no computador onde ele é executado, indicando ainda a máscara 

de sub-rede utilizada e o gateway onde ele está conectado, conforme de-

monstra a Figura 4.8.

Figura 4.8 – Comando IPCONFIG
Fonte: Prompt de comandos do Windows

Mas você pode utilizar o IPCONFIG para uma série de outras funções que 

estão detalhadas abaixo na lista de parâmetros que este comando possui.

A sintaxe do comando IPCONFIG é: ipconfig /all [/release [placa]] [/re-
new [placa]]

Explicando: se você digitar apenas o comando “ipconfig”, serão exibidas as 

informações padrões do IPCONFIG, conforme descrevemos no início deste 

tópico e está demonstrado na Figura 4.8. 

Quanto aos parâmetros:

•	 /all: exibe todas as configurações dos adaptadores de rede de forma de-

talhada, como o nome, endereço MAC de cada um, se está utilizando 

endereço estático ou dinâmico, a data e hora em que a conexão foi reali-

zada e o endereço IP do servidor DNS. Observe na Figura 4.9 a utilização 

deste comando.
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Figura 4.9 – Comando IPCONFIG /ALL
Fonte: Prompt de comandos do Windows

•	 /release: este parâmetro cancela todas as configurações de endereço IP 

existentes no computador e as renova. Se o IP foi obtido por meio de um 

servidor de IP dinâmico (DHCP), será solicitado o cancelamento desses 

endereços e o fornecimento de novos. Se for identificado em qual placa 

se deseja que este comando seja executado (por isso o parâmetro “/rele-

ase” tem a opção [placa]), apenas o endereço dessa placa será renovado; 

caso não seja especificado, o endereço de todas as placas do computa-

dor será renovado de uma só vez.

•	 /renew: aqui há uma diferença com o “/release”: em vez de cancelar to-

dos os endereços IP, ocorre apenas a renovação dos endereços das placas 

junto ao servidor de IP dinâmico (DHCP), ou seja, não necessariamente 

um novo endereço será configurado, apenas será realizada a solicitação 

para que o servidor renove as configurações. Este comando pode ser 

utilizado quando você perceber alguma instabilidade na configuração de 

endereços de seu computador com o objetivo de renovar o endereço IP, 

e assim testar se há conexão com o servidor de IP dinâmico.

Agora vamos praticar este comando: utilize o comando IPCONFIG e monte 

uma tabela com o nome de todos os adaptadores existentes em seu com-
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putador, informando se estão conectados ou não e o endereço IP que está 

sendo utilizando. Informe também a máscara de rede, se foi configurado 

manualmente ou se é dinâmico, e o endereço MAC do adaptador. Após 

coletar estas informações, compartilhe no seu ambiente virtual de aprendi-

zagem com seus colegas.

Comando TRaCeRT
É um comando muito útil no seu dia a dia. Utilizando-o, você conseguirá 

identificar todos os nós por onde os pacotes passam até chegar a um desti-

no. De forma mais simples: você verá todos os saltos por onde a informação 

passará. Esses saltos são os roteadores e gateways existentes no caminho.

A sintaxe do comando TRACERT é: Tracert [-d] [endereço do hostname 
ou site]

Exemplo: se você digitar o comando: tracert google.com.br
Será traçado todo o caminho que os pacotes percorrerão até chegar ao ende-

reço google.com.br. Todos os saltos serão expostos com o tempo que foi gasto 

para alcançá-los. Observe na Figura 4.10 a utilização do comando TRACERT:

Figura 4.10 – Comando TRACERT
Fonte: Prompt de comando do Windows

Se você utilizar o comando com o parâmetro “-d” (tracert –d google.com.
br) serão exibidos apenas os endereços IP dos vários nós percorridos no ca-

minho. Observe na Figura 4.11 a utilização deste comando e depois compa-

re com o que foi exibido na Figura 4.10, para visualizar as diferenças:
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Figura 4.11 – Comando TRACERT – D
Fonte: Prompt de comandos do Windows

Como você já sabe, um roteador é um equipamento que traça os caminhos por 

onde os pacotes irão trafegar da origem ao destino. Vale lembrar que esse cami-

nho é dinâmico, ou seja, pode variar de uma requisição para outra. Sendo assim, 

você pode obter respostas diferentes para uma mesma busca em momentos 

diferentes. Observe na Figura 4.10 e na Figura 4.11 que isso ocorreu; nos passos 

2, 3, 7 e 8, os endereços por onde a informação passou, nas duas figuras, é di-

ferente; logo, os roteadores do caminho traçaram rotas diferentes para as duas 

requisições que possuíam o mesmo endereço de origem e de destino.

Agora você já pode praticar o comando TRACERT. Determine a rota dos 

pacotes para um endereço da Internet que você acessa constantemente; em 

seguida, dê um “PrtScr” na tela e crie uma imagem no “Paint” do Windows 

ou em outro editor de imagens instalado no seu computador, ou monte uma 

tabela com os saltos onde os pacotes passaram e salve-a. Em seguida poste 

no fórum de seu ambiente virtual de ensino aprendizagem para que seu 

professor e seus colegas tenham acesso.

Vamos verificar no Quadro 4.1 um resumo das tecnologias IPv4 e IPv6.

Quadro 4.1 – Quadro de resumo das tecnologias IPv4 e IPv6
Característica IPv4 IPv6

Quantidade de bits 32 bits. 128 bits.

Divisão dos bits
quatro grupos de oito bits (quatro 
octetos).

oito grupos de quatro bits.

Quantidade de endereços quatro bilhões de endereços. 79 octilhões (7,9×1028).

Cabeçalho dos pacotes mais complexo, possui mais itens. mais simples e funcional.

Segurança
suporte opcional de segurança com o 
IPsec.

suporte nativo e obrigatório ao IPsec, com 
maior segurança.

Fonte: Prompt de comandos do Windows
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Síntese da unidade

Nesta unidade detalhamos o protocolo IP e os endereços IP. Enquanto o 

protocolo IP tem como a principal função o transporte dos datagramas (que 

contêm os dados) sem estar preocupado com a entrega desses pacotes 

(como vimos na unidade temática 3 deste material), a preocupação com essa 

entrega é um dos recursos do protocolo TCP. O Endereço IP é responsável 

por identificar cada host, com endereço exclusivo em uma rede que utiliza 

o protocolo IP. Você pode entender o quão importante é o protocolo IP e a 

grande possibilidade que seus endereços oferecem na interligação de redes 

por todo o mundo. Você observou também sua aplicação nas redes locais e 

na Internet, entendendo o funcionamento das ligações dessas redes meno-

res e comuns na sua vida diária com a grande rede de computadores através 

do uso de endereços IP e da NAT. Este conhecimento é muito importante e 

será utilizado em toda a sua vida profissional e em várias componentes cur-

riculares do seu curso técnico.
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Unidade 5 

Prezado estudante, diariamente você é conduzido ao fantástico 

mundo da Internet, o qual trouxe uma série de facilidades para 

nossa vida, incluindo-se a possibilidade de realização deste cur-

so técnico a distância. Utilizando-se deste recurso, nesta unidade 

temática você conhecerá em mais detalhe esta fantástica rede de 

computadores e ainda as redes Intranet e Extranet. Você será con-

duzido a entender o funcionamento de cada uma delas, as carac-

terísticas que as diferenciam e as aplicações disponíveis para cada 

uma no nosso dia a dia.

a internet
Baseado no uso diário que você faz da internet, conceituá-la é uma tarefa simples: 

a Internet  é uma rede que interliga vários dispositivos (de computadores, TVs, 

sistemas automatizados de controle de processos, a celulares) em todo mundo.

Segundo Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 17, grifo nosso) “um conjunto 

de redes interconectadas forma uma rede interligada ou Internet. Esses ter-

mos são usados em sentido genérico, em contraste com a Internet mundial 

(uma rede interligada em nível mundial), que será sempre representada com 

inicial maiúscula”.

Há uma estimativa que, até o fi nal de 2013, 2,7 bilhões de usuários estariam 

utilizando a Internet [ITU, 2013].

Histórico da internet
Você com certeza tem noção do tamanho que é a rede de computadores 

Internet atualmente, o quão grande é sua abrangência, e visualizou no pará-

grafo anterior a quantidade de usuários que ela possui. Mas isso não come-

çou assim. O surgimento da Internet remonta à década de 1960, na Agên-

cia de Projetos e Pesquisas Avançadas (ARPA – Advanced Research Projects 
Agency) nos Estados Unidos da América. No início, os seus precursores não 

imaginavam o porte em que essa rede chegaria, tampouco a criaram com 

esse intuito. A ideia era construir uma rede na ARPA, chamada ARPANET para 

fi ns de pesquisa, em que computadores baseados na comutação de pacotes, 
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sobre os quais aprendemos na unidade temática 1, instalados em várias uni-

versidades americanas, poderiam se comunicar e compartilhar as descobertas 

dos vários pesquisadores que fossem cadastrados para utilizá-los.  

Kurose e Ross (2013, p. 45), indicam J.C.R. Licklider e Laurence Roberts, sob 

supervisão de Leonard Kleinrock como os precursores da comutação por 

pacotes e da rede ARPANET. Eles ainda apontam “Ray Tomlinson, da BBN” 

como o responsável pela criação do primeiro programa de correio eletrônico.

Kurose e Ross (2013, p.45) informam também que, entre as décadas de 

1970 e 1980, várias outras redes foram criadas, tais como a ALOHANET, 

que ligava universidades da ilha do Havaí, a Telenet da BBN, a Cyclades na 

França, a Tymnet e a rede GE Information Services, ambas americanas. Na 

Figura 5.1 você pode visualizar uma mapa com as conexões da ARPANET em 

outubro de 1980:

Figura 5.1 – Mapa da ARPANET em 1980
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/artigos-imprimir.asp?c=4258

Registros apontam que no ano de 1983, após vários estudos e testes, o pro-

tocolo TCP/IP foi adotado como oficial pela ARPANET. Por todos esses anos, 

desde o lançamento da ARPANET, o seu acesso era restrito e sua utilização 

exclusiva para divulgação e compartilhamento de pesquisas.

Kurose e Ross (2013, p.47) afirmam ainda que, em 1991, essas restrições 

para uso da rede foram extintas e que em 1995 a gerência dessa rede, já 

chamada de Internet, passou a ser de responsabilidade dos provedores de 

serviço, como conhecemos atualmente.
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a estrutura da internet
A Internet, após sua liberação para comercialização, passou a ser uma rede 

que interliga várias redes ao redor do mundo. A interligação dessas redes ficou 

a cargo de instituições criadas para conexão de usuários; essas instituições são 

chamadas de ISP (Internet Service Provider – Provedor de Serviços de Internet).

Você com certeza conhece algum ISP, pois diariamente tem contato com 

eles. Os ISPs mais comuns são os que fornecem acesso à Internet aos usuá-

rios residenciais, tais como as empresas telefônicas, as fornecedoras de TV a 

cabo, as empresas de telefonia celular, entre outras. 

Atualmente cada ISP possui uma gama de servidores e endereços e utilizam 

esses recursos para armazenar informações de seus clientes e vender o aces-

so à rede. Hoje, a estrutura da Internet está toda baseada nos ISPs, ou seja, 

na verdade o que temos é uma grande quantidade de ISPs com suas redes 

próprias interconectadas entre si formando uma grande rede mundial, a In-

ternet, conforme ilustra a Figura 5.2.

ISP Nacional 
ou Global

Rede 
Corporativa Usuário 

doméstico

Usuário 
doméstico

Usuário 
doméstico

Usuário 
doméstico

Usuário 
doméstico

Usuário 
doméstico

Universidade

ISP

ISP

Figura 5.2 – Estrutura da Internet
Fonte: Elaborada pelo autor

Existem ISPs espalhados por todo o mundo e sua existência é atualmente o 

que mantém a Internet funcionando. Cada ISP possui uma gama de endere-

ços IP que serão distribuídos entre os seus usuários.

Você sabia que o governo estuda 
a possibilidade de criar um ISP, 
ou seja, um provedor de acesso 
à Internet estatal (público)? 
Aprofunde seus conhecimentos 
lendo o clipping na página 
do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR: 
http://www.nic.br/imprensa/
clipping/2007/midia651.htm

Há uma corporação que é 
responsável pela distribuição de 
endereços IP e de nomes válidos 
na Internet. Ela é responsável 
pelas atribuições e controles 
de nomes do domínio e pela 
administração dos servidores 
de domínio no primeiro nível da 
Internet. É importante que você 
conheça as atribuições da ICANN 
e sua forma de funcionamento; 
para tanto, acesse o site: http://
www.icann.org.br/index.html e 
em seguida leia as informações 
do site que detalhe estas funções 
em: http://www.icann.org.br/
general/
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Serviços e endereçamento
Você já estudou todos os serviços disponíveis na Internet. Estes serviços estão 

diretamente ligados ao protocolo utilizado nesta rede, o protocolo TCP; assim, 

se você precisar revisar este conteúdo e reforçar o conhecimento sobre os servi-

ços disponíveis na Internet, retorne e revise a unidade temática 3 deste material.

Sobre endereçamento, você pode revisar o conteúdo da unidade temática 

5, sobre Protocolo e Endereços IP, para tirar eventuais dúvidas sobre sua 

aplicação na Internet.

a intranet
Como você estudou na componente curricular de Redes de Computadores, 

a utilização de redes locais – LAN em empresas e até mesmo em residências 

é algo amplamente disseminado. Todos necessitam interligar seus computa-

dores de forma a compartilhar recursos e informações a todo o momento, e 

a LAN traz essas possibilidades.

Dias (2011, p. 50,91) conceitua intranet como “uma rede hipertextual corporati-

va” e como a “ampliação da tecnologia Internet no âmbito interno da empresa”.

Você também sabe que o uso da Internet nessas mesmas empresas atual-

mente é condição de sobrevivência da instituição no mundo interconecta-

do. Essas empresas utilizam a Internet para uma gama enorme de serviços, 

como troca de e-mails, acesso a páginas e transferências de arquivos. 

Você também já aprendeu que todos esses serviços estão disponíveis, pois 

tanto a rede local quanto a Internet utilizam o protocolo TCP/IP que traz 

tudo isso para todas as redes que fazem uso de sua tecnologia.

Agora imagine a seguinte situação:

Uma empresa de grande porte, que possui filiais espalhadas por vários 

locais, interligadas por meio da Internet e utilizando uma tecnologia 

que no momento não é importante detalhar, mas que será estudada 

na unidade temática 8, a VPN. Esta empresa possui vários funcionários, 

diversos sistemas de softwares e bancos de dados para gerência de 

suas atividades e necessita de uma integração grande entre suas filiais 

para conseguir o sucesso. Existem diversas empresas dessas espalhadas 
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pelo mundo, tanto instituições financeiras, como empresas do ramo de 

turismo e hotelaria, entre outras. 

Não é difícil você perceber que uma empresa deste porte necessitará de 

um serviço de correio eletrônico (e-mail), que possibilite a troca de infor-

mações entre seus colaboradores. Você consegue perceber que os siste-

mas de software, como sistemas de vendas, deverão ser acessados em to-

dos os ambientes corporativos, independentemente da localização física 

da filial, e deverão ser amigáveis, com interfaces de fácil navegação que 

utilizem uma tecnologia já conhecida pelos usuários, como por exemplo 

uma tecnologia similar à das páginas da Internet. Podemos ainda pensar 

que uma série de arquivos deverão ser compartilhados entre os usuários 

de dentro dessa instituição e que somente estes poderão acessá-los.

Diante deste cenário, você deve estar se perguntando: mas a Internet 

possibilita tudo isso aos usuários da empresa? Professor, aonde você 

quer chegar?

A Internet possibilita tudo isso: e-mails, compartilhamento de arquivos, 

páginas, etc.; porém, a Internet é um meio inseguro, ou seja, é um meio 

público, onde essas informações ficam vulneráveis a ataques de estra-

nhos. Além disso, ao disponibilizar esses serviços na Internet, a empresa 

torna-se dependente de seu funcionamento. Se, por algum motivo, o 

link de acesso à Internet sair do ar, tudo o que a empresa necessita para 

funcionar estará indisponível.

Agora que você está cheio de curiosidade para entender como forne-

cer todos esses recursos de forma mais segura em uma rede de uma 

empresa, antes de continuar seus estudos, pesquise na Internet qual 

tecnologia atende a essa necessidade e poste no seu ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem o conceito dessa tecnologia para que seus co-

legas tenham acesso.

