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Abstract 

This article deals with the analysis of architectures and communication systems in industrial 
environments, will be considered alongside the development of networks for data traffic in IT 
environment, emphasizing application of Ethernet and SNMP protocols in patterns of industrial 
automation focusing on issues of convergence between environments TA and IT architecture in 

integrated corporate management protocol implemented with the management of networks. 

 

Resumo 

O presente artigo abordará a analise de arquiteturas e sistemas de comunicação em ambientes 
industriais, paralelamente será analisado o desenvolvimento de redes para tráfego de dados em 
ambiente TI, enfatizando aplicabilidade dos protocolos Ethernet e SNMP em padrões industriais de 
automação focando aspectos de convergências entre ambientes TA e TI em arquitetura integrada de 
gestão corporativa implementada com protocolo de gerenciamento de redes. 
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1. Introdução 

É incontestável a importância que os sistemas de automação desempenharam na cadeia 
produtiva, constituindo-se sem dúvida num dos principais pilares da evolução dos processos de 
produção e conseqüentemente na aceleração do desenvolvimento econômico, sendo de essencial 
importância para a consolidação tecnológica do parque fabril, conforme (BRUCIAPAGLIA; FARINES). 
Este continuo processo de aprimoramento tecnológico, que ocorre até os dias atuais, desde que 
houve o inicio das técnicas que permitiram a produção em série, com Henry Ford, considerado 
pioneiro na introdução deste tipo de produção, que revolucionou a indústria automobilística, passando 
pelos recentes sistemas de automação e tecnologias de gestão de processos produtivos, constituídos 
por redes distribuídas de comunicação que trafegam em links de comunicação de alta velocidade 
com elevadas taxas de comunicação. 

Os anos 60 marcaram o inicio da modelo produtivo baseado em tecnologia de automação 
modular, com o advento do PLC (Programmable Logic Controller), utilizando hardware e linguagens 
de programação aplicada na produção de equipamentos e produtos. Estes sistemas inicialmente 
considerados centralizados migraram para arquiteturas de automação descentralizadas, juntamente 
com a evolução das redes de comunicação, constituindo sistemas distribuídos, posteriormente 
definidos por barramentos de campo ou fieldbuses. As arquiteturas de automação baseadas em 
fieldbus sofreram um processo permanente de desenvolvimento, objetivando atender todas as 
expectativas e exigências impostas pelas crescentes necessidades produtivas, que foram acentuadas 
pelas constantes modificações econômicas, que criaram cenários cada vez mais exigentes para a 
gestão administrativa de empresas e corporações. 

 A competitividade global contribuiu de forma determinante nas iminentes mudanças ocorridas 
no processo de gestão corporativa, caracterizada pela proliferação cada vez mais constante de novos 
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produtos, com ciclos produtivos cada vez mais dinâmicos, exigindo agilidade na implementação de 
soluções, confiabilidade no gerenciamento da infra estrutura e flexibilidade para expansões inerentes 
ao crescimento dos processos geridos. Neste contexto, a integração entre o processo produtivo e 
gestão corporativa, surge como elemento essencial para consolidar a gestão eficiente da informação 
integrada.  

O presente artigo abordará a integração entre ambientes industriais, tecnologia da informação 
e gestão corporativa; onde será realizado breve analise das redes destinadas à automação industrial 
paralelamente ao surgimento e consolidação da Ethernet e protocolos baseados na arquitetura 
TCP/IP como padrão para o trafego de informação em ambientes corporativos; serão abordados 
aspectos de convergência que levaram a integração entre ambientes de tecnologias de automação e 
informação, por meio de implementações no padrão Ethernet. Também serão tratadas necessidades 
de gerenciamento da infra-estrutura destinada à integração da rede incorporada à processos de 
gestão integrados ERP (Enterprise Resource Planning). 

O artigo será dividido em 06 itens, sendo o item 02 destinado a descrição das características 
das principais redes industriais; o item 03 tratará da consolidação e aspectos evolutivos que levaram 
a utilização da Ethernet e protocolos TCP/IP no ambiente industrial por meio de implementações de 
QoS (Quality of Service). O item 04 abordará arquitetura de gerenciamento de forma integrada da 
infra estrutura de rede destinada ao tráfego das informações, o item 05 descreverá a gestão integrada 
com utilização de sistemas ERP, finalmente no item 06 são feitas considerações onde será proposto 
arquitetura de gestão com utilização de protocolos gerenciamento de rede como elemento de 
integração entre ambientes de TA e TI.   

   

2. Ambiente Industrial 

As redes de campo ou barramento de campos para aplicações em plantas industriais foram 
desenvolvidas com intuito de interligar diversos tipos de dispositivos aplicados na automação 
industrial, como sensores, atuadores, módulos de I/O (input/output), controladores lógicos, entre 
outros dispositivos de supervisão. O conceito inicial foi criar um ambiente que pudesse ser 
compartilhado, agregando flexibilidade, distribuição de processamento nos dispositivos no parque 
fabril; processamento que inicialmente era centralizado, que com a evolução das redes de campo 
passou a ocorrer de forma distribuída em PLCs e dispositivos da planta propiciando monitoramento 
simultâneo. Nas ultimas décadas, os processos de instrumentação e automação migraram dos 
sistemas pneumáticos aos atuais sistemas baseados em microprocessadores.  

