
PROPOSTA E CONCLUSÕES DO GRUPO DE TRABALHO DE MICROALOCAÇÕES A USUÁRIOS 
FINAIS MILTIHOMED OU PRÓXIMOS A SÊ-LO 
 
Durante o tempo de discussão deste grupo chegamos a conclusão de que a 
microcolocação a usuários finais multihomed ou próximos a sê-lo seria 
benéfica para o desenvolvimento e bom funcionamento dos mesmos. 
 
Este grupo propõe a seguinte política: 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Microcolocações Ipv4 a Usuários Finais: 
 
LACNIC poderá realizar microcolocações de endereços Ipv4 a usuários 
finais que cumpram com as seguintes condições: 
 
   - Ser usuários multihomed. Também poderão solicitá-lo aqueles usuários 
que planejam sê-lo em um intervalo de um mês. Neste caso se solicitarão 
cópias dos contratos ou documentos que assim o validem. 
   - (*) Possuir previamente uma sub-alocação mínima equivalente a um 
bloco /25 entre seus distintos provedores de conectividade. 
   - Estar de acordo em renumerar todos os blocos alocados por provedores 
dentro de um prazo de 3 meses e regressar o espaço a seu provedor 
original. 
   - Entregar planos de particionamento do bloco de endereços por ao 
menos um ano, incluindo máscaras de sub-rede e endereços de hosts sobre 
cada sub-rede. O uso de VLSM é requerido. 
   - Entregar uma descrição detalhada da topologia da rede. 
   - Realizar uma descrição detalhada dos planos de roteamento da rede, 
incluindo os protocolos de roteamento a ser usados além de qualquer 
limitação existente. 
 
   O bloco mínimo de colocação será /24 e o máximo /21. Colocações 
maiores deverão seguir a política já existente. Para colocações 
adicionais se seguirão as políticas existentes. 
 
NOTA: Se entende que são usuários multihomed aquelas organizações que 
contam com ao menos dois acessos permanentes à Internet, com ao menos 
dois provedores independentes entre si. Se entende como provedores 
independentes ao fato de que um não utilize ao outro para alcançar a 
Internet. 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Particularmente o ponto marcado como (*) não alcançou um consenso. Dito 
ponto: 
 
   - (*) Possuir previamente uma sub-alocação mínima equivalente a um 
   bloco /25 entre seus distintos provedores de conectividade. 
 
Com o qual não se chegou ao consenso sobre a necessidade de solicitar 
esta alocação prévia nem sobre o tamanho da mesma" 
 
Por acordo do grupo a apresentação das conclusões do grupo na reunião de 
Santiago será realizada por Roque Gagliano. 

 