Dessa forma, surge o conceito de Intranet: é a utilização de todos os recur-

sos disponibilizados pelo protocolo TCP/IP, assim como na Internet, em um 

ambiente exclusivo e reservado.
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Vamos detalhar de forma técnica e melhorar o aprendizado:
Imagine que sejam instalados na rede local dessa empresa servidores de e-mail, 
de arquivos, de DNS, de páginas da web e que nesses servidores sejam confi-

gurados os serviços de forma que qualquer usuário daquela empresa, devida-

mente cadastrado e autenticado consiga utilizá-los para trocar e-mails entre os 

colegas de trabalho, trocar arquivos e informações também entre eles e para 

acessar páginas internas da empresa, que não estão disponíveis na Internet por 

não serem destinadas aos clientes e sim aos colaboradores, como por exemplo, 

as páginas que dão acesso aos sistemas de gerência da empresa.

Ou seja, de forma mais direta: que tal montarmos, dentro de uma empresa 

uma rede com a mesma estrutura de serviços utilizada na Internet, graças 

ao uso do protocolo TCP/IP, e disponibilizarmos esses serviços somente aos 

colaboradores dessa empresa, independentemente do local onde eles este-

jam? Isto é a Intranet.

De modo analógico, seria como criamos uma estrutura de um sistema te-

lefônico dentro da empresa, com ramais em cada setor, pelos quais todos 

podem falar entre si, sem o uso da linha telefônica pública da empresa. Você 

já conhece esse serviço: é o PABX. Da mesma forma podemos fazer com os 

serviços na Intranet.

Assim como funciona no PABX, em que podemos ligar as linhas telefônicas em 

sua central, de forma que o usuário poderá utilizar os ramais, mas se quiser re-

alizar uma chamada para fora da empresa ele pode pegar uma linha telefônica 

e realizar a ligação, podemos também interligar os servidores da Intranet com a 

Internet e possibilitar que os usuários colaboradores da empresa, devidamente 

autenticados, possam acessar estes serviços restritos através da Internet, em 

qualquer lugar do mundo, como em uma viagem a serviço, por exemplo.

Vamos a um exemplo prático:
O Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília possui sua pá-

gina na Internet: www.etb.com.br, onde as informações destinadas à co-

munidade em geral são postadas para livre acesso. Tudo o que é de domínio 

público, sem qualquer controle de acesso, é postado nesse site na Internet.

Há uma outra página: intranet.etb.com.br, conforme ilustra a Figura 5.3, 

que possui informações destinadas exclusivamente aos servidores que traba-

lham nessa escola, tais como: espaço para lançamento de notas e frequência 

dos alunos, salas virtuais de aprendizagem onde os professores podem postar 
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informações direcionadas aos seus alunos, sistemas de gestão acadêmica, sis-

tema pelo qual o professor pode solicitar a manutenção de um determinado 

equipamento de laboratório, etc. Há também espaço destinado aos alunos 

que lá estudam, onde é possível consultar as notas e a frequência em cada 

componente curricular, verificar as atividades propostas, entre outras coisas.

Figura 5.3 – Página inicial da Intranet do CEPETB
Fonte: Intranet.etb.com.br

Para ter acesso a essa informação, o usuário deve ter cadastro válido, que lhe 

será exigido no momento em que ele for acessar a página, conforme ilustra 

a Figura 5.4.

Figura 5.4 – Login na Intranet do CEPETB
Fonte: http://intranet.etb.com.br/servidor/login.php

Com este exemplo, você pôde visualizar que a página da Internet do CEPETB 

tem acesso público e tem função bem diferente da página da Intranet dessa 

mesma instituição educacional. Na prática, você verificou que o acesso à Intra-

net tem público-alvo específico e maior preocupação com o controle de acesso.
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a extranet
Agora que você conhece a Internet e a Intranet, fica fácil entender o que é a 

Extranet. A Extranet é justamente a junção dessas duas redes já estudadas, 

ou seja, é uma Intranet, acessível pela Internet por colaboradores da empre-

sa, mas também por usuários cadastrados.

Segundo Soibelman (2000), uma Extranet (ou extended Internet) pode ser 

definida como uma rede de computadores que usa a tecnologia disponível 

na Internet para conectar empresas com seus fornecedores, clientes e outras 

empresas que compartilham objetivos comuns.

O objetivo da Extranet é possibilitar tanto aos seus colaboradores quanto aos 

seus clientes e/ou usuários acesso a uma série de serviços que só estarão dis-

poníveis a quem estiver cadastrado e logado, ao contrário da Internet, que 

geralmente fica destinada ao acesso público, informativo e irrestrito.

A Extranet tem o mesmo padrão de funcionamento da DMZ, que você es-

tudará de forma detalhada na unidade temática 8 deste material, onde so-

mente uma parte da rede é disponibilizada para acesso externo, protegendo 

as informações mais importantes em uma rede de acesso mais restrito, que 

nesse caso é a Intranet.

De forma resumida, observe a diferença entre Internet, Intranet e Extranet:

•	 Internet: destinada à publicação de informações de acesso livre, ao 

público em geral, sem controle de acesso.

•	 Intranet: destinada aos funcionários colaboradores da empresa, com 

direito de acesso controlado e autenticado a todos os sistemas por 

esse usuário, o mesmo que ele teria se estivesse dentro da empresa.

•	 Extranet: pode ser entendida como uma extensão de uma intranet 

da organização que é estendida para usuários externos à organi-

zação, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isola-

mento de todos os outros usuários da Internet. 
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Verifique o Quadro 5.1 onde comparamos estas características

Quadro 5.1 – Quadro comparativo: Internet, intranet e extranet
Rede Característica / Aplicação Público-alvo Segurança

Internet

É a grande rede mundial, formada pela interco-
nexão de várias redes. Possibilita o uso de várias 
tecnologias disponibilizadas pela adoção do 
protocolo TCP/IP.

Acesso público, livre.
Como regra não tem con-
trole de acesso (páginas 
são de acesso público).

Intranet

Usa recursos do protocolo TCP/IP da empresa 
para disponibilizar serviços e informações aos 
seus colaboradores ou usuários que necessitam 
desse acesso.

Colaboradores da em-
presa ou instituição.

Controle de acesso rígido. 
Informações não são 
públicas.

Extranet

Tem as mesmas características da intranet, 
porém as informações são acessíveis também 
por clientes, fornecedores e outros usuários que 
necessitam dessas informações.

Colaboradores, clientes, 
parceiros comerciais, 
fornecedores, etc.

Controle de acesso rígido. 
Informações não são 
públicas.

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese da unidade
Amigo estudante, você está inserido no mundo globalizado e tem constan-

te acesso à Internet. Como agente desse contexto não há como negar as 

colaborações que essa rede trouxe para o mundo e as facilidades para os 

seus usuários. Nesta unidade temática apresentamos o funcionamento des-

sa rede, como ela surgiu e como se constitui sua estrutura descentralizada. 

Você pôde perceber a aplicação dos vários recursos que o protocolo TCP/

IP disponibiliza para todas as redes, como por exemplo, para a Internet, em 

uma estrutura empresarial por meio das intranets e das extranets espalhadas 

pelo mundo. Esse conhecimento é empreendedor, pois o estimula a desen-

volver tal aplicação no local onde você trabalha ou mesmo onde trabalhará 

após a conclusão do seu curso.
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Segurança de redes

Unidade 6 





Unidade 6 

O mundo está informatizado e todos se comunicam a cada mo-

mento. Você diariamente é levado a um universo onde várias ati-

vidades diárias antes realizadas manualmente, como realizar um 

pagamento de um boleto em um caixa de uma agência bancá-

ria, agora são realizadas em casa, no computador, no tablet ou 

mesmo em um smartphone. Agora novas preocupações surgiram: 

como proteger os dados dos clientes, dos usuários ou mesmo de 

desconhecidos que utilizam essas redes de telecomunicações. A 

segurança virou algo sério que requer atenção de todos. O futuro 

técnico em telecomunicações tem que dominar os principais recur-

sos de segurança aplicados no mundo virtual e com este conheci-

mento ele terá uma nova visão de como proteger as informações 

e quais condutas deve tomar para diminuir as chances de ataque.

introdução
Nesta seção você conhecerá o conceito de segurança da informação e será 

levado a refletir sobre as diferenças entre trabalhar a segurança da informa-

ção nos primórdios das redes de telecomunicações e nos dias atuais. Fique 

atento para os detalhes do conceito de segurança; neles está o segredo que 

faz com que o profissional que trabalhe nessa área seja um profissional de 

sucesso: a vigilância.

O conceito de segurança
Ao descrever segurança, chamo sua atenção para dois conceitos que se 

complementam. Segundo a Murdock University (2000): “segurança é o es-

tado de estar livre de riscos não aceitáveis”. A norma ISO/IEC 17799:2005 

traz um conceito mais direcionado ao negócio: “segurança é a proteção das 

informações dos diversos tipos de ameaças para minimizar danos ao negócio 

e garantir sua continuidade, maximizando o retorno dos investimentos e as 

oportunidades de negócio”.

Realizando uma leitura pontual dos conceitos expostos acima, você pode 

observar alguns pontos importantes, inclusive com algumas frases que você 

já escutou em algum momento em sua vida:
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1. Ninguém está 100% seguro; não existe segurança perfeita, o que não 

se admite é não estar protegido contra riscos aceitáveis, ou seja, não há 

proteção impenetrável.

2. O principal objetivo da segurança da informação é a proteção do negó-

cio, de forma a minimizar danos, a maximizar o retorno dos investimos e 

as oportunidades do negócio. Você visualizou que segurança está intima-

mente ligada com lucro, retorno de investimentos e que os profissionais 

que cuidam dela são parte importante para que os negócios de uma 

empresa continuem bem.

3. Outro grande objetivo da segurança da informação é a garantia da con-

tinuidade dos negócios, ou seja, mesmo que uma empresa seja atacada, 

se há um bom trabalho em segurança, os danos são mínimos e o negócio 

é restabelecido rapidamente. A garantia da continuidade é um dos pila-

res da segurança da informação.

Conhecendo o conceito de segurança, você deve lembrar que os ativos são 

os alvos que devem ser protegidos em uma organização.

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 (2006, p. 10), ativo é “qualquer 

coisa que tenham valor para a organização”.

O cenário da segurança  
nos anos 1970, 1980 e atualmente

Você já estudou o histórico dos computadores na componente curri-

cular Programas e Aplicativos, e o histórico das redes na componente 

curricular Redes de Computadores e tem base cognitiva para fazer uma 

análise crítica da segurança da informação nesses períodos.

Com o surgimento dos computadores, das redes e do armazenamento em 

massa de informações, a preocupação com a segurança dos dados tornou-

-se algo natural. Nas décadas de 1970 e 1980 não existiam redes de te-

lecomunicações, nem mesmo próximas do porte das redes atuais como a 

Internet, por exemplo. Por esse motivo, a preocupação com a segurança, de 

acordo com Tanenbaum e Steen (2007) estava focada nos seguintes pontos:

 Você consegue ter uma visão 
de como está a segurança da 

informação na maioria das 
empresas brasileiras? Você 

acredita que nosso país está 
cuidando de suas informações 

com a responsabilidade 
necessária? Assista ao vídeo 
de um empresário fundador 

da MR Consultoria, que 
implementa segurança da 

informação no mercado 
brasileiro https://www.youtube.

com/watch?v=pnIfyknqoEA 
após assistir ao vídeo, faça 

uma análise da realidade da 
segurança da informação na 
empresa onde você trabalha 
ou na escola onde você está 

realizando este curso técnico e 
poste no fórum de seu ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem 

a sua opinião sobre a 
importância que está sendo dada 

à segurança da informação  
no Brasil.
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•	 Segurança centralizada: os CPDs (Centros de Processamento de Da-

dos) de cada instituição eram o que havia de mais importante a ser prote-

gido, ou seja, cada empresa se preocupava em proteger seu CPD e, com 

isso, “estavam seguras”.

•	 Segurança mais física do que lógica: a proteção estava focada em 

quem “fisicamente” poderia entrar no CPD, ou seja, proteções físicas 

com barreiras de contenção, portas rígidas, salas-cofre, controle rígido de 

quem poderia acessar o CPD, filmagem do ambiente interno e controle 

de saída de materiais desses ambientes eram as ações que protegiam as 

informações. Observe a ligação entre a segurança física e as característi-

cas já abordadas da segurança centralizada.

•	 Poucos níveis de acesso: havia poucos níveis de acesso aos sistemas, pou-

cas eram as pessoas que possuíam senhas para acessar o CPD e os servido-

res; logo, não havia muitos níveis de usuário nem acessos de fora do am-

biente do CPD (como os acessos remotos que podemos realizar atualmente).

Agora que você entendeu como era a preocupação com segurança antiga-

mente, podemos contextualizar essa preocupação nos dias atuais. Hoje, com 

as grandes redes e a necessidade de comunicação das pessoas e das empre-

sas com outras em qualquer lugar do mundo, a preocupação com segurança 

mudou “da água para o vinho”!

Hoje é inevitável a existência de redes de dados dentro das corporações, as 

informações não ficam centralizadas, estão esparsas em vários servidores es-

palhados pela rede ou mesmo na Internet, tecnologia esta que é conhecida 

como “cloud computing”. A segurança deve estar preocupada com fatores 

novos, como o caminho por onde essa informação está passando (o meio 

físico), além de se preocupar como essa informação estará sendo trabalhada 

para ser transmitida com a codificação dos dados (criptografia) para que, se 

interceptada, seja indecifrável para o interceptador. Você já presenciou, nos 

acessos que realiza a sites de instituições bancárias, a característica da segu-

rança descentralizada, pela qual o banco, além de proteger seus servidores 

de rede e as informações que trafegam desses servidores até os seus clientes, 

ainda tem que cuidar do computador do próprio usuário, muitas vezes ins-

talando ferramentas de proteção nesse computador.

A segurança agora está focada na parte lógica, o bem a ser protegido é a 

informação que “anda pelo mundo”, ou seja, como falamos no parágrafo 

Se você quiser saber mais sobre 
cloud computing, acesse o 
link http://www.infowester.
com/cloudcomputing.php . 
Cloud computing se refere, 
essencialmente, à ideia de 
utilizarmos, em qualquer lugar 
e independente de plataforma, 
as mais variadas aplicações por 
meio da internet com a mesma 
facilidade de tê-las instaladas em 
nossos próprios computadores.

Para que você tenha uma visão 
geral do contexto atual da 
segurança da informação nos 
dias atuais, assista ao vídeo do 
Painel: “Proteção da Informação: 
desafio é maior com mobilidade, 
cloud computing e redes 
sociais?” que foi apresentado 
na Security Leaders 2011: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2lJgS8YXc1g
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anterior, a proteção explodiu a barreira do CPD e agora deve ser estendida 

aos meios de comunicação e até aos terminais dos usuários domésticos.

Por fim, o acesso à informação tornou-se vital para a garantia do negócio, as 

empresas tornam-se cada vez mais dependentes de seus recursos computa-

cionais e há usuários acessando essas informações em diferentes locais e mo-

mentos, o que faz com que vários níveis de proteção devam ser estabelecidos 

para garantir o acesso a essas informações e a continuidade dos negócios.

Gestão da segurança
Nesta seção você passará a conhecer pontos-chaves sobre como fazer a se-

gurança em uma rede de telecomunicações, que é procedimento similar à 

implantação de segurança em uma empresa como um todo. 

Pilares da segurança
Continuando nosso aprendizado, podemos definir três pontos intimamente 

ligados como os mais importantes que a segurança da informação deve ga-

rantir. A esses pontos chamamos pilares de segurança (Figura 6.1).

Somente podem acessar uma informação os reais detentores deste direito de 
acesso, ou seja, deve-se garantir que ninguém fará o acesso à informação se 
não for autorizado a fazê-lo!

A informação deve estar disponível a quem tenha permissão e deseje 
acessá-la!

As informações não podem ser alteradas por quem não tenha esse acesso. Em 
detalhes, deve-se garantir que o dado armazenado por um usuário autorizado 
deve ser preservado na forma original em que foi armazenado, não sendo 
alterado por estranhos.

Integridade

Disponibilidade

Confidencialidade

Figura 6.1 – Pilares da segurança
Fonte: Elaborada pelo autor

Você deve sempre estar atento a esses pilares; todo o trabalho está focado 

em garantir que esses requisitos sejam garantidos.

Como agente do seu 
aprendizado, você tem que estar 

informado sobre as notícias 
que correm o mundo e que 

tenham ligação com o que está 
aprendendo. Nesse sentido, 

vou lhe mostrar duas notícias 
que indicam que somente com 

os ataques do CodeRed e do 
Lovebug, mais de 13 bilhões de 

dólares foram perdidos. 