No início da década de 40, sinais de pressão de 3 a 15 PSI foram utilizados para aplicações 
industriais. Nos anos 60, com o advento dos semicondutores, os sistemas de controle industrial 
passaram a aplicar sinais elétricos analógicos de 4 a 20 mA para instrumentação e controle. Esta 
técnica trouxe diversas vantagens aos sistemas industriais, como redução de ruído e melhoria na 
confiabilidade dos dispositivos, diminuição no tempo de intervenções para manutenção, agilidade nos 
processos de expansão e implementação de equipamentos da fábrica; a utilização de dispositivos 
eletrônicos na automação trouxe a necessidade de interligação dos dispositivos levando ao 
surgimento do conceito de sistema distribuído de automação. 

Durante os anos 70, com o desenvolvimento da eletrônica digital, os processadores passaram 
a serem utilizados para o monitoramento e controle de vários dispositivos de instrumentação e 
automação, nesta ocasião, conforme (KUCGANT), especialistas do segmento de automação 
divergiram sobre a utilização de computadores no controle de processos de automação, divergência 
que culminou com surgimento de três vertentes para automação, o DAS (Data Aquisition Systems), 
SPC (Supervisory Control) e DDC (Direct Digital Control). 

Na década de 80 foram desenvolvidos e implementados sensores que possuíam capacidade 
de processamento ID (Intelligent Devices) para aplicações no controle digital. Estes sensores 
conseguiram aliar baixo custo com relativa flexibilidade de instalação, nesta ocasião, os fabricantes 
de sistemas de controle desenvolveram sistemas que permitiram transmissão de sinais entre o 
campo e os sistemas de controle de forma digital; tornavam-se evidentes a necessidade de 
padronização para os dispositivos e sistemas de automação; estas necessidades levaram a 
realização de fóruns de âmbito internacional que objetivaram a busca de padronização entre as 
tecnologias desenvolvidas. 



As organizações ISA (Instrumentation Society of América), IEC (International Electrotechnical 
Commission), Profibus (German National Standard) e FIP (French National Standard), formaram o 
comitê IEC/ISA SP50 (Standards & Practices 50), que teve como intuito desenvolver um padrão de 
integração para a grande variedade de instrumentos de controle e automação, providenciarem 
interfaces para operação simultânea de vários dispositivos e suportar um protocolo de comunicação 
para todos os dispositivos e redes de campo.  

Em 1992, o mercado de instrumentos voltados para automação industrial era liderado por dois 
grandes grupos, que lideravam soluções para integração dos dispositivos e sistemas de automação, 
a ISP (Interoperable Systems Project) e a WorldFIP (Factory Instrumentation Protocol). Em 1994, a 
ISP e WordFIP uniram-se e criaram a Fieldbus Foundation; esta iniciativa teve como objetivo agilizar 
o processo de padronização das redes de campo. 

As quatro principais camadas do Fieldbus foram padronizadas pelo ISA SP 50 em 1996 e sua 
constituição básica são demonstradas na figura 01, que ilustra as camadas Fieldbus e a relação 
destas camadas com o modelo OSI (Open Systems Interconnection), conforme (ALBUQUERQUE; 
ALEXANDRIA). 

 

Figura 01: Camadas Fieldbus e modelo OSI 

Fonte: (ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA) 

 

Conforme expõe (KUCGANT) foram consolidados três protocolos para comunicação com 
dispositivos de variáveis contínuas, o Hart, o Foundation Fieldbus e Profibus PA; no segmento de 
manufatura, dois protocolos consolidaram-se como padrão, o DeviceNet e o Profibus DP. 

A partir dos anos 90, a imposição de tecnologias proprietárias em larga escala não encontrava 
espaço no mercado, fato que deu início a abertura das tecnologias proprietárias. Nesta ocasião foram 
estabelecidas, conforme (ERIKSSON; COESTER; HENNING), associações independentes como 
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), Fieldbus Foundation, entre outros; apesar da 
reorganização com conseqüente redução de opções de barramento de campo, a diversidade 
tecnológica e incompatibilidade permaneceram. A tabela 01 apresenta principais fabricantes e 
respectivas tecnologias. 

Tabela 01: Relação entre fabricantes e tecnologias de barramento de campo 

 Fabricante original Tecnologia de barramento de campo 

Siemens Profibus / MPI 

Rockwell DeviceNet / ControllNet / DH+ 

Schneider / Modicon Modbus / ModbusPlus / WorldFIP 

Mitsubishi CC Link 

 

Fonte: (ERIKSSON; COESTER; HENNING) 



Como o surgimento e desenvolvimento dos padrões de barramentos de campo estiveram 
ligados às tecnologias adotadas por diferentes empresas, a aceitação destes padrões está 
relacionada com países e regiões geográficas, onde as empresas desenvolvedoras possuem maior 
aceitação comercial. A aceitação de tecnologias de barramentos de campo, por questões regionais e 
mercadologias, definiu delimitações geografias para os padrões de barramentos de campo utilizados 
na automação industrial, que estão associados com as empresas que utilizam tais protocolos, bem 
como os países onde originalmente estes protocolos foram desenvolvidos. A tabela 02 apresenta 
quadro de utilização dos principais sistemas fieldbus e respectivas regiões de maior utilização.  