Acesse os sites: http://www.
portaldosalunos.com/

noticias/noticia.php?id=213 
e  http://idgnow.com.br/

seguranca/2010/05/04/dez-
anos-do-lovebug-o-virus-que-

balancou-a-internet/ e faça 
uma leitura sobre esses ataques; 

em seguida, para aprimorar os 
conhecimentos deste assunto, 

procure sites que informem quais 
foram os ataques que causaram 

mais prejuízos financeiros nos 
últimos dois anos e poste no 

fórum de seu ambiente virtual de 
aprendizagem, motivando seus 
colegas a também pesquisarem 

sobre o assunto.
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Você diariamente se envolve em situações que podem estar diretamen-

te relacionadas a uma falha ou mesmo a uma ameaça a um ou mais de 

um dos pilares de segurança. Com base no conhecimento adquirido 

nos conceitos acima, preencha a tabela abaixo marcando se o even-

to afeta a confidencialidade, a integridade e/ou a disponibilidade; em 

seguida, poste o arquivo com a tabela no local apropriado, criado por 

seu professor, em seu ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

Quadro 6.1 – Exercício sobre pilares da segurança
Descrição Disponibilidade Integridade Confidencialidade

Funcionários conversando em voz alta no 
aeroporto sobre a nova proposta de contrato.

Fogo.

Hackers.

Arquivo corrompido.

Paralisação do serviço.

Uso da Internet sem proteção.

Alteração inadequada por usuário autorizado.

Software malicioso.

Enchente.

Acesso não autorizado de terceiros.

Engenharia social.

Impressora no corredor.

Roubo de certificado digital.

Política de backup não definida.

Fonte: Elaborado pelo autor

Riscos e análise de riscos
Agora que você já sabe o que deve ser protegido, você precisa conhecer 

alguns conceitos importantes:

1. Risco: é a probabilidade de que alguma coisa negativa aconteça e que as 

pessoas não esperam que ocorra em algum momento. Exemplo: incêndio.

2. Ameaça: um agente ou ação, espontâneo ou proposital, que se apro-

veita das vulnerabilidades de um sistema para conseguir seu intento. A 

ameaça é um fator externo. Exemplo: o fogo por si só não é o risco, mas 

sim o que causa o dano. A ameaça é algo ou alguém que pode causar o 

dano, e risco já é a ameaça em ação.
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3. Vulnerabilidade: são as falhas, os erros, o que expõe o ativo. Exemplo: 

falta de um sistema de prevenção e combate a incêndio. Note que isto é 

uma falha.

Northcutt (2002, p. 133) afirma que “análise de riscos é o procedimento 

utilizado para estimar perdas potenciais que podem ocorrer a partir de uma 

vulnerabilidade de sistema ou de um prejuízo resultado da ocorrência de 

certas ameaças”.

Se isso for aplicado às redes de telecomunicações, você pode observar que 

realizar uma análise de riscos é levantar os riscos a que uma rede pode estar 

exposta. Identificando esses riscos, cabe observar qual(is) pilar(es) da segu-

rança está(ão) vulnerável(is) a esses riscos e, por fim listar, a(s) medida(s) de 

controle que devem ser tomadas, indicando o responsável por esse procedi-

mento e o prazo que ele terá para realizá-lo.

O procedimento da análise de riscos é o primeiro passo para implantação 

e/ou monitoramento dos recursos de segurança de uma empresa, de uma 

rede ou mesmo de uma rotina. Este é um conhecimento muito útil a você, 

pois permite que seja crítico e aguça a observação de vários fatores que cir-

cundam sua atividade diária.

Política de segurança
Uma política de segurança é o documento inicial, produzido a partir de uma 

análise de riscos, no qual um profissional define, em uma visão macro, quais 

os procedimentos, tarefas e responsabilidades que devem ser tomados para 

que as práticas de segurança da informação possam ter os efeitos esperados.

Fonseca (2009) afirma que as políticas de segurança “são instruções claras 

que fornecem as orientações de comportamento do empregado para guar-

dar as informações, e é um elemento fundamental no desenvolvimento de 

controles efetivos para contra-atacar as possíveis ameaças à segurança”.

Segurança nas redes de telecomunicações
Agora vamos conhecer os principais recursos utilizados para garantir a segu-

rança das comunicações e transferências de dados nas redes de telecomu-

nicações. Assim, você compreenderá as tecnologias que garantem que as 

informações sejam transmitidas de forma mais segura.

Conheça a “Política de 
Segurança da Informação 

nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, 

instituída pelo Decreto n 3.505, 
de 13 de junho de 2000, em: 
http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/decreto/d3505.htm

No Brasil, o Gabinete de 
Segurança Institucional da 

Presidência da República é a 
instituição responsável por todas 
as ações gerenciais de segurança 

da informação no âmbito da 
Administração Pública Federal, 
além de outras relacionadas à 

área e com atuação também 
na segurança da informação 
e comunicação. Acesse o site 

http://dsic.planalto.gov.br/
missoes-do-dsic e conheça as 

suas missões.

Agora que você já sabe o que 
é uma política de segurança e 
já conheceu alguns exemplos, 

leia o artigo “Política de 
Segurança da Informação”, 

de Adriana Smicaluk, Marcos 
Vinicius Wille, Edson Marcondes 

, Adriano Slisinski, Orlei José 
Pombeiro, disponível em http://

trac.assembla.com/odinIDS/
export/10/Egio/artigos/

PraticasSeguranca/Politica_de_
seguranca_da_informacao.pdf, 
para entender, através do estudo 

de caso que eles realizaram, os 
efeitos negativos causados pelo 
não cumprimento da Política de 

Segurança em uma empresa.
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Criptografia
A palavra criptografia vem do grego e é a junção de kryptos, que significa 

escondido, e graphen, que significa escrita. Logo, você pode observar que 

criptografar algo é escrever de forma “escondida”, ou seja, codificada. As-

sim, a essência de criptografar algo é fazer com que somente o emissor da 

mensagem e o destinatário real possam conseguir ler seu conteúdo.

Segundo norma ISO/IEC 17799:2005, a proteção da informação é destinada 

basicamente a garantir  os quatro objetivos listados abaixo, e a criptografia é 

um dos principais recursos disponíveis para alcançar esses objetivos:

1. Garantir a confidencialidade ou o sigilo da informação, para que, 

mesmo que a informação seja interceptada antes da chegada ao 

destino, continue sigilosa.

2. Garantir a autenticidade dos dados, fazendo com que os envolvidos 

na transmissão tenham convicção de que eles partiram realmente do 

emissor conhecido, ou seja, não são originários de um emissor falso.

3. Garantir a integridade das informações, possibilitando que o des-

tinatário tenha convicção de que a mensagem recebida é idêntica 

à que foi enviada e não foi alterada ao longo do caminho por um 

terceiro não confiável.

4. Garantir o não repúdio dos dados, ou seja, que os envolvidos não 

consigam negar a mensagem por serem os únicos detentores das 

chaves de acesso a ela. Observe que repúdio, nesse caso, está sen-

do aplicado no sentido de negar algo que foi feito, ou mesmo algo 

que foi enviado e/ou recebido.

Breve histórico da criptografia
A criptografia é uma técnica com registros de utilização datados de vários 

séculos. Entende-se que os egípcios foram seus precursores ao utilizarem 

hieróglifos fora dos padrões para deixarem suas mensagens.

Já no Império Romano, a Cifra de César foi um exemplo clássico de cripto-

grafia. Stallings (2008) indica que ela consistia na substituição de uma letra 

escrita por outra, utilizando-se de uma tabela comparativa e uma chave que 

indicava a quantidade de posições que deveriam ser deslocadas para escre-

ver o texto criptografado. Observe, na Figura 6.2 uma tabela da Cifra de 

Para que você revise os 
conhecimentos adquiridos 
bem como possa tirar suas 
dúvidas, assista ao vídeo 
sobre criptografia em 
https://www.youtube.com/
watch?v=cWld3rMD7Wk
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César com a chave de substituição de quatro posições.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c

Figura 6.2 – Cifra de César
Fonte: Elaborada pelo autor

A primeira linha possui a representação da sequência alfabética; já na se-

gunda linha, há um deslocamento de quatro posições, em que a letra “A” 

da linha original passará a ser escrita com a letra “d” da linha cifrada; assim, 

escrever a palavra “curso” de forma criptografada será bem simples, basta, 

pegar a letra original na linha superior e substituí-la pela letra da linha cifra-

da: C U R S O = f x u v r.

Agora você já é capaz de criptografar e decifrar um texto utilizando a 

Cifra de César. Sendo assim, vamos demonstrar os conhecimentos ad-

quiridos decifrando o texto escrito abaixo, sabendo que ele foi cifrado 

com o Cifra de César e uma chave de deslocamento de dez posições:

X  O  F  Y  E  O  W  M  E  B  S  D  S  L  K  Y  K  X  Y  Z  K  C  C  K  N  Y

Observe que você precisa construir a tabela, inserindo na primeira linha 

o texto claro, ou seja, a sequência alfabética correta, e na segunda linha 

a sequência deslocada de dez posições, depois é só fazer a comparação 

da letra cifrada da mensagem do exercício com a letra original decifrada.

Agora que você fez este exercício, escreva uma pequena frase cripto-

grafada nessa mesma Cifra de César e com a mesma chave e poste no 

fórum de seu ambiente virtual de ensino aprendizagem para comparti-

lhar com seus colegas a experiência adquirida.

Posteriormente a criptografia passou por uma grande fase de poucos avan-

ços, pois, na Idade Média, a igreja a considerava bruxaria. Nesse período, há 

registros da utilização da criptografia por cifras monoalfabéticas, que consistia 

na substituição das letras por outras ou por símbolos. Era necessário o conhe-

cimento da tabela de criptografia e decifragem para conseguir ler as mensa-

gens, ou seja, a própria tabela era a chave, conforme demonstra a Figura 6.3:
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A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
x  r f  ≠ p u c b e $ * + h q o x  t m &  y  # z a e i b 
 

Figura 6.3 – Cifra monoalfabética
Fonte: Elaborada pelo autor

Já na Idade Moderna, a criptografia voltou a evoluir e novas técnicas surgi-

ram, como os discos de Alberti, conforme demonstra a Figura 6.4.

Cifrado
(móvel)

Claro
(�xo) O

c

o

&

Figura 6.4 – Disco de Alberti
Fonte: http://www.dm.ufscar.br/~caetano/iae2004/G6/disco.htm 

Observe que o disco mais externo é aquele no qual está o texto claro, ou seja, 

onde estão as letras de nosso alfabeto, e no disco interno estão os códigos que 

representarão o texto criptografado. Com a utilização dos discos de Alberti, 

você pode utilizar qualquer uma das 26 posições diferentes como chave para 

criptografar o texto. Para aprimorar a técnica, era comum a utilização de dois 

discos ao mesmo tempo para criptografar e decifrar a mensagem. No primeiro 

disco, com a utilização de uma posição da roda, eram criptografadas as letras 

escritas na ordem ímpar da mensagem e utilizava-se outro disco, em outra 

posição para criptografar as letras que apareciam na ordem par do texto claro.

Ainda nessa época surgiu o método de criptografia que por mais tempo foi 

utilizado sem ser quebrado: a cifra de Vigenère, a qual foi utilizada por 270 

anos e teve seu código quebrado em 1856, pelo matemático inglês Charles 

Babbage. Segundo Stallings (2008), esse método de criptografia era baseado 

em uma tabela de 27 linhas por 27 colunas, conforme demonstra a Figura 6.5.
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Figura 6.5 – Cifra de Vigenère
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cifra_de_Vigen%C3%A8re

A primeira linha e a primeira coluna da Cifra de Vigenère representam as 

letras de nosso alfabeto e serão utilizadas para guiar o processo de cripto-

grafia. Nesse método a chave não é apenas uma letra e sim uma palavra ou 

mesmo uma frase.

Agora que você entendeu os princípios da criptografia e observou que durante 

uma longa fase da história ela era realizada manualmente, você conhecerá que 

a revolução industrial acaba com essa fase artesanal da criptografia e traz a crip-

tografia mecânica. Stallings (2008) ilustra alguns exemplos dessa fase da cripto-

grafia: a cifra de roda de Thomas Jefferson, de 1795, o código de Louis Braille, 

de 1834, que hoje é utilizado para comunicação textual por deficientes visuais, 

o código Morse, que foi desenvolvido por Samuel Morse em 1840 e a máquina 

de diferenças de Charles Babbage, que está demonstrada na Figura 6.6.

Para conhecer como era 
realizada a cifragem de 

textos utilizando-se a cifra 
de Vigenère e conhecer suas 
vulnerabilidades, assista ao 

vídeo “Cifra de Vigenère” em 
https://www.youtube.com/

watch?v=qVgkytsdmvk
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Figura 6.6 – Máquina de diferenças de Babbage
Fonte: http://www.odairss.xpg.com.br/atividade1/documentoshtml/informaticab.html e Shutterstock, 2013

Você sabia que as guerras sempre foram fases propícias para o desenvolvimen-

to da criptografia? Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desenvolveu um 

equipamento que foi amplamente utilizado pelos nazistas para realização das 

comunicações de guerra: a máquina Enigma, ilustrada na Figura 6.7.

Figura 6.7 – A máquina Enigma
Fonte: Shutterstock (2013)

Em todas as fases da criptografia,  inclusive no momento atual, o segredo 

está tanto na chave que está sendo utilizada quanto no próprio equipamen-

to ou método utilizado para criptografar, ou seja, tanto a chave quanto o 

algoritmo precisam ser guardados para garantir o sigilo das informações.

Com o surgimento dos computadores, você já pode imaginar que a cripto-

grafia evoluiu consideravelmente, saindo dessas técnicas simples e entrando 

na era digital. Uma das características da fase atual é o conhecimento públi-

co dado aos algoritmos de criptografia de proteção e segredo, que passam 

a residir exclusivamente na chave.

Agora que você conheceu qual 
era o equipamento utilizado 
pelos nazistas na Segunda 
Guerra Mundial, vale a pena 
conhecer o seu funcionamento: 
para isso, acesse e assista ao 
vídeo que mostra a utilização 
da Enigma pelos nazistas em 
https://www.youtube.com/
watch?v=P4ubw7qsvpo.

 Após assistir ao vídeo, elabore 
um pequeno texto, de no 
máximo 10 linhas, no qual você 
deve destacar a importância 
da chave para a realização da 
criptografia de forma geral e 
para a utilização da máquina 
Enigma. Poste esse texto no 
fórum apropriado em seu 
ambiente virtual de ensino 
aprendizagem e discuta com 
seus colegas a importância da 
criptografia nos dias atuais.
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Criptografia simétrica e criptografia assimétrica
Como já vimos, várias técnicas de criptografia foram utilizadas ao longo da 

história da humanidade, agora você compreenderá as diferenças entre a 

criptografia simétrica e a assimétrica e verá que a última é a forma utilizada 

atualmente nas redes de telecomunicações.

a) Criptografia simétrica
Todas as técnicas de criptografia que foram vistas ao longo desta uni-

dade temática são técnicas simétricas, ou seja, segundo Tanenbaum e 

Wetherall (2013, p. 488), são técnicas nas quais o método utilizado para 

cifrar um texto é o mesmo utilizado em sua decifragem. 

Em linhas práticas, utilizamos uma chave para cifrar o texto claro, escrito 

em nossa linguagem natural e a mesma chave para decifrá-lo, recupe-

rando o texto claro, como demonstra a Figura 6.8.

Texto Claro Texto Claro
Texto 

Criptografado

Cifragem
 com a CHAVE

Decifragem 
com a mesma 

CHAVE

Figura 6.8 – Criptografia simétrica
Fonte: Elaborada pelo autor

b) Criptografia assimétrica
Agora você entenderá que há técnica de criptografia mais moderna e 

com mais recursos. Esta técnica é chamada de criptografia assimétrica. 

Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 498) indicam que a assimetria está na 

utilização de uma chave para cifrar o texto e de outra totalmente diferen-

te para decifrá-lo no receptor, como demonstra a Figura 6.9. 

Texto Claro Texto Claro
Texto 

Criptografado

Cifragem
 com a chave

pública

Decifragem 
com a chave 

privada

Figura 6.9 – Criptografia assimétrica
Fonte: Elaborada pelo autor
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A criptografia assimétrica também é conhecida como criptografia de chave 

pública. Para utilização da criptografia assimétrica ou criptografia de chave 

pública, duas chaves devem ser geradas e tratadas de forma diferenciada:

a) Chave pública: esta chave é gerada e deve ser distribuída a todos que 

desejarem enviar alguma informação criptografada ao proprietário dela. 

Ou seja, vamos exemplificar: Suponha que Fulano deseja proteger todas 

as mensagens de e-mail que sejam enviadas por outras pessoas para ele. 