Tabela 02: Padrões de barramento de campo e áreas geográficas 

Américas 

DeviceNet 

ControlNet 

Modbus 

Profibus-DP 

Fieldbus Foundation 

Europa 

Profibus-DP 

Interbus 

CANOpen 

AS – Interface 

Modbus 

Ásia 

CC-Link 

Devicenet 

Protocolos Proprietários 

Profibus 

  

Fonte: (ERIKSSON; COESTER; HENNING) 

 

Devido à inerente expansão das plantas industriais, as redes fieldbus constituíram-se em níveis 
hierárquicos, dentro do contexto corporativo, onde a supervisão dos processos industriais e gestão 
administrativa ocorrem quase de forma totalmente independente, conforme figura 02, definindo uma 
Pirâmide de Automação. 

 

 

Figura 02: Piramide – Redes e processos de automação 

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI) 



Os níveis administrativos, responsáveis pelo planejamento estratégico, utilizam basicamente 
padrões de comunicação baseados em Ethernet e protocolos TCP/IP, a tabela 03 descreve os níveis 
hierárquicos do processo produtivo, e principais dispositivos utilizados por respectivo nível. 

 

Tabela 03: Níveis de atuação x dispositivos – Pirâmide de automação. 

 

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI) 

 

A tabela 04 apresenta quadro comparativo entre principais redes de comunicação que 
compõem a hierarquia produtiva e administrativa comumente encontrada.   

 

Tabela 04: Comparativo entre padrões de barramentos de campo 

 

Desenvolvedor 
da tecnologia 

Taxas de 
transmissão 

Tecnologia de 
comunicação 

Algoritmo de 
acesso ao meio 

Meios físicos 
Número 

máximo de nós 
Determinismo Padrões 

AS Interface 
Grupo de 
empresas 

167 K Mestre-escravo Cíclico TP 31 ou 62 Sim 
IEC 947-5-2D 

EN 60947 

Modbus Modicon 1,2 K a 115,2 K Mestre-escravo Token passing TP 247 Não 
Modicon PI 
MBUS 300    

Rev. E 

DeviceNet 
(CAN) 

Allen-Bradley Ate 1 M 
Produtor-

comsumidor 
CSMA/CD (NDA) 

TP, fibra óptica, 
coaxial 

Depende do 
fabricante 

Sim 
ISO 11898 
ISO 11519 

Profibus PA Siemens/PTO 31,25 K Mestre-escravo Token passing TP 256 por rede Não 
IEC 61158  
IEC 61784 

LonWorks Echelon Corp. Ate 1,25 M Mestre-escravo CSMA preditiva 
TP, coaxial, 
fibraoptica, 

radiofreqüência 

32.385 por 
domínio 

Não 
ANSI/EIA 

709.1 

Foundation 
Fieldbus H1 

Fieldbus 
Foundation 

31,25 K Mestre-escravo Token passing TP, fibra óptica 
240 por 

segmento, 216 
por sistema 

Sim IEC 61158 

Interbus Phoenix 500 K Mestre-escravo Nenhum TP, fibra óptica 4096 Sim DIN 19528 

ControlNet 
ControlNet 

International 
5 M 

Produtor-
consumidor 

CTDMA 
Coaxial, fibra 

óptica 
99 Sim EN 50170 

Ethernet Xerox Palo Alto 10 M 
Produtor-

consumidor 
ponto a ponto. 

CSMA/CD 
TP, coaxial, fibra 

óptica 

2
11

 ou 2
29

 em 
modos 

estendidos  
Não IEEE 802.3 

 

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI) 

As crescentes necessidades de diagnósticos e monitoramento dos dispositivos de campos, 
impostas pela continuidade sempre constante de funcionamento das plantas industriais, levaram a 
um aumento na quantidade de informações transmitidas nos barramentos de campo, demandando 
largura de banda cada vez maior do que os protocolos padronizados, que não ultrapassavam 5 Mbps, 
conforme (MOSSIM; PANTONI; CAMPOS). Questões ainda não resolvidas, como interoperabilidade 
e interconexão aliadas à grande aceitação do padrão Ethernet no ambiente corporativo, fizeram com 



que padrões industriais buscassem no ambiente de tecnologia da informação (TI) aspectos a serem 
incorporados aos barramentos de campo, tais como: 

 Altas taxas de comunicação (10/100/1000 Mbps); 

 Rápido start-up devido à conexão simplificada; 

 Elevada flexibilidade, possibilitando expansão das plantas existentes com baixos impactos; 

 Alta disponibilidade com utilização de redes redundantes; 

 Desempenho elevado e escalonável, com utilização de switches industriais; 

 Possibilidade de integração em ambientes heterogêneos; 

 Comunicação integrada, possibilitando integração a redes WAN. 

Portanto, o padrão Ethernet, passou a ser utilizado como solução em aplicações industriais, 
aproximando o processo produtivo da gestão corporativa das empresas. Porém, cada fabricante 
definiu seu próprio padrão de rede Ethernet Industrial, utilizando camadas definidas da arquitetura 
TCP/IP, onde os principais padrões provenientes desta integração são: 

 EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) 

 FF HSE (Foundation Fieldbus High Speed Ethernet) 

 EtherCAT 

 Profinet 

 Modbus/TCP 

 IEC 61850 

 Vnet/IP 

 CIP (Control Information Protocol)    

 

3. Surgimento e consolidação da Ethernet 

A Ethernet esta enquadrada nas tecnologias de redes locais (LAN - Local Área Network), 
sendo uma das redes mais bem sucedidas dos últimos anos, caracterizada também como o padrão 
de rede mais utilizado para transmissão de dados em redes e ambientes corporativos.  

Confome define (OLIVER; OLIVER), sobre sistema aberto, onde qualquer sistema seja 
computador isolado, uma rede de computadores, um sistema operacional, um aplicativo ou qualquer 
outro hardware ou software; constituído de acordo com especificações abertas, onde tais 
especificações, após amplamente divulgadas e disponibilizadas, sendo submetidas a uma ampla e 
diversificada discussão. Dentro deste contexto, pode-se considerar a Ethernet, um sistema aberto 
bem sucedido, pela participação de Instituições e fornecedores no processo de desenvolvimento e 
aprimoramento e pela aceitação de usuários. Ainda, conforme Robert M. Metacalfe, “a tecnologia 
Ethernet transformou os PCs de unidades para processamento de dados em dispositivos de 
comunicação”. 

 

                Figura 03: Esquema do projeto original da Ethernet, elaborado por Metcalfe. 

                Fonte: (KUROSE; ROSS) 



O surgimento das redes Ethernet ocorreu nos laboratórios da Xerox (Palo Alto Reserch Center) 
e da Intel, em 1976, tendo sida desenvolvida originalmente por Robert Metacalfe e David Boggs. O 
sistema desenvolvido então foi chamado Ethernet, em referência ao éter luminoso, através do qual os 
antigos diziam que a radiação eletromagnética se propagava. (Físico britânico James Maxwell, século 
XIX, descobriu que a radiação eletromagnética podia ser descrita por uma equação de onda).  

Em 1978 a Digital Equipament Corporation (DEC) e a Intel Corporation uniram-se à Xerox para 
definir a Ethernet DIX V1.0, com velocidade de operação em 2,94 Mbps. Os procedimentos e 
metodologias utilizados foram publicados num padrão conhecido atualmente como Livro Azul da 
Ethernet. Com a continuidade destes desenvolvimentos foi elaborado em 1982 o padrão cooperativo 
Ethernet Versão 2.0, que contribuiu para formar a base para o padrão 802.3.  

Utilizando um método de acesso para gerenciar demandas simultâneas, este padrão difundiu-
se como a tecnologia mais utilizada em ambientes corporativos. A rede Ethernet foi oficialmente 
aceita como padrão em 1985, definido no IEEE 802.3 (Institute of Electrical and Electronics Egineers) 
que operava a taxa de 10 Mbps e atualmente as redes Ethernet operam à taxas de transmissão de 
até 10 Gbps. A normatização IEEE 802.3, definiu a camada física e de software para a rede local 
LAN. A tabela 05 apresenta os principais grupos para normatização do padrão IEEE 802. 

 

Tabela 05: Grupos de trabalho – especificação padrão IEEE 802 

NÚMERO ESPECIFICAÇÃO 

802.1 Avaliação e arquitetura de LANs 

802.2 Controle de link lógico 

802.3 Ethernet 

802.4 Token bus, barramento de símbolos, foi utilizado em algumas industriais por algum tempo. 

802.5 Token Ring, (anel de símbolos, representa a entrada da IBM nas LANs) 

802.6 Fila Dual barramento dual (primeira rede metropolitana) 

802.7 Grupo técnico consultivo para tecnologias de banda larga 

802.8 Grupo técnico consultivo para tecnologias de fibra óptica 

802.9 LANs isócronas, para aplicação em tempo real 

802.10 LANs virtuais e segurança 

802.11 LANs sem fio 

802.12 Prioridade de demanda (AnyLAN da Hewlett Pachard) 

802.13 Vago, numero não utilizado 

802.14 Modens a cabo, acabou sendo extinto, um consorcio industrial conseguiu chegar primeiro 

802.15 Redes pessoais, Bluetooch 

802.16 Radio de banda larga 

802.17 Anel de pacote elástico 

 

Fonte: (TANENBAUM) 

 

Conforme expõe (OLIVER; OLIVER), atualmente a Ethernet engloba as tecnologias Token 
Ring, FDDI (Fiber Distributed Data Interface), IEEE 802.11, entre outras, onde todas estas 
tecnologias, apesar de terem características específicas, destinam-se a construção de redes LANs. 
Entretanto, na ocasião do desenvolvimento inicial das tecnologias de redes locais (LANs), a 
integração com redes de longa distância WAN (Wide Area Network) não foi tratado como prioritário, 
desta forma, as redes LANs implementam somente as funções descritas para as duas camadas mais 
baixas do modelo OSI, ou seja, camada física e camada de enlace de dados; a figura 04 ilustra esta 
correspondência. 