Fulano deverá gerar sua chave pública e distribuí-la a todos os que de-

sejarem enviar informações a ele. Note que um usuário que envia e-mail 
a várias pessoas, para enviá-las de forma criptografada, terá que possuir 

as chaves públicas de todas essas pessoas. A chave pública é pessoal, ou 

seja, você só pode enviar mensagens ou informações criptografadas a 

uma pessoa se tiver a chave pública dela. Existem vários servidores pú-

blicos onde os usuários podem disponibilizar sua chave pública para que 

outras pessoas a tenham e possam criptografar as mensagens destinadas 

ao proprietário gerador dessa chave.

b) Chave privada: esta chave é gerada no mesmo momento em que a 

chave pública foi gerada e deve ser guardada pelo seu gerador. Utili-

zando o exemplo acima, quando Fulano gerou sua chave pública, uma 

chave privada também foi gerada. Diferentemente da chave pública que 

foi disponibilizada a todos, a chave privada fica em poder do emissor e 

é o segredo da criptografia. Somente quem tiver a chave privada poderá 

decifrar e ler as mensagens ou informações destinadas a Fulano. Como 

Fulano guardou sua chave privada de forma segura, somente ele poderá 

ter acesso a essas informações.

As chaves são geradas em um mesmo procedimento. Logo, se o emissor 

desejar renovar sua chave pública, obrigatoriamente deverá também renovar 

sua chave privada.

assinatura digital
Agora que entendemos o funcionamento da criptografia de chave pública, 

fica fácil entender como funciona a assinatura digital. Como vimos no item 

anterior, após gerar o par de chaves, o emissor publica sua chave pública e 

mantém sua chave privada em seu poder, de forma que somente ele a possui.

No processo de criptografia, qualquer pessoa que deseje enviar uma mensagem 

a alguém precisa ter a chave pública desse alguém. Ao enviar essa mensagem, 

somente o proprietário da chave privada consegue decifrá-la e realizar a leitura.

Agora que você já sabe a 
diferença entre criptografia 
simétrica e criptografia 
assimétrica ou de chave 
pública, você pode aprimorar 
seus conhecimentos acessando 
o site: http://duvidas.terra.
com.br/duvidas/570/o-que-e-
criptografia-de-chaves-publica-
e-privada onde você poderá ler 
informações sobre este assunto e 
outros referentes à segurança da 
informação.

A Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa mantém um servidor 
de chaves interligado com 
servidores de chave no mundo 
inteiro. Para ter acesso às 
informações desse servidor, 
publicar sua chave pública ou 
removê-la, acesse  https://www.
rnp.br/keyserver.php

Agora você já conhece o 
funcionamento da criptografia 
simétrica e da assimétrica. Para 
firmar estes conhecimentos, 
assista ao vídeo que resume 
o conteúdo sobre criptografia: 
https://www.youtube.com/
watch?v=rw_RxKUtGHQ
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No seu dia a dia, assinar um documento significa dizer que você está cien-

te de seu conteúdo, que você conhece esse documento, ou seja, que esse 

documento é autêntico. Ao assiná-lo você está inserindo nesse documento 

algo que é só seu, ou seja, só você possui: a sua assinatura.

A assinatura digital funciona de forma similar. Qual é o “algo que é só seu, 

ou seja, que só você possui”, no mundo digital? A sua chave privada.

Assim, quando alguém deseja enviar um documento para outro de forma 

que o outro tenha certeza que aquele documento foi realmente gerado pelo 

emissor, ele deve criptografá-lo com a sua chave privada.

Ao realizar a criptografia com a chave privada, o emissor não está garantindo 

a confidencialidade do documento, pois todos os que possuírem sua chave 

pública, que pode estar inclusive disponível para download em um servidor 

público de chaves, conseguirão realizar a leitura. Nesse caso, a preocupação 

não é a confidencialidade e sim a autenticidade e o não repúdio, estudados 

no tópico Criptografia desta nossa unidade temática.

Agora que já conhecemos a técnica de criptografia de chave pública e seu fun-

cionamento, vamos pôr em prática estes conhecimentos e trabalhar com ferra-

mentas que possibilitam gerar o par de chaves, criptografar mensagens eletrô-

nicas e assinar digitalmente essas mensagens. Esta atividade será muito útil no 

seu dia a dia, pois servirá para que você possa, a partir de então, proteger seus 

correios eletrônicos dos acessos indevidos, enviando e-mails criptografados.

Para realização desta atividade, você precisará baixar alguns programas gratuitos:

1. Mozilla Thunderbird: programa aplicativo de correio eletrônico que 

possibilita o envio e o recebimento de e-mails. Você poderá baixar este 

aplicativo no website da Comunidade Mozilla: http://br.mozdev.org/
thunderbird/ ; após concluído o download realize a instalação do apli-

cativo e o configure para gerenciar sua conta de e-mail. Se você tem 

dúvidas em como configurar sua conta de e-mail em um aplicativo de 

correio eletrônico, consulte o site do seu servidor de e-mail (GMail, Hot-

mail, Yahoo, etc.) e verifique como realizar a configuração.

Redes de Telecomunicações Ie-Tec Brasil 140



2. Enigmail: este é um complemento para o Mozilla Thunderbird que ge-

rencia o uso das chaves criptográficas. Você pode realizar sua instalação 

através do próprio Mozilla Thunderbird, acessando no menu Ferramen-

tas a opção Complemento. Nesta opção clique em pesquisar e digite 

Enigmail. Quando o Thunderbird lhe mostrar que encontrou o Enigmail, 

instale o complemento seguindo as orientações do próprio aplicativo de 

correio eletrônico.

3. Open PGP Signature: este é o aplicativo que realizará a comunicação do 

Enigmail com o banco de dados de chave pública. Um ótimo aplicativo 

Open PGP é o GPG4Win, que pode ser baixado no endereço: http://
gpg4win.org/download.html . Após a conclusão do download e após 

ter realizado a configuração do Mozilla Thunderbird, realize a instalação 

da GPG4Win e sua configuração seguindo instruções do próprio pro-

grama de instalação. Observe que nessa instalação lhe será solicitada a 

criação do seu par de chaves (pública e privada), crie as chaves e o Cer-

tificado de Revogação que será utilizado se você precisar revogar essas  

chaves e criar outras.

Agora, após ter instalado o Mozilla Thunderbird, o complemento Enig-

mail e o aplicativo GPG4Win, você já pode enviar e receber e-mails 
criptografados.

Publique sua chave pública no servidor da RNP ou importe-a no seu am-

biente virtual de aprendizagem; informe a seus colegas de classe e ao seu 

professor, solicitando que eles baixem sua chave pública e aproveite para 

baixar as deles.

Com as chaves importadas em sua máquina, envie uma mensagem 

criptografada para seu professor e solicite que ele te responda também 

de forma criptografada.

Se você desejar obter mais informações sobre como enviar e-mails mais 

seguros, acesse o site: http://www.tecmundo.com.br/audio/1640-
-aprenda-a-usar-a-criptografia-para-mandar-e-mails-mais-segu-
ros.htm

Depois de instalado o Enigmail e 
o GPG4Win, surgirá, no Mozilla 
Thurderbird instalado em seu 
computador o menu OpenPGP. Na 
opção Gerenciamento de Chaves 
OpenPGP você pode visualizar 
sua chave, exportá-la para 
enviá-la aos seus contatos ou a 
um servidor de chaves ou mesmo 
gerar uma nova chave, revogando 
as anteriores. Observe que se 
você revogar uma chave, deverá 
enviar o certificado de revogação 
ao servidor onde você publicou 
sua chave. Na página do servidor 
de chaves da RNP você consegue 
tanto publicar sua chave quanto 
revogá-la: https://www.rnp.br/
keyserver.php

e-Tec BrasilUnidade 6 – Segurança de redes 141



Firewall
Você provavelmente já ouviu falar de firewall em alguma componente cur-

ricular de nosso curso e nas suas leituras periódicas sobre tecnologia da in-

formação. Ele é um dos recursos mais importantes e mais utilizados para 

proteção das redes de telecomunicações atualmente.

Um firewall é um conjunto de componentes, geralmente formado por um 

hardware, que pode ser específico para o  firewall ou um computador con-

figurado com esse objetivo, e um software, que controla o acesso a uma 

rede, permitindo ou impedindo que o tráfego passe de um lado para outro, 

de acordo com uma política de segurança nele configurada.

O papel do firewall é proteger a rede interna, garantindo que as informações 

confidenciais não saiam desta rede e que a informação vinda da rede exter-

na, como a Internet, tenha permissão de acesso.

Estudaremos firewall em detalhe e realizaremos a sua configuração na nossa 

próxima unidade temática.

Certificação digital
Outro recurso muito utilizado para proteção das informações em redes de 

telecomunicações é a certificação digital. Ela garante a autenticidade da as-

sinatura digital. Hoje, no Brasil, alguns órgãos públicos, como a Receita Fe-

deral, já exigem Certificado Digital para possibilitar acesso às informações.

Você sabe o que é um certificado digital?

É um documento único de identificação que soma uma série de informações. 

Este certificado é emitido por uma instituição confiável, que gera as chaves e 

as repassa ao portador, que fica responsável por sua salvaguarda. Você pode 

adquirir seu certificado digital em qualquer autoridade certificadora válida. 

No tópico seguinte você verá a lista de autoridades certificadoras registradas 

no Brasil. Observe na Figura 6.10 a imagem de um certificado digital emitido 

e armazenado em cartão. Para realização da leitura dos dados desse certifi-

cado será necessária a utilização de leitor óptico apropriado.

Acesse o site http://
windows.microsoft.com/
pt-br/windows/what-is-

firewall#1TC=windows-7 e 
faça uma leitura no conceito de 
firewall exposto pela Microsoft 

para fortalecer seu aprendizado.

Você sabia que até 2019 
todos os cidadãos brasileiros 
terão um certificado digital? 

Ele acompanhará a nova 
identidade, o Registro Único 

de Identidade Civil (RIC). Para 
conhecer um pouco mais 

sobre o RIC assista aos vídeos: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ec4lM0gbD2s e 

https://www.youtube.com/
watch?v=MHb1zI0wk8M
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Figura 6.10 – Certificado digital em cartão
Fonte: http://portalcapacitar.com.br/wp-content/uploads/2013/03/ric-registro-de-identidade-civil-frente.jpg

Os certificados digitais também podem ser emitidos apenas em formato di-

gital (arquivo a ser armazenado em seu computador) ou em token, confor-

me ilustra a Figura 6.11.

Figura 6.11 – Certificado digital em token
Fonte: Shutterstock (2014)

O portador, ao receber o certificado digital, recebe junto sua chave privada; 

assim, a segurança da assinatura situa-se no certificado que está sob custó-

dia do portador.

Como o certificado digital possui a infraestrutura de chaves públicas, o seu 

portador pode utilizá-lo para criptografia das informações que ele irá fazer 

trafegar pela rede. O certificado digital também pode ser utilizado para as-

sinar documentos de forma digital, como contratos digitais, com a mesma 

validade da assinatura real.

Como material complementar e 
para auxiliar no fortalecimento 
de seu aprendizado, acesse o 
site http://www.ronielton.eti.br/
publicacoes/ 
artigorevistasegurancadigital 
2012.pdf e realize uma leitura 
do artigo sobre criptografia 
simétrica e assimétrica: os 
principais algoritmos de cifragem 
de Ronielton Rezende Oliveira. 
Após a leitura, prepare um 
pequeno texto diferenciando 
assinatura digital de certificação 
digital e poste no fórum de seu 
ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem. Aproveite para 
comentar as postagens de seus 
colegas e, com isso, enriquecer o 
conhecimento.
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iCP Brasil
Ao descrever o conceito de certificado digital, indicamos que ele deve ser 

emitido por uma instituição confiável. Esta instituição é chamada de autori-

dade certificadora. Cabe a ela emitir, validar e revogar os certificados digitais.

A emissão de certificados digitais bem como a validação e certificação das 

autoridades certificadoras é atribuição, no Brasil, do ICP-Brasil (Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira). 

Como você poderá observar no site, o ICP-Brasil é a autoridade certifica-
dora raiz, ou seja, a principal autoridade certificadora e é de sua responsabi-

lidade ser a raiz de confiança da rede. O Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI) é o responsável por mantê-la.

idS
Para melhorar a atividade de monitoramento de uma rede de telecomuni-

cações e proporcionar maior agilidade na detecção de eventuais incidentes 

de segurança, um equipamento é forte aliado do técnico: o IDS (Intrusion 
Detection System – Sistema de Detecção de Intrusão), que consiste num 

equipamento capaz de monitorar todos os pacotes que trafegam em um 

rede, identificando quaisquer atividades maliciosas que estejam acontecen-

do e alertando o administrador de todos esses acontecimentos. Kurose e 

Ross (2013, p. 544), conceituam o IDS como “um dispositivo que gera alerta 

quando observa tráfegos potencialmente mal-intencionados”. Atualmente 

existem dois tipos de equipamentos IDS no mercado:

1. IDS com detecção por conhecimento: Você pode encontrar este tipo 

de IDS também sendo chamado de IDS baseado em assinaturas. Con-

siste em um equipamento que analisa a atividade do sistema em busca 

de padrões de ataque ou instrução conhecidos e que é utilizado para 

monitorar o tráfego da rede. As vantagens destes equipamentos estão 

relacionadas ao fato de serem eficientes em detectar as invasões listadas 

em sua biblioteca, restringindo consideravelmente a lista de alarmes fal-

sos; porém tem a desvantagem de se tornar desatualizado rapidamente, 

requerendo constantes atualizações.

2. IDS com detecção por comportamento: Este IDS também pode ser 

chamado de IDS baseados em anomalias. Este equipamento é mais inte-

ligente que o anterior.

Você pode obter informações 
sobre o ICP-Brasil acessando o site 
da instituição http://www.iti.gov.

br/icp-brasil

Neste site http://www.iti.gov.br/
images/icp-brasil/estrutura/ 

2013/atualiza%C3%A7%C3% 
A3o23/Estrutura_da 

_ICP-Brasil_-_site.pdf , você 
pode visualizar a lista de todas 

as autoridades certificadas 
homologadas pela ICP-Brasil e 

neste site: http://www.iti.gov.br/
images/icp-brasil/estrutura/2013/
atualiza%C3%A7%C3%A3o23/

Estrutura_completa.pdf, 
 você pode visualizar a estrutura 

completa, incluindo as  
autoridades registradoras.

Autoridade certificadora:
É a autoridade responsável 

por emitir, revogar e validar os 
certificados digitais. Necessita de 
autorização da ICP-Brasil e é por 

ela fiscalizada.

Autoridade registradora: 
É criada pela autoridade 

certificadora e tem competência 
para colher os documentos e 

as assinaturas necessárias para 
emissão dos certificados digitais. 

A autoridade registradora 
é um facilitador, pois tem 

estrutura mais simples e pode 
ser instalada mais facilmente 

em vários locais para aumentar 
a abrangência de atuação da 

autoridade certificadora.
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Segundo Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 545), IDS com detecção por 

comportamento “monitora o tráfego em operação normal. Ele procura en-

tão por fluxos de pacotes que são estatisticamente incomuns [...]”. Ou seja, 

neste IDS não há necessidade de biblioteca prévia; seu trabalho está baseado 

no que considera tráfego normal. Qualquer atividade fora dessa normalida-

de será reportada.

Essa característica de trabalho traz a vantagem da proteção contra novos 

ataques, sem necessidade de atualização, pois serão considerados tráfego 

incomum. Porém, uma grande quantidade de alarmes falsos será gerada 

e prejuízos podem ser reportados com bloqueios elevados de informações 

úteis. Um IDS com detecção por conhecimento irá melhorar sua capacidade 

com certo tempo de operação, quando a análise do tráfego normal já tiver 

produzido uma gama maior de amostras.

iPS
Continuando o aprendizado sobre equipamentos de segurança, agora você 

irá conhecer um equipamento similar ao IDS que também trabalha com a de-

tecção de intrusões, porém com a característica de conseguir reagir em tempo 

real a esses acontecimentos. O IPS (Intrusion Prevention System – Sistema de 

Prevenção de Intrusão) se difere do IDS justamente neste ponto: ele bloqueia 

o tráfego considerado indesejado e toma ações baseadas em configurações 

de forma a “prevenir” a invasão ao invés de apenas detectá-la. Kurose e Ross 

(2013, p. 544) indicam que, diferentemente do IDS, o IPS “filtra o tráfego 

suspeito”. Visualize na Figura 6.12 um exemplo de hardware IPS dedicado.