 

 

Camada de aplicação 

  Camada de 
apresentação 

  Camada de sessão 

  
Camada de transporte 

  
Camada de rede 

  Camada de enlace de 
dados 

 

Camada de enlace de 
dados 

Camada física 

 

Camada física 

     

Modelo OSI    Protocolos LAN 

 

Figura 04: Correspondência entre protocolos modelo OSI e protocolos LAN  

Fonte: (OLIVER; OLIVER) 

 

Esta característica inicial ocorreu devido à funcionalidade destas duas camadas atenderem os 
requisitos para entrega dos quadros na topologia de padrões LAN. Contudo, posteriormente a 
Ethernet foi integrada a arquitetura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), 
caracterizada como rede WAN, que enfatiza a interligação de redes de tecnologias heterogêneas 
formando uma inter-rede. Os frames definidos pela norma IEEE 802.3 e o padrão elaborado pela 
Intel, Digital e Xerox possuem diferenças, conforme figuras 05 e 06.  

 

Figura 05: Formato do frame Ethernet DIX V1.0 

Fonte: (TANENBAUM) 

Onde: 

 G/I – endereço de grupo ou individual 

 FCS – Frame Check Sequence 

 

Figura 06: Formato do quadro IEEE 802.3 

Fonte: (PETERSON; DAVIE) 

Onde:  

 SFD - Start of Frame Delimiter 

 G/I – Endereço grupo ou individual 

 L/G – Bit de endereço local ou global 

 FCS – Frame Check Sequence 

A constituição do quadro Ethernet (formato frame padrão Ethernet Xerox, Intel e Digital), 
conforme figura 05, mostra preâmbulo de 64 bits, permite que o equipamento receptor seja 
sincronizado com o sinal, sendo uma seqüência de 0 e 1 alternados. Os hosts de origem e destino 



são identificados por um endereço de 48 bits. O campo de tipo de pacote serve como uma chave de 
demultiplexação, identificando os possíveis protocolos de nível mais alto no qual este quadro deverá 
ser entregue. Cada quadro contém até 1500 bytes de dados. No mínimo, um quadro precisa conter 
pelo menos 46 bytes de dados, mesmo que isso signifique que o host deve completar o quadro antes 
de transmiti-lo. O motivo para esse tamanho mínimo do quadro é que ele precisa ter tamanho 
suficiente para detectar uma colisão, conforme define (PETERSON; DAVIE). 

As divergências quanto ao padrão IEEE 802.3 e a proposta DIX elaborada pelo consórcio 
Xerox, Intel e DEC levaram ao surgimento de variantes do frame Ethernet, sendo: 

 802.3/LLC (802.3/802.2 ou Novell 802.2), segunda variante; 

 Raw 802.3/Novell 802.3, terceira variante; 

 Ethernet SNAP (SNAP – Subnetwork Access Protocol), quarta variante. 

Os formatos das variantes do frame Ethernet são ilustrados na figura 07. 

 

Figura 07: Variantes do frame Ethernet 

Fonte: (OLIVER; OLIVER) 

 

A partir da década de 80, o Comitê IEEE 802 padronizou as tecnologias de redes LAN, 
baseado nos padrões IEEE 802.x conforme ilustra a figura 08 e tabela 05. A primeira versão do 
padrão IEEE 802.3, foi publicada em 1985, tendo como título formal “IEEE 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Colision Detection Access Method and Physical Layer Specifications''.  



 

Figura 08: Estrutura dos padrões IEEE 802.x  

Fonte: (OLIVER; OLIVER) 

 

Ainda, conforme (OLIVER; OLIVER), vários outros grupos participaram da padronização dos 
protocolos LAN, como o ANSI (American National Standards Institute), desenvolvedor do padrão 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface), definindo em 1986 o padrão ANSI X3T9.5, utilizado para 
interconexão de sistemas de computadores em rede de topologia em anel de fibra, com taxas de 
transmissão de 100 Mbps. A relação de especificações que atendem ao IEEE 802.1 continua a 
ganhar novos padrões, recentemente, foram incorporados o 802.1Q que define modelos para LANs 
virtuais; o 802.1p, que determina os modelos de priorização de trafego, oferecendo suporte para 
aplicações de QoS (Quality of Service). A tabela 06 apresenta relação das principais especificações  

Tabela 06: Novas especificações IEEE 802 

Padrão Função Comentário 

IEEE 802.P Priorização de mensagens 256 níveis de prioridade 

IEEE 802.12d Redundância de Links Maior confiabilidade para a rede 

IEEE 802.3x Full duplex Comunicação bidirecional simultânea 

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Uso como backbone corporativo, afeta pouco a automação 

 

Fonte: (TANENBAUM) 

Vários meios físicos são utilizados na rede Ethernet 10 Mbps, em função da distancia e meio 
físico. As principais implementações são exemplificadas na tabela 07, sendo: 

Tabela 07: Características meio transmissão IEEE 802.3 Ethernet 10 Mbps 

Rede Velocidade Meio Distancia (m) 

10Base5 10 Mbps Baseband coaxial grosso 500 

10Base2 10 Mbps Baseband coaxial fino 185 

10Base-T 10 Mbps Baseband par trançado 100 

10Base F 10 Mbps Baseband fibra óptica  Variável 

10Broad 36 10 Mbps Broadband 3600 

 

Fonte: (OLIVER; OLIVER) 



A Ethernet 10 Mbps atendeu aos principais requisitos de transmissão de dados por muitos 
anos, porém, a partir dos anos 90, com o aumento das taxas de velocidade dos barramentos internos 
dos computadores, que superaram 1000 Mbps, tornou-se necessário o surgimento de novas 
tecnologias Ethernet para atender a esta nova demanda, culminando com o surgimento da Fast 
Ethernet. Em 1993, a organização FEA (Fast Ethernet Alliance), propôs a adoção do Fast Ethernet 
como padrão ao IEEE. A organização FEA contava com fabricantes como Intel, SynOptics, 3Com, 
Sun Microsystems, entre outros. O padrão proposto foi definido como 802.3u, especificado por     
100Base-T. As especificações de meio para o padrão Fast Ethernet são ilustrados na tabela 08. 

 

Tabela 08: Características meio transmissão IEEE 802.3u Ethernet 100 Mbps. 

 Rede Velocidade Meio Distancia (m)  

 100Base-TX 100 Mbps UTP EIA/TIA Cat. 5 / STP IBM tipo 1 100  

 100Base-T4 100 Mbps UTP EIA/TIA Cat. 5 / STP IBM tipo 1 100  

 100Base-FX 100 Mbps Fibra multímodo 62,5/125 µ 412 - 2000  

      

Fonte: (GALLO, HANCOCK) 

 

O padrão IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-T) manteve o CSMA/CD para o acesso ao meio 
de transmissão, mantendo portando compabitilidade com a Ethernet Convencional 10 Mbps, porém, a 
coalizão formada pela HP e AT&T defendiam novos métodos de acesso ao meio, definido o método 
de prioridade por demanda, similar padrão token ring (IEEE 802.5). O padrão proposto pela HP e 
AT&T, denominado 100VG-AnyLAN foi definido em 1995 como IEEE 802.12, entretanto apresenta 
incompatibilidade com padrão Fast Ethernet IEEE 802.3u. O protocolo proposto pelo padrão 100VG-
AnyLAN define prioridade por demanda, especifica como os hubs disponibilizam suas portas para 
identificar os nós com dados para transmitir e a ordem das transmissões. A tabela 09 apresenta 
resumo comparativo entre padrões IEEE 802.3u (Fast Ethernet) e IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN). 

Tabela 09: Comparação entre IEEE 802.3u e IEEE 802.12 

   

 IEEE 802.3u IEEE 802.12 

Meio   

UTP categoria 3 4 pares (100 m) - 100Base T4 4 pares (100 m) 

UTP categoria 4 4 pares (100 m) - 100Base T4 4 pares (100 m) 

UTP categoria 5 2 pares (100 m) - 100Base TX 2 pares (não disponível) 

 4 pares (100 m) - 100Base T4 4 pares (200 m) 

UTP de 25 pares  Sem suporte Suporte 

Meio   

STP IBM Tipo 1 Sim (100 m) - 10Base - T4 / TX Sim (100 m) 

Fibra óptica (62,5/125) 412 m duplex parcial - 100Base-FX Sim (200 m) 

 2 km duplex completo - 100Base-FX  

Topologia   

Diâmetro da rede Varia de 200 m a 320 m dependendo do 
tipo de cabo e das repetidoras 

8 km 

Repetidoras em cascata Dois níveis Cinco níveis 

Subcamada MAC   

Acesso ao meio CSMA/CD Prioridade de demanda 

Quadros IEEE 802.3 Sim Sim 

Quadros IEEE 802.5 Não Sim 

Suporte a aplicações   

Dados sensíveis a passagem de tempo Não Sim 

Desempenho   

Taxa de transferência de 100 m 80% 95% 

Taxa de transferência de 2500 m Sem suporte 80% 

   

Fonte: (GALLO; HANCOCK) 



O padrão IEEE 802.12, possui características determinísticas, livre de colisões, utilizando com 
eficiência a largura de banda com estabilidade, entretanto, apesar destas características, não foi 
enquadrado como uma rede Ethernet, onde foi definida outra designação para enquadrá-lo (802.12) 
por não utilizar o meio de acesso CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). 
Conforme expõe (GALLO; HANCOCK), o processo de consulta e determinação da ordem de 
transmissão dos dados, denominado de arbitragem cíclica priorizada, é o coração do protocolo de 
prioridade por demanda, que desempenha a função de controlar e tomar decisões quanto ao acesso 
das estações ao meio compartilhado. A partir de 1996, o IEEE elaborou grupo de estudo para elevar 
as taxas de transmissão do Fast Ethernet, o Grupo de Estudos de Alta Velocidade (HSSG – Higher 
Speed Study Group) conduziu estudos com objetivo de elevar as taxas de transmissão a 1000 Mbps, 
definindo a Gigabit Ethernet Alliance (GEA), que rapidamente atingiu mais de 100 membros após seis 
meses de criação. 