Figura 6.12 – IPS
Fonte: http://www2.checkpoint.com/presskit/images/ips-1/IPS-1.jpg

Acesse o site da Computer 
World e leia uma excelente 
descrição do que é o IPS com 
perguntas e respostas, boas 
práticas para implementação 
e informações sobre o 
funcionamento dessa tecnologia 
http://www.computerworld.
com.pt/2009/05/13/intrusion-
prevention-systems/
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No Quadro 6.2 apresentamos um resumo da Unidade para facilitar sua com-

preensão.

Quadro 6.2 – Quadro de resumo da unidade 6
Recurso Características Tipos Utilização / Função

Cripto-
grafia

-  Visa garantir a confidencialidade, au-
tenticidade, integridade e o não repúdio 
das informações.

-  antigamente era feita de forma manual 
através das cifras.

-  atualmente é totalmente digital, com a 
utilização de algoritmos fortes e chaves 
assimétricas.

- chave simétrica;

-  chave assimétrica (ou 
pública).

- Codifica as informações de 
forma que só o emissor e 
o receptor consigam ter 
acesso.

-  Possibilita a assinatura 
digital de documentos.

Firewall

-  Geralmente instalada na borda da rede 
para filtrar todo o tráfego de entrada 
e saída.

-  não filtra o tráfego interno da rede.

- firewall de pacotes;

- firewall de aplicação
(serão estudados na próxi-

ma unidade).

Protege as redes contra inva-
sões, filtrando o tráfego.

Certifi-
cação 
digital

Baseada em certificados digitais (individu-
ais) gerados por autoridades certifica-
doras confiáveis; no Brasil a autoridade 
certificadora mais importante (autoridade 
raiz) é a ICP Brasil.

Os certificados são vendi-
dos para pessoas físicas, 
jurídicas e para emissão de 
nota fiscal eletrônica.

Garante a autenticidade das 
informações. 
Garante o não repúdio.

IDS
Deve ser instalado na entrada da rede, de 
preferência entre a rede local e o firewall;
algumas firewalls já implementam IDS.

- detecção por conheci-
mento.

- detecção por comporta-
mento.

Monitora o tráfego da rede 
alertando o administrador 
caso detecte possíveis 
ameaças.

IPS

Deve ser instalado na entrada da rede, de 
preferência entre a rede local e o firewall;
Alguns firewalls já implementam IPS capa-
zes de automaticamente reprogramá-las.

----------------------

Monitora o tráfego da rede e 
bloqueia tráfego considerado 
indesejado. Age sem  aguar-
dar o administrador.

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese da unidade
Amigo estudante, nesta unidade temática você conheceu um conteúdo mui-

to importante nos dias atuais. Recentemente teve-se conhecimento da es-

pionagem norte-americana em todo o mundo, especialmente em algumas 

personalidades e empresas brasileiras, o que demonstra a crescente necessi-

dade de melhoria na área de segurança da informação em nossas redes de 

telecomunicações. Você pôde observar quais são os pilares da segurança e 

quais são os principais recursos que podem ser utilizados para proteção das 

informações. Na próxima unidade temática, este assunto ainda será o foco, 

com o estudo do firewall, outro grande recurso para proteção das redes 

de telecomunicações. Atente-se para todas as informações repassadas, pois 

elas serão de grande valia para sua vida profissional.
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Firewall

Unidade 7 





Unidade 7 

Na unidade temática 6 você conheceu o universo da segurança da 

informação e os principais recursos utilizados na proteção das redes 

de telecomunicações. O número de pessoas trabalhando para inva-

dir redes, para acessar informações privilegiadas e estratégicas de 

corporações e países pelo mundo é bem maior do que o número de 

pessoas preocupadas em proteger essas informações. Diariamente, 

“uma briga de cão e gato” é travada nos bytes que trafegam pelo 

mundo inteiro. Uma das ferramentas mais poderosas e mais utili-

zadas na proteção das redes pelo mundo inteiro é o firewall. Nesta 

unidade o estudaremos em detalhe, indicando seus tipos, aplica-

ções e utilizando um software para realização e sua configuração. 

Atente-se para tudo o que é exposto e ingresse no universo dos 

usuários capacitados para proteção das redes de telecomunicações.

Conceito
Como já explicitamos, um firewall é um conjunto de componentes, geral-

mente formado por um hardware, que pode ser específico para o firewall, 
ou um computador configurado com esse objetivo e um software, que con-

trola o acesso a uma rede, permitindo ou impedindo que o tráfego passe de 

um lado para outro, de acordo com uma política de segurança nele configu-

rada. Seguindo a mesma linha, Kurose e Ross (2013, p. 538) indicam que um 

firewall é “uma combinação de hardware e software que isola a rede interna 

de uma organização da Internet em geral, permitindo que alguns pacotes 

passem e bloqueando outros”.

O primeiro firewall foi desenvolvido pela AT&T Bell Labs em 1988 por Bill 

Cheswick e Steve Bellovin.

O papel do firewall é proteger a rede interna, garantindo que as informa-

ções confidenciais não saiam dela e que a informação vinda da rede externa, 

como a Internet, tenha permissão de acesso.

Um firewall é ligado na saída da rede interna para outra rede, logo, ele não 

protege:
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•	 conexões que não passam por ele: se você configurar uma conexão 

da rede com outra rede sem passar pelo firewall, ele não poderá filtrar o 

tráfego entre elas; assim, todas as conexões entre redes devem ser confi-

guradas para passar pelo firewall.

•	 a rede de ataques internos: o firewall filtra tráfego da rede interna 

para o mundo externo e vice-versa; logo, não é atribuição dele proteger 

a rede contra ataques internos, ou seja, contra usuários que fisicamente 

a acessam internamente. 

•	 contra novas ameaças: assim como os sistemas operacionais, os fi-
rewalls devem ser constantemente atualizados. Tanto os firewalls pro-

prietários, ou seja, equipamentos adquiridos especificamente para de-

senvolver o papel de firewall, como demonstra a Figura 7.1, quanto nos 

softwares que executam função do firewall e são instalados sobre har-
dware de computador comum ou hardware de servidores de rede; 

Figura 7.1 – Firewall proprietário
Fonte: http://www.scan-email.com/product.htm e Shutterstock 2013

•	 contra vírus: um firewall não é um antivírus; a proteção contra ataques 

por vírus deve ser realizada pelo software antivírus que deve ser instalado 

nos computadores da rede.

Tipos de firewall
Como já pontuamos nesta unidade, os firewalls são recursos indispensáveis 

na segurança das redes de telecomunicações. Atualmente existem diversos 

tipos de deles. Kurose e Ross (2013, p. 538) indicam três categorias: “filtros 

de pacotes tradicionais, filtros de pacote com controle de estado e gateways 
de aplicação”; porém, os dois primeiros são filtros de pacotes e por isso  

torna-se mais didático dividir os firewalls em duas classes principais: os filtros 

de pacotes e os proxys ou gateways de aplicação.

Você sabia que uma grande 
quantidade de ataques surge de 

dentro da própria rede? 

A proteção da rede interna 
deve ser realizada por várias 

ferramentas disponíveis no 
mercado, tais como antivírus, 

proteção física de acesso, 
treinamento de usuários, 
controle de acesso, entre 

outras. Para conhecer melhor 
a perspectiva das ameaças 
internas, assista ao Painel: 

“Ameaças internas, o 
inimigo mora ao lado”, que 

foi apresentado na Security 
Leaders 2011”, em https://

www.youtube.com/watch?v=D
HohuB25I9A&list=PLE552CA1
627B3229A&index=10&featur
e=plpp_video; se preferir, você 
pode baixar todos os vídeos da 

Security Leaders 2011 em http://
www.securityleaders.com.br/

Videos2011.htm

Há vários fabricantes de firewall 
proprietário; acesse os sites 

abaixo e observe alguns https://
www.barracuda.com/products/
firewall, http://www.sourcefire.

com/br/solutions/firewall-
application-control, http://

www.firewallappliance.com.br/
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Firewall de filtro de pacotes
Os filtros de pacotes são firewalls que são configurados para filtrar cada pa-

cote que passa por eles, determinando se ele poderá ou não passar de um 

lado para outro. Essa filtragem ocorre baseada em regras pré-configuradas. 

Kurose e Ross (2013, p. 539) indicam que os principais pontos que são ob-

servados pelo filtro de pacotes para realização da filtragem são: os endere-

ços IP de origem e de destino, a porta TCP ou UDP utilizada, o tamanho do 

pacote, os bits de flag (como o bit ACK, SYN, etc.) e o tipo do protocolo 

utilizado (http, smtp, pop, etc.).

Dessa forma, várias combinações de filtragem podem ser feitas, tais como, 

determinar que todo tráfego FTP deve ser bloqueado para proibir entrada e 

saída de arquivos pela rede, proibir as máquinas de uma determinada sub-

-rede de realizar qualquer acesso na Internet, proibir acesso externo pela 

porta 23 (porta do Telnet).

É importante que você observe que neste tipo de firewall as regras são criadas 

pelos administradores de rede e por meio delas ele pode filtrar vários tipos de 

acesso; porém, não há definição de filtragem por usuário da rede; no máxi-

mo, pode-se filtrar por endereço IP; porém, como é comum que um usuário 

mude de computador dentro de uma rede, no outro computador essa regra 

só valerá se também foi configurada para o IP desse novo computador.

Como você visualizou, o filtro de pacotes filtra o tráfego baseado no cabe-

çalho do pacote ou datagrama, não se importando com o conteúdo; exata-

mente por isso ele não possibilita a filtragem por usuário, pois a identificação 

deste com suas informações pessoais, como login e senha, por exemplo, é 

inserida pelos aplicativos; logo, não consta no cabeçalho e sim nos dados 

inseridos pela camada de aplicação.

Firewall proxy ou gateway de aplicação
Dando continuidade ao ensinamento dos tipos de firewall, observe que o 

proxy ou gateway de aplicação surgiu para resolver o problema do filtro de 

pacotes na não filtragem dos dados inseridos pelos aplicativos, ou seja, no 

proxy é possível configurar, além das regras da filtragem de pacotes, regras 

específicas para cada usuário da rede ou mesmo para cada tipo de aplica-

tivo ou conteúdo do pacote. Kurose e Ross (2013, p. 542) afirmam que o 

gateway de aplicação “é um servidor específico de aplicação, através do 

qual todos os dados da aplicação (que entram e que saem) devem passar”. 

De forma visual, é possível filtrar os pacotes que possuam palavras do tipo 

“sexo”, “sex” e “sexy” em seu conteúdo.

e-Tec BrasilUnidade 7 – Firewall 151



Além da vantagem já exposta, há outras vantagens no uso do proxy:

•	 permite filtragem por meio de autenticação de usuários, ou seja, podem 

ser configuradas regras específicas para cada usuário da rede.

•	 permite a filtragem de pacotes malformados na camada de aplicação por 

meio da filtragem do conteúdo do pacote e não só de seu cabeçalho.

•	 os gateways de aplicação possibilitam o armazenamento em sua memó-

ria dos sites acessados durante um intervalo de tempo a ser configurado; 

esse armazenamento acelera consideravelmente a velocidade da rede, 

pois, se um novo usuário solicitar acesso à mesma informação, o proxy 

disponibiliza o que está na sua própria memória, chamada de cache, ao 

invés de buscá-la fora novamente.

O cache do proxy pode ser configurado para não armazenar informações 

que se modificam com grande frequência, como as páginas dinâmicas da 

Internet (páginas de notícias por exemplo); dessa forma, essas páginas serão 

sempre acessadas pelo proxy diretamente na Internet e não serão armaze-

nadas em seu cache.

A vantagem do gateway de aplicação você já visualizou nos parágrafos anterio-

res; agora, a desvantagem é fácil de entender: como a filtragem ocorre em ní-

vel de aplicação, é natural uma perda de performance na rede, principalmente 

se vários usuários utilizarem o mesmo proxy para realizar o acesso externo a ela.

Configuração do firewall
Agora iniciaremos alguns conceitos importantes sobre a instalação do firewall 
em uma rede de telecomunicações e em seguida utilizaremos um software 

livre para aprender a realizar a configuração básica do firewall. Observe bem os 

conceitos apresentados e pratique a configuração para reforçar o aprendizado.

instalação do firewall em rede
Para fortalecer seus conhecimentos sobre firewall, é importante saber em 

quais locais podemos instalar um firewall dentro de uma rede e qual a fun-

ção ele irá desempenhar, de acordo com o local onde foi instalado.
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1. Firewall externo
O primeiro local onde podemos instalá-lo é entre a rede interna e a rede 

externa ou entre a DMZ (Demilitarized Zone) e a rede externa, como você 

pode observar na Figura 7.2.

Firewall Externo

Firewall de Perímetro

Firewall interno

Internet

Rede interna 1 Rede interna 2

DMZ

Internet

Firewall Externo

Rede interna 1

Figura 7.2 – Firewall externo, de perímetro e interno
Fonte: Elaborada pelo autor

O firewall externo filtra todo o tráfego destinado às redes externas, como 

por exemplo, a Internet e também o tráfego originário das redes exter-

nas em direção à rede local.

2. Firewall de perímetro
Já este firewall é instalado entre a rede interna e a zona desmilitarizada 

(DMZ), que estudaremos logo em seguida, como demonstra a segunda 

parte da Figura 7.2. Este firewall tem a função de filtrar todo o tráfego 

entre a rede interna e a DMZ e vice-versa.

3. Firewall interno
A última localização onde podemos instalar um firewall é entre as redes 

internas, conforme demonstra a segunda parte da Figura 7.2. Como es-

tudamos anteriormente, um firewall não filtra tráfego entre os compu-

tadores de uma mesma rede interna; logo, só é possível instalar firewall 
interno entre duas redes internas diferentes. Você pode pensar em um 

firewall interligando uma rede interna de um escritório ou empresa no 

seu estado com outro escritório ou filial da empresa em outro estado do 

nosso país.
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Vamos conferir no Quadro 7.1 um resumo das características do firewall, 
proxy e gateway.

Quadro 7.1 – Quadro de resumo: firewall, proxy e gateway

Firewall
É o guardião da entrada da rede. Sua função é filtrar os pacotes que entram e saem definin-
do as informações que podem ou não passar.

Proxy
É um firewall aprimorado. Além de realizar a filtragem das informações em um nível mais 
aprofundado, filtra as informações dos aplicativos e dos usuários em específico. Ele possibili-
ta o armazenamento das informações mais acessadas na rede em seu cache.

Gateway
É um dispositivo responsável exclusivamente por realizar a interligação de redes, ou seja, 
o gateway de uma rede se conecta ao gateway de outra rede. Esse papel geralmente é 
desempenhado pelo roteador.

Fonte: elaborado pelo autor

dMZ
Você pode encontrar em alguns lugares o termo rede de perímetro como sinôni-

mo para rede desmilitarizada. Este nome é atribuído a uma rede instalada entre 

uma rede em que se confia, como a rede local, e uma rede não confiável, como 

a Internet, conforme demonstra a Figura 7.2 desta mesa unidade temática.

Sua função é separar todos os serviços que necessitam de acesso externo, ou 

seja, acesso a uma rede não confiável, da rede interna.

Sendo assim, geralmente se instalam na DMZ (Demilitarized Zone – Zona 

Desmilitarizada) os servidores que necessitam de acesso à rede externa como 

os servidores web, servidores de e-mail, servidores de DNS, entre outros.

Kurose e Ross (2013, p. 544) indicam que “a DMZ inclui os servidores da 

organização que precisam se comunicar com o mundo externo, como um 

servidor Web e seus servidores autoritativos”.

Já Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 514) afirmam que “colocando uma má-

quina como um servidor web na DMZ, os computadores da Internet podem 

fazer contato com ela para navegar pelo site web da empresa”.

Quanto à segurança deste acesso, Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 514) 

informam que “o firewall pode ser configurado para impedir o tráfego TCP 

que entra na porta 80, para que os computadores da Internet não possam 

usar essa porta para atacar os computadores da rede interna”.
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Observe que, como citado por Tanenbaum e Etherall (2013, p.514), o tráfe-

go a ser bloqueado é o proveniente da Internet em direção à rede interna; 

já o tráfego contrário, da rede interna em direção à Internet e à DMZ, pode 

ser liberado para que os usuários consigam administrar o servidor web que 

está instalado na DMZ.

Os servidores instalados na DMZ são chamados de bastion hosts.

A vantagem dessa separação está na maior proteção atribuída à rede inter-

na. Se um eventual ataque chegar a um serviço disponível na DMZ, a rede 

interna não será atingida e estará protegida.

Ainda observando a Figura 7.2, fica demonstrado que a separação entre a 

DMZ e a rede local é realizada por firewalls que realizarão a filtragem do 

tráfego entre elas.

É importante ressaltar, conforme demonstra a Figura 7.2, que com a inser-

ção da DMZ, não se pode conectar a rede local diretamente à rede externa, 

como a Internet, por exemplo; logo o firewall externo estará ligado à DMZ e 

o firewall de perímetro é que fará a ligação entre a rede local e a DMZ e, por 

consequência à rede externa.

inventário da rede
Agora você já está pronto para a prática da configuração do firewall. Inicia-

remos esta configuração descrevendo toda a nossa rede. Essa descrição é o 

que chamamos de inventário da rede. Antes de realizarmos a configuração 

do firewall, você sempre necessitará coletar todas as informações importan-

tes sobre a rede onde esse firewall estará localizado. As informações impres-

cindíveis em um inventário de rede são:

•	 localização dos servidores: se eles estarão localizados na DMZ, em 

outra sub-rede ou mesmo nas nuvens (cloud computer);

•	 a identificação através do nome do servidor e de seus endereços.

•	 identificação, para cada serviço que esses servidores irão realizar, se 

ele será acessível apenas na rede interna ou se também estará dispo-

nível externamente;

•	 identificação, se o serviço estiver disponível externamente, se ele será aces-

sível por todos ou somente por usuários da própria rede estando fora dela;
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•	 identificação das portas de entrada e saída que cada serviço irá utilizar;

•	 identificação de quais computadores ou usuários terão acesso a qual 

serviço.

Agora vamos utilizar a Figura 7.3, que ilustra um firewall externo, com duas 

interfaces ligando a DMZ e a rede interna à rede externa (Internet), para 

fazer nosso inventário de rede e para realizar a nossa primeira configuração 

do firewall:

Internet

Interno
192.168.24.0/24

FW Externo

SMTP
192.168.21.121

NAT 200.200.200.12

DMZ
192.168.21.0/24

HTTP
192.168.21.111

NAT 200.200.200.11

Eth0
200.200.200.1

em0 Internet
200.200.200.0/28

Eth1
192.168.21.1

Eth 2
192.168.24.1

bnx0

Figura 7.3 – Firewall externo
Fonte: Elaborada pelo autor

O firewall possui uma política para configuração. O acesso aos serviços da DMZ 

deve ser restrito aos dois serviços oferecidos: HTTP e SMTP; os servidores não 

farão acesso externo a não ser para responder às requisições a seus serviços.

Vamos fazer o inventário:

 – Endereço da NAT Interno:
Endereço IP da NAT: 200.200.200.2

Serviços da DMZ
 – Endereço da DMZ:

Endereço IP interno: 192.168.21.0/24
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 – Servidor HTTP
Endereço IP interno: 192.168.21.121

Endereço da NAT: 200.200.200.12

Nome da interface: em0

Porta: 80

Localização: DMZ

Será acessado externamente: SIM

 – Servidor SMTP
Endereço IP interno: 192.168.21.111

Endereço da NAT: 200.200.200.11

Nome da interface: bnx0

Porta: 25

Localização: DMZ

Será acessado externamente: SIM

 – Interfaces do firewall
Eth0: liga o firewall na rede externa

Endereço IP: 200.200.200.1

Eth1: liga o firewall na rede DMZ

Endereço IP: 192.168.21.1

Eth2: liga o firewall na rede interna

Endereço IP: 192.168.24.1

 – Endereço da rede interna
Endereço IP interno: 192.168.24.0/24

Endereço NAT: 200.200.200.2

 – Endereço da rede Internet
Endereço válido: 200.200.200.0/28

Regras padrões para configuração de firewall
a) Negação padrão: nesta regra, adota-se o padrão de que todo tráfego é 

negado, a menos que seja explicitamente permitido. Observe que, neste 

caso, cria-se a regra padrão de bloqueio geral e criam-se as regras liberando 

apenas o que se deseja permitir. Esta é a regra mais utilizada para configu-

ração das permissões de entrada na rede, pois protege melhor os recursos.

e-Tec BrasilUnidade 7 – Firewall 157



b) Permissão padrão: nesta regra, adota-se o padrão contrário da regra de 

negação padrão. Agora se adota que todo tráfego é permitido, a menos 

que seja explicitamente negado. Observe que, neste caso, cria-se a regra 

padrão de liberação geral e criam-se as regras bloqueando apenas o que 

se deseja bloquear. Esta é a regra mais utilizada para configuração das per-

missões de saída por geralmente se confiar nos usuários da rede interna.

Boas práticas para criação de regras
Segundo o documento “Práticas de Segurança para Administradores de Re-

des Internet” publicado pela NBSO (2003), alguns critérios devem ser ob-

servados para a correta localização do firewall e determinação das regras de 

filtragem. Abaixo listo os principais:

•	 Controle todo o tráfego que entra na DMZ, proteja-a.

•	 Elimine os protocolos que exigem autenticação sem criptografia: TELNET, 

POP3, IMAP.

•	 Para cada serviço de rede, atente-se para definir o que deve ou não ser 

permitido em cada uma das interfaces do firewall.

•	 Para proteção de alguns ataques já comuns, não permita tráfego de en-

trada de endereços da própria rede ou de endereços reservados, pois ata-

cantes já sabem que esses endereços são confiáveis e tentam mascarar o 

próprio endereço para tentar invadir a rede.

•	 Não permita que endereços que não sejam os internos possam fazer tráfe-

go de saída, para que um invasor não consiga abrir as portas da sua rede.

O Firewall Builder
Agora você já está pronto para realizar a configuração do firewall. Seus co-

nhecimentos sobre este assunto, sobre DMZ, que você estudou nesta unidade 

temática, NAT, que estudou no tópico NAT (Network Address Translation – Tra-

dução de Endereços na Rede) na unidade temática 4, sobre os protocolos TCP 

e IP, e os vários temas já vistos nas outras componentes curriculares do curso 

Técnico em Telecomunicações lhe dão condições de realizar esta configuração.

Iniciaremos a configuração de fato, conhecendo um software aplicativo gra-

tuito que permite a configuração de diversos tipos de firewall, de forma 

interativa e que gera o arquivo de configuração pronto para ser instalado no 

firewall. Este aplicativo é o Firewall Builder.

 Para realizar a leitura completa 
do material da NBSO e 

enriquecer os conhecimentos 
sobre o assunto, acesse: http://

www.cert.br/docs/seg-adm-
redes/seg-adm-redes.pdf
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Saiba que com o Firewall Builder é possível:

•	 fazer o inventário de toda a rede, descrevendo os serviços e todas as 

características que um inventário detalhado deve ter.

•	 fazer o inventário dos servidores, com suas interfaces e serviços.

•	 fazer o inventário dos serviços, protocolos e da NAT que representará 

a rede externamente.

•	 criar as regras de filtragem do firewall de acordo com a política de 

segurança.

•	 gerar o arquivo de configuração do firewall, de acordo com a plata-

forma (tipo do firewall) a ser utilizada na rede de telecomunicações.

Na Figura 7.4, visualize a interface gráfica da versão 5.1, que é a versão atual 

do FWBuilder.

Figura 7.4 – Interface gráfica FWBuilder 5.1
Fonte: Print screen do  FWbuilder 5.1

Para iniciar, crie um novo arquivo de configuração de firewall clicando no botão 

“Create new firewall” ou no menu “Object”, em seguida em “New Object” 

e por último em “New Firewall”. A janela exposta na Figura 7.5 será exibida.

Para ter acesso ao Firewall 
Builder (FWBuilder), ler mais 
sobre este aplicativo e baixar 
o software para diferentes 
sistemas operacionais, acesse o 
site http://www.fwbuilder.org

e-Tec BrasilUnidade 7 – Firewall 159



Figura 7.5 – Criando um novo firewall
Fonte: Print Screen do FWbuilder 5.1

Nesta janela você deverá atribuir um nome para o firewall, no campo “Name of 

the new firewall object”; este nome, é atribuído pelo administrador da rede ou 

por quem for realizar esta configuração. No exemplo que estamos utilizando, 

ilustrado na Figura 7.3, o firewall chama-se FW Externo; utilize-o neste exemplo.

No campo ”Choose firewall software it is running” devemos indicar qual o 

software que nosso firewall irá utilizar. Existem vários exemplos de configu-

ração para Cisco, HP, entre outros.

Um dos firewalls mais utilizados em redes é o “iptables”, que pode ser con-

figurado para ser executado em qualquer servidor Linux. A escolha dessa 

opção não irá interferir na forma como realizar a configuração do firewall; 
apenas irá definir como o arquivo de configuração será gerado.
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No campo “Choose OS the new firewall runs on” você deve escolher qual o 

sistema operacional que será executado no firewall. 

Este sistema vai depender do firewall que você escolheu na opção acima. 

No caso do “iptables”, como afirmei, ele requer um servidor Linux para ser 

executado; logo, a melhor opção é “Linux 2.4/2.6”.

Após esse procedimento, clique em “Next”. A próxima janela será exibida, para 

configuração das interfaces do firewall, conforme demonstra a Figura 7.6.

Figura 7.6 – Configurando interfaces no firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Nesta janela você pode optar por realizar a configuração manual das inter-

faces, marcando a opção “Configure interfaces manually” ou deixar que o 

protocolo SNMP realize a configuração de forma automática. Você só pode-

rá utilizar a opção SNMP se na sua rede existir um servidor SNMP configura-

do para disponibilizar configuração automática. Por padrão, escolha a opção 

para configuração manual das interfaces e clique em “Next” para abrir a 

janela de configuração manual das interfaces, como demonstra a Figura 7.7.

e-Tec BrasilUnidade 7 – Firewall 161



Figura 7.7 – Configurando interfaces manualmente no firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Nesta janela devemos configurar todas as interfaces do firewall. Observe o 

inventário da rede para saber quais são elas. Observando a Figura 7.3 e o 

inventário já realizado, temos as seguintes interfaces:

 – Interfaces do firewall
Eth0: liga o firewall na rede externa

Endereço IP: 200.200.200.1

Eth1: liga o firewall na rede DMZ

Endereço IP: 192.168.21.1

Eth2: liga o firewall na rede interna

Endereço IP: 192.168.24.1

Clique no botão “+” para inserir uma nova interface, conforme demonstra 

a Figura 7.8.
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Figura 7.8 – Configurando interfaces manualmente no firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Nesta janela indique um nome “Name” para interface, um apelido “Label” 

que deve indicar o que essa interface irá ligar e um endereço IP clicando em 

“Add address”. Após inserir todas as interfaces, clique em finalizar e conclua 

a criação do novo firewall.

Com ele criado e as interfaces configuradas, agora vamos configurar os ser-

viços disponíveis. Novamente, recorra ao inventário de rede que foi realiza-

do. Neste inventário, novamente tomando por base a Figura 7.3, observa-

mos que, na DMZ serão ofertados os serviços “http” e “smtp”.

Para inserir os serviços, devemos utilizar as bibliotecas. No Firewall Builder 

existem duas bibliotecas:

1. Biblioteca standard (padrão): é uma biblioteca previamente configu-

rada na ferramenta. Nela existem elementos comuns em todas as redes 

de computadores, tais como: os protocolos mais usados, classes de en-

dereços e tipos de hosts. Desta biblioteca, os itens podem ser copiados 

para a biblioteca user.

2. Bibloteca user (do usuário): é uma biblioteca em branco, onde o usu-

ário deverá realizar a configuração do seu firewall.
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Para inserir os serviços “http” e “smtp”, na aba “Library”, como demonstra 

a Figura 7.9, selecione a biblioteca “standard”; em seguida, acesse a pasta 

“TCP”. Procure o serviço “http”, clique com o botão direito do mouse e 

escolha a opção “Duplicate” e em seguida “Place in library User”. Ao fazer 

isso, você estará copiando este serviço para a biblioteca user, onde você 

realizará a configuração do firewall. Realize o mesmo procedimento para o 

serviço “smtp” e, em configurações onde mais serviços serão disponibiliza-

dos, repita este procedimento para todos os demais serviços.

Figura 7.9 – Bibliotecas do FWBuilder
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Agora que os serviços foram adicionados ao firewall, vamos configurar as 

redes que ele irá interligar. Novamente, o inventário de rede realizado, e que 

está listado abaixo da Figura 7.3, é a base para este procedimento. Nele, as 

redes estão expostas:

 – Endereço da DMZ:
Endereço IP interno: 192.168.21.0/24

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
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 – Endereço da rede interna
Endereço IP interno: 192.168.24.0/24

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Endereço NAT: 200.200.200.2

 – Endereço da rede Internet
Endereço válido: 200.200.200.0/28

Máscara de sub-rede: 255.255.255.240

Para configurar as redes, clique, na opção “Objects”, em seguida, clique com 

o botão direito do mouse em “Networks” e depois em “New Network”, 

conforme demonstra a Figura 7.10.

Figura 7.10 – Criando redes no FWBuilder
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Agora, utilizando o exemplo da Figura 7.3, configure as redes internas, DMZ 

e Internet com seu nome, endereço IP e máscara de sub-rede.
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Com as redes configuradas, vamos configurar os endereços que não estão 

associados às interfaces de hosts. São eles:

 – endereço de NAT;

 – endereços externos; e

 – endereços associados a serviços específicos.

Para inserir um endereço, clique na opção “Address” com o botão direito do 

mouse, e em seguida em “New Address”, conforme mostra a Figura 7.11.

Figura 7.11 – Criando endereços no FWBuilder
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Agora você deverá indicar o endereço IP e o nome para o endereço que você 

irá criar. Crie um endereço para a NAT Interno, para a NAT HTTP e para a NAT 

SMTP, observando os valores da Figura 7.3.

O próximo passo será configurar os endereços locais dos servidores exis-

tentes na DMZ. Para realizar esta configuração, clique na opção “Objects”, 

em seguida, com o botão direito do mouse, clique sobre “Hosts” e finalize 

clicando em “New Host”, conforme demonstra Figura 7.12.
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Figura 7.12 – Criando hosts no FWBuilder
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Ao clicar em “New Host” será aberta uma nova janela onde você deverá 

indicar um nome para o host; clique em avançar para, na próxima janela, 

avançar com a opção “Configure interfaces manualy” marcada. Ao realizar 

este procedimento, uma terceira janela será aberta para que você configure 

o endereço IP local do host que está sendo criado, conforme demonstra a 

Figura 7.13, onde está sendo configurado o IP do host SMTP, de acordo com 

o inventário de rede e a Figura 7.3.

Figura 7.13 – Configurando a interface do host SMTP
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1
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Finalize a criação clicando em “Finish” e em seguida crie o host para o ser-

vidor HTTP.

No próximo passo, vamos configurar as regras NAT. Para realizar esta con-

figuração, abra a opção “Firewall” e clique em “NAT”, conforme mostra a 

figura 7.14.

Figura 7.14 – Configurando a NAT no FWBuilder
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Se você tiver dúvidas sobre NAT, volte ao tópico NAT da unidade temática 4 

e revise o conteúdo antes de prosseguir.

Após esse procedimento, clique no menu “Rules” e na opção “Insert New Rule”.

Agora você deverá configurar esta regra NAT para que todos os computadores 

da rede “Interna” possam utilizar o endereço NAT 200.200.200.2, conforme 

ilustrou a Figura 7.3, quando desejarem acessar a Internet. Para fazer isso, 

pegue, na coluna “Object”, no item “Objects”, subitem “Networks” o ícone 

da rede “Interna”, arraste e solte, na regra NAT (na coluna direita) no campo 

“Original Src” que indica o endereço de origem. Agora, pegue, na mesma co-

luna “Object”, item “Objects”, subitem “Addresses”, o ícone “NAT Interno” 

e coloque no campo “Translated Src” que indica o endereço da tradução, ou 

seja, o endereço a ser utilizado na saída, conforme demonstra a Figura 7.15.
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Figura 7.15 – Configurando a NAT da rede interna
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Dessa forma, a NAT para rede interna está configurada e os computadores 

da rede interna conseguirão acessar a Internet.

Ao colocar os endereços nos campos “Original Src” e “Translated Src”, você 

estará configurando uma NAT de saída, onde os computadores da rede in-

terna conseguirão acessar a Internet utilizando o endereço NAT, mas não 

estará configurando o uso dessa NAT pelos computadores da Internet para 

acessar a rede interna, ou seja, a rede interna não está acessível pela Inter-

net, o que é o procedimento correto.

Agora precisamos configurar as regras NAT para os servidores da DMZ.

Observando as políticas para configuração do firewall, exposto logo abaixo 

da Figura 7.3, você verá que: 

•	 o acesso aos serviços da DMZ deve ser restrito aos dois serviços ofe-

recidos: HTTP e SMTP.

•	 os servidores não farão acesso externo a não ser para responder às 

requisições a seus serviços.