Como resultados destes estudos foram elaborados dois padrões para a Gigabit Ethernet, o 
IEEE 802.3z, tendo como meio físico a fibra óptica e o IEEE 802.3ab, que focou cobre como meio 
para transmissão.  Em 1998, o padrão IEEE 802.3z foi aprovado e em 1999 o IEEE 802.3ab foi 
confirmado como padrão. A condução de grupos de desenvolvimentos distintos ocorreu para atender 
tecnologias diferentes, conforme figura 09: 

 

Figura 09: IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab 

 

A tabela 10 apresenta resumo comparativo entre os três grupos de redes Ethernet, a 
Convencional (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) e Gigabit Ethernet (1000 Mbps).  

Tabela 10: Comparativo Ethernet convencional, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. 

  Ethernet Convencional Fast Ethernet Gigabit Ethernet 

Taxa de dados 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 

Comprimento máximo por 
segmento: 

      

UTP categoria 5 100 m 100 m  100 m  

STP IBM tipo 1 500 m  100 m  25 m 

Fibra multímodo 2 Km 
412 m - duplex parcial 

260 - 550 m 
2 Km - duplex completo 

Fibra modo único 25 Km 20 Km 3 Km 

 

Fonte: (GALLO; HANCOCK) 

O padrão Ethernet Convencional requer um tempo máximo de 1,2 milissegundos para a 
transmissão de um frame de 1518 bytes. Atualmente, esse tempo pode ser reduzido a 12 



microssegundos utilizando Gigabit Ethernet. No entanto, as possibilidades para Ethernet a 10Gbit/s já 
estão sob consideração, onde um pacote pode ser transmitido dentro de 1,2 microssegundos. A 
Ethernet Gigabit admite utilização de cabos de cobre e de fibra óptica, para as derivações do padrão, 
como mostra tabela 11. 

Tabela 11: Cabeamento Ethernet Gigabit 

  1000Base-SX 1000Base-LX 1000Base-CX 1000Base-T 

Meio  
Fibra de multímodo (50 
62,5 mícron) 

Modo único (10 mícron) ou 
multímodo (50 62,5 mícron) 

Par trançado 
blindado 

UTP padrão da 
categoria 5 

Tamanho máximo 
de segmento 

550 metros 500 metros 25 metros 100 metros 

 

Fonte: (TANENBAUM) 

O conceito principal dos desenvolvedores da Gigabit Ethernet foi manter as características 
essenciais da Ethernet Convencional, portanto a Gigabit Ethernet não oferece suporte direto a QoS 
(Quality of Service) para isto, o IEEE inseriu dois protocolos para a camada de enlace, o IEEE 802.3p 
e o IEEE 802.3q. O IEEE 802.3p define um esquema de prioridade de 03 bits com oito níveis de 
prioridade, que atende aos padrões 802.4, 802.5 802.6 e 802.12. Para definição de prioridade no 
padrão IEEE 802.3 (Ethernet) o IEEE 802.q fornece priorização de dados que pode ser configurado e 
ativado pelo usuário.  

Conforme expõe (GALLO, HANCOCK), outro protocolo relacionado com esse conceito é o 
controle de fluxo IEEE 802.3x duplex completo, que possibilita que portas de chave duplex completo 
enviem comandos de controle de fluxo para estações de trabalho a elas conectadas. Entendendo 
esse conceito as camadas superiores, o IETF (Internet Engineering Task Force) desenvolveu o RSVP 
(Resource Reservation Protocol) que opera na camada 03 e permite que nos terminais reservem uma 
quantidade especifica de largura de banda através de uma rede IP para uma transmissão particular. 
A figura 10 ilustra frame IEEE 802.3 a figura 11 mostra o IEEE 802.3q 

 

Figura 10: Frame IEEE 802.3 

Fonte: (GALLO; HANCOCK) 

Onde: 

 S – Delimitador de inicio de quadro 

 L – Comprimento 

 P - Preenchimento 

 

Figura 11: Frame IEEE 802.3q 

Fonte: (GALLO; HANCOCK) 

Onde: 

 S – Delimitador de inicio de quadro 

 L – Comprimento 

 TPI – Identificador de protocolo de marcação (2 bits) 



 CFI – Prioridade (3 bits) 

 P – Indicador canônico de formato (1 bit) (cabeçalho 802.1q) 

 VI – Identificador da Rede Local Virtual (12 bits)  

A Gigabit Ethernet possibilita redes comutadas, roteadas e compartilhadas. Todas as 
tecnologias de interconexão atuais, como IP switching e Layer 3 switching, são completamente 
compatíveis com Gigabit Ethernet e Fast Ethernet. Portanto, a escolha de Gigabit Ethernet como uma 
rede de alta velocidade, não restringe a escolha da tecnologia de interconexão ou a topologia da 
rede. A figura 12 ilustra switch industrial gerenciável (SNMP – Simple Network Management 
Protocol), implementado com QoS 4 classes, IEEE 802.1D/p IEEE 802.1q 

 

Figura 12: Switch industrial gerenciável 

Fonte: www.hirschmann.com 

 

A Ethernet utilizada no ambiente Industrial executa a transmissão de dados críticos e dados 
rotineiros, distinguindo e priorizando-os conforme tipo de serviço, assegurando a eficácia da 
transmissão. O switch Industrial utilizado na Ethernet assegura confiabilidade e determinismo para 
processos produtivos, evitando que PLCs e outros dispositivos processem informações 
desnecessárias, priorizando o tráfego crítico em tempo real comparado às mensagens menos 
importantes, assegurando o controle em tempo real do processo produtivo e postergando a 
transmissão de configuradas como secundárias. 