Dessa forma, você tem condições de tirar as seguintes conclusões:

•	 Os servidores SMTP e HTTP devem utilizar um endereço NAT para 

conseguir acessar a Internet e devem possibilitar acesso externo. O 

motivo desse acesso é simples: para que um servidor de páginas e um 

servidor de e-mail não possam ser acessados externamente. Se isso 

ocorrer, eles não conseguirão executar seus serviços, pois precisam 

responder às requisições externas.
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•	 Observe quanto à necessidade de configurar uma NAT de entrada e 

outra NAT de saída para que os servidores consigam acessar a Inter-

net e também consigam responder às requisições vindas dela.

Para configurar as NATs de saída dos servidores HTTP e SMTP da DMZ, siga 

os seguintes passos:

•	 Clique no sinal de “+” que está no canto esquerdo da coluna onde 

estamos configurando a NAT para inserir uma nova regra NAT a ser 

configurada. Este mesmo procedimento pode ser realizado clicando-

-se no menu “Rules” e em seguida na opção “Insert New Rules”.

•	 Pegue o endereço IP do host HTTP na coluna “Object”, item “Ob-

jects”, subitem “Hosts”, abra a sinal de “+” que se encontra ao lado 

do item “HTTP” e clique e arraste o endereço IP até o item “Original 

Src” na coluna da direita onde estamos configurando a regra NAT, 

conforme demonstra a Figura 7.16.

•	 Pegue novamente na coluna “Object”, item “Objects”, subitem 

“Adresses” o item “NAT HTTP” e arraste até o item “Translated Src” 

na coluna onde estamos configurando a regra NAT, conforme de-

monstra a Figura 7.16.

•	 Repita os mesmos procedimentos para o servidor SMTP e, ao final, as 

duas regras NAT de saída estarão configuradas, conforme demonstra 

a Figura 7.16.

Figura 7.16 – Configurando a NAT de saída da DMZ
Fonte: Print screen  do FWbuilder 5.1
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Para finalizar a configuração das regras NAT, vamos configurar as regras de 

entrada dos servidores da DMZ. Os procedimentos são bem parecidos com 

os da configuração das regras de saída, a atenção deve estar redobrada no 

detalhe do local onde iremos inserir os endereços:

•	 Novamente clique no sinal de “+” que está no canto esquerdo da colu-

na onde estamos configurando a NAT para inserir uma nova regra NAT 

a ser configurada. Este mesmo procedimento pode ser realizado clican-

do-se no menu “Rules” e em seguida na opção “Insert New Rules”.

•	 Pegue o endereço IP do host HTTP na coluna “Object”, item “Ob-

jects”, subitem “Hosts”, abra a sinal de “+” que se encontra ao lado 

do item “HTTP” e clique e arraste o endereço IP até o item “Original 

Dst” na coluna da direita onde estamos configurando a regra NAT, 

conforme demonstra a Figura 7.17.

•	 Pegue novamente na coluna “Object”, item “Objects”, subitem 

“Adresses” o item “NAT HTTP” e arraste até o item “Translated Dst” 

na coluna onde estamos configurando a regra NAT, conforme de-

monstra a Figura 7.17.

•	 Repita os mesmos procedimentos para o servidor SMTP e, ao final, as 

duas regras NAT de saída estarão configuradas, conforme demonstra 

a Figura 7.17:

Figura 7.17 – Configurando a NAT de entrada da DMZ
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1
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Ao configurar as NATs, não estamos criando regras de filtragem; apenas 

estamos informando quais endereços serão utilizados para realização dos 

acessos externos. As regras que vão possibilitar ou proibir os acessos ainda 

deverão ser configuradas no firewall.

Agora todos os itens do inventário de rede foram configurados e o cenário 

encontrado está todo montando no Firewall Builder. O que temos a fazer é 

configurar as regras de filtragem, ou seja, dizer o que o nosso firewall deve 

deixar ou não passar.

Para configurar as regras de filtragem do firewall; siga os seguintes passos:

1. Na coluna “Object”, item “Firewalls”, subitem com o nome do firewall que 

criamos, que nesse caso é “FW Externo”, clique em “Policy” e em seguida 

no menu “Rules” e na opção “Insert New Rule” ou clique diretamente no 

sinal de “+” no canto da coluna direita, conforme demonstra a Figura 7.18.

Figura 7.18 – Inserindo uma nova regra no firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

2. Para configurar a regra que permite o acesso de usuários da Internet ao 

servidor HTTP, possibilitando que eles realizem requisição de acesso às pá-

ginas desse servidor, siga os passos abaixo. Você já tem condições de loca-

lizar os itens na coluna “Object”; logo, fique atento à descrição resumida 

apresentada a seguir e à Figura 7.19 para encontrar os itens corretos:

a) Selecione o endereço NAT do servidor HTTP na coluna da esquerda, 

arraste-o e solte sobre o item “Destination” da coluna da direita, 

conforme ilustra a Figura 7.19.
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b) Selecione o serviço “http” que está na coluna “Object”, no item 

“Services”, subitem “TCP”, arraste-o e solte sobre o item “Service” 

da coluna da esquerda, conforme ilustra a Figura 7.18.

c) Agora, no item “Firewall”, subitem “FW Externo” (que é o firewall que 

nós criamos), selecione a interface “eth0 (Internet)” que indica a inter-

face que faz acesso à Internet de nosso firewall, arraste-a e solte no 

item “Interface” da coluna da direita, conforme ilustra a Figura 7.19.

d) Clique com o botão direito do mouse sobre a palavra “Both” que está 

abaixo da coluna “Direction” no local onde estamos configurando a 

regra do firewall e selecione o sentido em que você está permitindo 

o acesso. Neste caso estamos configurando as regras de entrada (da 

Internet para o servidor); logo, escolha a opção “Inbound”;

e) Clique com o botão direito do mouse sobre a palavra “Deny” que está 

abaixo da coluna “Action” no local onde estamos configurando a 

regra do firewall e selecione a opção “Accept” para permitir o acesso.

Pronto, a regra que permite que o servidor HTTP seja acessado de fora da 

rede está pronta! Observe a Figura 7.19 e compare se você realizou o proce-

dimento corretamente.

Figura 7.19 – Inserindo a regra de entrada do servidor HTTP
Fonte: Print screen do  FWbuilder 5.1

3. Agora você é capaz de configurar a regra de entrada do servidor SMTP; 

para tanto, repita os mesmos passos que realizamos na configuração 

acima. Lembre-se de clicar no sinal de “+” para inserir uma nova regra 

ou no menu “Rules” e na opção “Insert New Rule”, substituindo apenas 

os locais onde aparecem as opções com HTTP pelo SMTP (utilize a “NAT 

SMTP”, o serviço “smtp” e a mesma interface “Internet”). Ao final, com-

pare com a Figura 7.20 e verifique se você acertou a configuração.
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Figura 7.20 – Inserindo a regra de entrada do servidor SMTP
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

4. Agora vamos configurar a regra que permite que o servidor HTTP consiga 

realizar o tráfego de saída. Para realizar essa configuração, siga os passos 

a seguir, observando que são bem parecidos com os que você já realizou 

acima e que antes você deve acrescentar o espaço para uma nova regra 

de filtragem clicando no sinal de “+” ou no menu “Rules” e na opção 

“Insert New Rule”:

a) Selecione o endereço NAT do servidor HTTP na coluna da esquerda, 

arraste-o e solte sobre o item “Source” da coluna da direita, confor-

me ilustra a Figura 7.21.

b) Selecione o serviço “http” que está na coluna “Object”, no item 

“Services”, subitem “TCP”, arraste-o e solte sobre o item “Service” 

da coluna da esquerda, conforme ilustra a Figura 7.21.

c) Agora no item “Firewall”, subitem “FW Externo” (que é o firewall 
que nós criamos”, selecione a interface “eth0 (Internet)” que indica a 

interface que faz acesso à Internet de nosso firewall, arraste-a e solte 

no item “Interface” da coluna da direita, conforme ilustra a Figura 

7.21.

d) Clique com o botão direito do mouse sobre a palavra “Both” que 

está abaixo da coluna “Direction” no local onde estamos configu-

rando a regra do firewall e selecione o sentido em que você está 

permitindo o acesso. Neste caso estamos configurando as regra de 

saída (do servidor para Internet); logo, escolha a opção “Outbound”;
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e) Clique com o botão direito do mouse sobre a palavra “Deny” que está 

abaixo da coluna “Action” no local onde estamos configurando a 

regra do firewall e selecione a opção “Accept” para permitir o acesso.

Pronto, a regra que permite que o servidor HTTP realize acesso externo já 

está pronta! Observe a Figura 7.21 e compare se você realizou o procedi-

mento corretamente.

Figura 7.21 – Inserindo a regra de saída do servidor HTTP
Fonte: Print screen do  FWbuilder 5.1

5. Vamos repetir o mesmo procedimento para configura a regra de saída do 

servidor SMTP. Você já é capaz de fazer isso sem a necessidade de des-

crevermos todos os passos. Observe a Figura 7.22 e confira se realizou o 

procedimento corretamente.

Figura 7.22 – Inserindo a regra de saída do servidor SMTP
Fonte: Print screen  do FWbuilder 5.1
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6. Vamos criar uma regra que permita que os usuários da rede “Interna” 

consigam acessar a Internet. Observe que essa regra deve ser apenas de 

saída, ou seja, os usuários de dentro da rede poderão acessar a Internet, 

porém, os usuários da Internet não podem acessar a rede interna. Para 

realizar essa configuração, primeiramente não se esqueça de adicionar 

um espaço para uma nova regra seguindo os passos que já detalhamos 

anteriormente e, novamente utilizando-se dos conhecimentos já adqui-

ridos quanto ao uso das opções da coluna “Object”, monte a regra com 

os seguintes passos e confira se a montou corretamente, na Figura 7.23:

a) No item “Networks” pegue a rede “Interna” e coloque no item 

“Source” (o que demonstra que a rede “Interna” é a origem) da 

coluna da direita.

b) Deixe as opções “Destination” e “Source” com a opção “Any” para 

indicar que o tráfego que tiver como origem a rede “Interna” com 

direção a qualquer destino e qualquer serviço (como e-mail, páginas, 

etc.) esteja liberado.

c) Arraste a interface “eth0 (“Internet” do firewall e coloque na opção 

“Interface”.

d) Selecione a opção “Outbound” na opção “Direction” para indicar 

que é tráfego de saída.

e) Selecione a opção “Accept” em “Action” para indicar que é uma 

regra de permissão.

Figura 7.23 – Inserindo a regra de saída da rede “Interna”
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1
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7. Para finalizar, vamos configurar a regra que proíbe qualquer tráfego que 

não seja os que já estão liberados. Para realizar esta configuração, basta 

inserir uma nova regra e deixá-la no final de todas com a configuração 

que já é inserida como padrão, conforme demonstra a Figura 7.24.

Figura 7.24 – Regras do firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

As configurações do firewall estão concluídas. Todo o inventário foi con-

figurado e todas as regras de filtragem de tráfego foram inseridas.

Agora salve o arquivo com as configurações e, por último, acesse no 

menu “Rules” a opção “Compile” para realizar a compilação das configu-

rações. Na compilação o Firewall Builder irá conferir as configurações em 

busca de eventuais erros e irá gerar o arquivo de configuração já no formato 

padrão do firewall que escolhemos no início. No exemplo escolhemos “ip-

tables” para “Linux”, e esse será o formato do arquivo gerado. Observe na 

Figura 7.25 a janela que é aberta quando escolhemos a opção “Compile”.
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Figura 7.25 – Compilando as regras
Fonte: Print screen  do FWbuilder 5.1

Observe que é ilustrado o nome do firewall que configuramos. Marque a 

opção “Compile” e clique em “Next”. Todo o processo de compilação será 

executado e ao término da compilação será exibida uma janela informando 

que o processo foi concluído. Nessa janela, ao clicar no botão “Inspect gene-

rated files”, você poderá visualizar o arquivo gerado no formato aceito pelo 

firewall com suas configurações, conforme ilustra a Figura 7.26.

Figura 7.26 – Compilação concluída e arquivo de configuração do firewall
Fonte: Print screen do FWbuilder 5.1

Clique em “Finish” e o arquivo com a configuração final do firewall, já no 

formato escolhido, estará pronto para uso. Basta copiá-lo da pasta onde ele 

foi salvo (pasta de Documentos do usuário que está logado no computador, 
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conforme você aprendeu na componente curricular de Programas e Aplicati-

vos) para a pasta do servidor Linux onde o firewall está instalado.

Agora que você já conhece todos os passos necessários para realização 

da configuração de um firewall utilizando a ferramenta Firewall Builder, 

observe a Figura 7.27 e realize a configuração do firewall observando o 

que é pedido.

Rede Restrita
192.168.23.0/24

Internet

Banco
Porta 8080

192.168.23.8

Interno
192.168.24.0/24

Eth 3
192.168.24.1

Serviços
192.168.22.0/24

IntMail
SMTP

192.168.22.15

Intranet
HTTP

192.168.22.15

FW Externo

Eth1
192.168.22.1

SMTP
192.168.21.111

DMZ
192.168.21.0/24

HTTP
192.168.21.110

DNS
192.168.21.112

Eth4
192.168.23.1

Eth4
192.168.21.1

Internet
200.200.200.0/28

Figura 7.27 – Rede de Telecomunicações com firewall
Fonte: Elaborada pelo autor

Para realizar a configuração deste firewall você deverá:

1. definir os endereços da NAT dos servidores da DMZ, observando que 

o range de endereços válidos é 200.200.200.0/28.

2. definir o endereço da interface “Eth0” do firewall também na lista 

dos endereços válidos (200.200.200,0/28).

3. definir um endereço para NAT que a rede “Interno” utilizará para 

acessar a Internet.
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As políticas a serem configuradas são:

1. os hosts da rede “Interno” devem acessar a Internet, porém o acesso 

da Internet à rede “Interno” é proibido.

2. os servidores da DMZ devem acessar a Internet e serem acessados a 

partir dela.

3. somente o servidor “Intranet” da rede “Serviços” pode acessar o 

servidor “Banco” da rede “Restrita”.

4. somente os hosts da rede “Interno” podem acessar o servidor “Intra-

net” e o servidor “IntMail”.

Com base nessas informações, gerar o arquivo para “iptables” no ”Linux” 

através do Firewall Builder.

Síntese da unidade
Prezado estudante, esta unidade temática foi muito produtiva. Você pôde 

conferir a função de um dos equipamentos mais importantes para garantir a 

segurança de uma rede de telecomunicações: o firewall. Além de conhecê-lo, 

você pôde notar todos os procedimentos para sua configuração utilizando 

uma ferramenta simples e gratuita. A atividade descrita nesta unidade é uma 

contribuição para fundamentar seus conhecimentos técnicos e auxiliá-lo na 

prática profissional em Telecomunicações. Tal prática poderá ser oportuna 

para outras áreas neste mercado de trabalho.
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Redes virtuais

Unidade 8 





Unidade 8

Nesta última unidade temática abordaremos um tema que surgiu 

em 1985 com as  companhias americanas (AT&T, US Sprint e MCI), 

mas que desde então tem ganhado relevância no campo das redes 

de telecomunicações: as redes virtuais. Você conhecerá tanto as 

redes virtuais utilizadas para interligar as diversas redes locais em 

longas distâncias, tais como VPN (Virtual Private Network – Rede 

Virtual Privada), como as redes virtuais montadas dentro de uma 

rede local, as VLAN (Virtual Local Area Network – Rede Local Virtu-

al). Com esse conhecimento você estará apto a trabalhar com es-

sas tecnologias e entender seu funcionamento, o que é importante 

para seu futuro profissional como Técnico em Telecomunicações.

VPN
Vamos iniciar dizendo que as redes virtuais privadas são uma tecnologia que 

vem conquistando uma série de adeptos na interligação de redes corpora-

tivas pelo mundo. Essa tecnologia tem como principal vantagem o menor 

custo em relação ao uso das redes privadas convencionais baseadas na uti-

lização de links dedicados de dados contratados nas empresas telefônicas.

Tanenbaum e Wetherall (2013, p. 16) afirmam que a utilização de VPN per-

mite que sejam estabelecidas conexões virtuais entre os vários escritórios de 

uma empresa utilizando-se a infraestrutura já disponível na Internet.

Você verá no decorrer desta seção o detalhamento dessa vantagem e suas 

características.

Prosseguindo, vamos entender que uma VPN é uma rede privada, ou seja, 

uma rede montada por uma empresa ou instituição para ligar suas redes 

locais em diversos lugares espalhados pelo mundo (entenda mundo como 

em qualquer local, desde uma rede entre escritórios em cidades vizinhas até 

uma rede em pontos que estão em locais geograficamente opostos no glo-

bo terrestre), utilizando-se para essa comunicação a Internet pública, como 

está demonstrado na Figura 8.1. Essa utilização barateia consideravelmente 

o custo desta rede sobre as redes privadas convencionais por permitir a in-

terligação utilizando-se de uma estrutura já existente (a da Internet) ao invés 

de se montar outra estrutura com links de dados dedicados e roteadores 

específicos em cada um dos pontos a serem interligados.
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Escritório Brasília Escritório Manaus

Escritório Londres Matriz São Paulo

Internet

Figura 8.1 – Virtual Private Network
Fonte: Elaborada pelo autor

Vamos a um exemplo prático que pode lhe mostrar a utilidade 
da VPN:

Você trabalha com vendas para uma empresa distribuidora. Você car-

rega um smartphone ou um tablet onde registra todos os pedidos. Em 

determinados momentos do dia você, através da Internet, conecta-se 

aos servidores da empresa, estabelecendo um canal virtual seguro entre 

o seu dispositivo e o servidor da empresa, ou seja, através de um canal 

virtual privado (VPN) e atualiza todos esses pedidos no servidor, fazendo 

com que os demais setores passem a trabalhar este pedido até o aten-

dimento da demanda do cliente.

Observe que você se utilizou da Internet e estabeleceu uma conexão 

segura que lhe permitiu trabalhar atualizando os pedidos no servidor, 

como se fisicamente na empresa estivesse. Essa é uma das vantagens da 

utilização da VPN.

Observe ainda que essa conexão se deu pela Internet, você não preci-

sou estabelecer nenhuma outra conexão, como uma conexão discada, 

por exemplo, e por isso não teve nenhum aumento de custo nessa 

transação. Esta é outra vantagem da VPN: economia.
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Agora imagine que a empresa onde você trabalha contrate um novo 

vendedor. Para que ele tenha condições de realizar as mesmas tarefas 

remotas que você realizou, basta que a empresa disponibilize a ele um 

dispositivo que permita que ele realize as conexões pela Internet (um 

smartphone, tablet ou mesmo um notebook) e lhe dê usuário e senhas 

válidos para que ele se conecte à VPN. Note que nenhuma estrutura 

teve que ser criada e não foi necessário contratar nenhum novo recurso 

de telecomunicações (como um link dedicado). Esta é outra vantagem 

da VPN: a flexibilidade.

a Segurança e o funcionamento da VPn
Prosseguindo no aprendizado sobre VPN, você deve estar pensando: os da-

dos de uma empresa são sigilosos, muitas vezes são estratégicos. Como es-

ses dados navegam livremente sobre um meio não seguro como a Internet?

Para que a Internet seja utilizada como meio de comunicação para redes 

corporativas, o cuidado com a segurança é um dos requisitos mais impor-

tantes. Uma das tecnologias aplicadas para garantir essa segurança é o uso 

do protocolo IPsec (IP security).

Kurose e Ross (2013, p. 528) indicam que o uso do IPsec como protocolo de se-

gurança da camada de rede possibilita o sigilo das comunicações, pois todos os 

dados trafegam de forma criptografada, há autenticação de origem ao possibili-

tar ao destinatário a confirmação de quem enviou os datagramas, a integridade 

dos dados pode ser verificada pelo destinatário e, por último, há proteção con-

tra ataques do tipo repetição de datagrama, ao possibilitar que o destinatário 

detecte que um datagrama foi enviado repetidas vezes na transmissão.

Você deve ter a ideia de que a utilização desse protocolo é feita nos rotea-

dores; logo, para interligação de uma VPN, devemos utilizar roteadores pró-

prios que possuam capacidade de trabalho com o IPsec para comunicação 

entre os entes da VPN e IPv4 e IPv6 para comunicação com os outros entes 

da Internet que não requerem comunicação protegida, como um acesso a 

uma página pública.

Observe como funciona uma transmissão segura em uma rede no exemplo 

comentado da Figura 8.2.

A Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa divulga um boletim 
bimestral sobre tecnologia de 
redes. O v. 2, n. 8 desse boletim 
trata de VPN. Para aprimorar 
seus conhecimentos sobre o 
assunto e ter uma visão prática 
de seu funcionamento, faça uma 
leitura dele em http://www.rnp.
br/newsgen/9811/vpn.html

e-Tec BrasilUnidade 8 – Redes virtuais 185



Internet

Escritório Brasília Matriz São Paulo

TUNEL  VPN

Figura 8.2 – VPN Vendas
Fonte: Elaborada pelo autor

Imagine a seguinte situação:
Uma empresa de vendas de componentes de telecomunicações possui 
sede em São Paulo e escritório em Brasília, de onde seus vendedores 
devem enviar os pedidos de vendas através da rede virtual privada criada 
entre o escritório e a matriz.

O vendedor, ao utilizar o computador da empresa para enviar seus pedi-
dos, está utilizando uma estrutura que ele desconhece, mas que irá pro-
teger essa comunicação de forma que os outros usuários da Internet não 
conseguirão ter acesso a essas informações ou, se conseguirem capturá-
-las, não conseguirão ler seu conteúdo.

Essa estrutura proporcionada pelo uso de equipamentos com capacidade de 

utilização do protocolo IPsec irá criar o que chamamos de túnel VPN seguro 

entre o roteador do escritório em Brasília e da matriz em São Paulo. Esse 

túnel, na verdade é o estabelecimento de uma sessão entre os roteadores. 

Na prática acontece assim:
O computador do qual o vendedor enviou o pedido envia essas infor-
mações utilizando o protocolo IPv4 ou o protocolo IPv6 até o roteador; 
este roteador pegará os datagramas IPv4 ou IPv6 e realizará uma novo 
encapsulamento desses datagramas utilizando IPsec e criptografando 
esses dados. Note que o que será transmitido é um datagrama IPv4 ou 
IPv6 encapsulado novamente em um datagrama IPsec. Agora o roteador 
estabelece uma sessão com o roteador da matriz de São Paulo e envia 
os datagramas IPsec. O roteador de São Paulo recebe esses datagramas 
e realiza todas as verificações de segurança: confere autenticidade, a 

Agora que você já conheceu a 
VPN e suas características, é 

hora de realizar a configuração 
de uma VPN simples entre dois 

computadores utilizando o 
sistema operacional Windows 

para visualizar na prática como 
ela funciona. Para visualizar 
a configuração de uma VPN 

no Windows, assista ao vídeo 
“VPN – Rede Virtual Privada” 

em: https://www.youtube.com/
watch?v=FCXn7GkIO2U 

Agora pratique a configuração 
de uma VPN entre dois 

computadores da rede do 
laboratório do polo onde você 
faz o curso ou mesmo em dois 

computadores de sua residência, 
se você possuir. Crie um pequeno 

tutorial de configuração e 
poste no seu ambiente virtual 
de ensino-aprendizagem para 

ajudar seus colegas.
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integridade dos pacotes e encerram a sessão, ou seja, o túnel VPN. Após 
esse procedimento, o datagrama IPsec é desencapsulado pelo roteador 
e seu conteúdo, que é um outro datagrama IPv4 ou IPv6, é entregue ao 
servidor de vendas.

Para que o seu aprendizado fique reforçado, note que o ponto-chave do 

funcionamento da VPN é o uso do protocolo IPsec, pois ele é quem garantirá 

a segurança do tráfego das informações que são importantes para a empre-

sa que utiliza a VPN.

VLan
Ainda no estudo das redes virtuais, veremos agora como é possível dividir 

uma rede local, que você conheceu a fundo, incluindo como montar seu ca-

beamento estruturado na componente curricular de Redes de Computado-

res, montada sobre uma estrutura física em várias redes locais virtuais, sem a 

necessidade de utilização de vários comutadores (switchs).

Kurose e Ross (2013, p. 357) demonstram que uma VLAN consiste na divisão 

de uma rede local criada sobre uma estrutura física em várias redes locais vir-

tuais, utilizando-se para isso de um comutador que suporte essa tecnologia. 

Ou seja, é dividir os computadores de uma rede local em várias redes meno-

res, como se cada grupo tivesse um cabeamento e um comutador (switch) 

próprios, conforme ilustra a Figura 8.3. 

Figura 8.3 – VLAN
Fonte: Elaborada pelo autor
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Observe na Figura 8.3 vários computadores ligados a um mesmo comutador 

(switch); porém, cada segmento representado por uma cor é uma VLAN e 

comporta-se como se apenas os computadores daquele segmento de mes-

ma cor fossem a rede, não interessando o fato de todos estarem ligados ao 

mesmo comutador.

A separação por cores é a notação comum para indicação de cada segmento 

de uma VLAN.

Saiba quais são as vantagens no uso de VLAN:

1. Melhor utilização das portas dos comutadores e por consequência a eco-

nomia de recursos: imagine que uma empresa deseja montar uma rede 

no setor de vendas onde há 18 computadores. Você viu na componente 

curricular de Redes de Computadores que ela deverá utilizar um comu-

tador (switch) de 24 portas para realizar esta ligação. Observe que seis 

portas desse comutador ficaram obsoletas. Ocorre que, na sala ao lado, 

onde funciona o setor de estoque, há quatro computadores que preci-

sam estar conectados em rede, porém não na mesma rede dos computa-

dores de vendas, por questão de segurança. Assim, no método tradicio-

nal, outro comutador seria instalado neste setor, agora com oito portas, 

e novamente teríamos portas desperdiçadas. Com a utilização da VLAN, 

o cabeamento desse setor também poderia ser destinado ao comutador 

do setor de vendas, porém as redes seriam virtualmente separadas como 

se duas redes físicas existissem.

2. Maior flexibilidade na mudança de pontos físicos entre redes sem a ne-

cessidade de modificação do cabeamento estruturado: ainda utilizando 

o exemplo acima, imagine que uma empresa tenha montado a rede na 

forma tradicional, ou seja, um comutador para o setor de vendas e outro 

comutador para o setor de estoque. Depois de um tempo a empresa 

decidiu ampliar o espaço físico do setor de vendas e incorporou a ele a 

antiga área do estoque. Agora teremos no mesmo setor dois cabeamen-

tos de rede lógica: o antigo cabeamento de vendas com seu comutador e 

o antigo cabeamento de estoque também com seu comutador. Para unir 

esses cabeamentos será necessário instalar um cabo entre os concentra-

dores ou refazer o cabeamento dos computadores do antigo estoque, 

direcionando seus cabos para o concentrador de vendas. Se os cabea-
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mentos originais tivessem sido centralizados no concentrador de vendas 

e as redes tivessem sido virtualmente divididas, essa tarefa seria muito 

mais fácil, bastava entrar na configuração do comutador e modificá-la, 

incluindo os computadores do estoque na VLAN de vendas. A separação 

de redes já existentes também é muito mais fácil com a utilização de 

VLAN do que com a reconstrução de cabeamentos estruturados.

Tipos de VLan
Há quatro tipos, também chamados de níveis, de configuração da VLAN. 

Esta classificação dependerá da capacidade do comutador a ser utilizado em 

sua configuração.

A separação da rede em VLAN é realizada pelo comutador (switch); logo, só 

poderemos ter VLAN se os comutadores tiverem esse recurso. A maioria dos co-

mutadores (switches) simples existentes não possibilita a configuração de VLAN.

1. VLAN de nível 1
Este tipo de VLAN também é conhecido como VLAN por porta. A divi-

são ocorre com a indicação, no comutador, de quais portas farão parte 

de cada VLAN, ou seja, o administrador da rede irá definir, das portas 

existentes no comutador, quais farão parte de cada VLAN. Observe o 

exemplo no Quadro 8.1.

Quadro 8.1 – VLAN por porta
Número da VLAN Portas do comutador

1 1, 3, 5, 6, 7

2 2, 8, 12, 17, 19, 20, 22

3 4, 9, 23, 24

4 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21
Fonte: Elaborada pelo autor

2. VLAN de nível 2
Aqui também temos outro nome para esta VLAN: VLAN por MAC. Neste 

tipo o administrador da rede realizará a divisão indicando quais ende-

reços MAC farão parte de cada VLAN. Esta forma de configuração traz 

uma vantagem e uma desvantagem.

Você aprendeu a diferença 
entre hub, comutadores 
(switch) e roteadores na 
componente curricular Redes 
de Computadores. Aproveite a 
oportunidade e faça uma revisão 
desses conceitos acessando o 
site: http://windows.microsoft.
com/pt-br/windows/hubs-
switches-routers-access-points-
differ#1TC=windows-7
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A vantagem é que teremos maior flexibilidade na movimentação dos com-

putadores dentro do ambiente, mudando inclusive a porta à qual ele está 

conectado no comutador, sem modificar a VLAN onde ele estará incluído.

A desvantagem é que, para inserção ou retirada de computadores da 

VLAN, o administrador deverá entrar na configuração e modificar a ta-

bela inserindo ou retirando endereços MAC.

3. VLAN de nível 3
Existem duas classificações de VLAN de nível 3:

a) VLAN por protocolo: neste caso, o administrador irá separar a rede 

em redes virtuais, de acordo com o protocolo a ser utilizado pelos 

computadores. Exemplo: teremos uma VLAN formada pelos compu-

tadores que utilizam TCP/IP e outra dos computadores que utilizam 

AppleTalk. Este tipo de VLAN é pouco utilizado, pois hoje o protocolo 

TCP/IP domina a grande maioria das implementações.

b) VLAN por sub-rede: é a que possibilita a maior flexibilização por ser 

configurada de acordo com a divisão da rede em sub-redes. Os comu-

tadores se ajustam automaticamente à mudança de um computador 

de uma porta para outra, observando nos datagramas a qual sub-rede 

aquele computador pertence e remapeando as portas de acordo com 

a nova distribuição. Este tipo de VLAN traz a desvantagem de uma 

ligeira perda de performance na rede causada pela necessidade cons-

tante do comutador em estar analisando os datagramas de forma 

mais fina, a fim de identificar, por meio do endereço IP a qual sub-rede 

e, por consequência, a qual VLAN o computador pertence.
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Vamos analisar o Quadro 8.2 com um resumo das principais características 

da VLAN.

Quadro 8.2 – Quadro de resumo da VLAN
VLAN de nível 1 VLAN de nível 2 VLAN de nível 3

Nomenclatura 
usual

VLAN por porta. VLAN por MAC.
VLAN por protocolo e
VLAN por sub-rede.

Característica
Separam-se, no comuta-
dor, quais portas perten-
cerão a cada VLAN.

Separam-se, no comuta-
dor, as VLANs, indicando 
quais endereços MAC 
(dos dispositivos conecta-
dos) farão parte de cada 
uma delas.

Na VLAN por protocolo, as redes virtuais 
são separadas de acordo com o protoco-
lo que cada dispositivo utilizará. Os que 
utilizam o mesmo protocolo ficarão na 
mesma VLAN.

Na VLAN por sub-rede, o comutador 
separa as redes virtuais de acordo com a 
configuração de sub-rede realizada nos 
dispositivos.

Vantagem

A performance é maior, 
pois as configurações 
são rígidas e de fácil 
processamento pelo 
comutador.

Há maior flexibilidade 
na troca de dispositi-
vos de porta, já que o 
reconhecimento é pelo 
MAC (que está na placa 
do dispositivo).

Rede mais flexível de todas, pode-
-se trocar os dispositivos de porta do 
comutador sem nenhuma necessidade 
de atualização. 

Com a troca, inserção ou retirada de 
dispositivos de uma sub-rede, automati-
camente o comutador atualiza as VLANs.

Desvantagem

Rede sem flexibilida-
de. Para acrescentar 
dispositivo a uma 
VLAN, deve-se alterar a 
configuração da porta 
no comutador.

Qualquer modificação na 
configuração da VLAN 
deverá ser realizada dire-
tamente no comutador.

Há certa perda de performance, pois 
o comutador deverá  estar sempre 
analisando os datagramas e atualizando 
as configurações da VLAN.

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese da unidade
Amigo estudante, esta última unidade temática demonstrou duas utilizações 

práticas das redes de telecomunicações. Com a utilização da VPN, as insti-

tuições conseguem reduzir os custos operacionais por utilizarem o meio não 

confiável Internet, com a devida segurança, como meio de transmissão das 

suas informações. Como Técnico em Telecomunicações você também deve 

ter esta preocupação: conseguir fazer com que os usuários tenham serviço 

de qualidade com baixo custo operacional. Além desse conceito, você tam-

bém visualizou a separação de redes em VLAN sem grandes trabalhos físicos 

como a passagem de novo cabeamento. O domínio deste conteúdo torna 

você um técnico diferenciado no mercado; aproveite este conhecimento e 

coloque-o em prática na sua vida profissional.
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