 

4. Arquitetura de gerenciamento 

Devido à diversidade de equipamentos e sistemas que compartilham o mesmo meio para 
tráfego de dados, o gerenciamento de redes constitui-se num sistema de extrema importância para o 
rastreamento e correção de problemas oriundos em redes de transmissão de dados e seus 
componentes, bem como monitorar o desempenho da rede de comunicação; possibilita a geração de 
gráficos e relatórios para analises e implementações. O modelo clássico de gerenciamento de redes 
pode ser sintetizado em 03 etapas, segundo (CARVALHO), sendo: 

 Coleta de dados, consiste no processo de monitoramento dos recursos disponíveis na rede; 

 Diagnóstico, etapa que realiza a analise e tratamento a partir de dados coletados; 

 Ação ou controle, uma vez detectado e diagnosticado o evento, o gerenciamento deve 
possibilitar ação corretiva sobre o dispositivo gerenciado. 

O crescente desenvolvimento de redes heterogêneas destinadas ao tráfego de informações em 
ambientes corporativos, sendo agregada com dispositivos de automação, a tarefa de gerenciamento 
torna-se imprescindível. Vários esforços têm sido intensificados desde os anos 80 para definição de 
arquiteturas para gerenciamento de redes heterogêneas de computadores em ambientes de TI de 
forma padronizada e aberta e que ofereçam confiabilidade. O gerenciamento de redes deve 
coordenar os recursos materiais, hardwares (equipamentos, estações, switches, hub, etc.) e recursos 
lógicos, softwares (protocolos de arquiteturas, protocolos de comunicação, aplicativos, sistemas 
operacionais, etc.) assegurando confiabilidade, tempos de resposta aceitável e segurança às 
informações.  

Para que o gerenciamento de redes torne-se ser eficiente, este deve permitir o gerenciamento 
em ambientes diversos e heterogêneos, independente dos dispositivos que compõem tal sistema.  O 

http://www.hirschmann.com/


gerenciamento de falhas utiliza hardware e software implementados, que possibilitem o 
gerenciamento para alertar os administradores (ou softwares gerentes) a respeito de falhas e auxiliar 
no reparo. Em virtude da complexidade que as redes possam atingir, bem como a diversidade de 
dispositivos implementados. O sistema de gerenciamento deve permitir que sejam utilizados sistemas 
de tolerância a falhas e/ou redundâncias de hardware e software, que podem continuar a oferecer 
serviços na rede, mesmo na ocorrência de eventual falha da rede. As principais ferramentas 
utilizadas para gerenciamento de falhas devem atender as seguintes características (CARVALHO): 

 Sistema de gerenciamento da rede, composto por hardware e software que possibilite 
monitorar funcionamento dos componentes da rede; 

 Analisador de protocolo, constituído por implementações de hardware e software que 
monitorem o trafego de rede; 

 Implementação que possibilite verificar meio físico de transmissão;  

 Sistemas redundantes de hardware e software; 

 Implementações para gerenciamento de desempenho; enquanto o gerenciamento de falhas 
possui característica reativa, o gerenciamento de desempenho possui um aspecto ativo 
essencial, visto que coleta e interpreta informações periódicas de indicadores de 
desempenho, avaliando tendências do sistema; 

 Implementações para gerenciamento de segurança, que consiste em proteger dados e seus 
respectivos equipamentos, sejam hardware e software. 

Nas arquiteturas de redes atualmente é utilizado estratificação de funções em níveis, onde o 
gerenciamento deve ser parte das funções inerentes para cada nível. Conforme expõe (CARVALHO), 
um dos maiores avanços da área de gerenciamento de rede ocorreu com a utilização de sistemas 
especialistas; na área de gerenciamento de falhas, por exemplo, sempre que um problema ocorre o 
sistema tenta tomar decisões, analisa o histórico de ocorrências do sistema, reduz o trabalho rotineiro 
executado por operadores de rede. Por meio de analise de tráfego das redes, o sistema sugere 
alterações que visam otimizar os custos das redes, mantendo disponíveis os níveis de serviço. 

Dentre várias soluções que foram desenvolvidas, a arquitetura que mais destacou-se devido à 
aceitação foi o SNMP (Simple Network Management Protocol). O SNMP opera na arquitetura TCP/IP 
e Ethernet, com modo de acesso não orientado à conexão e possui comandos que permitem ao 
usuário requisitar informações de seus objetos ou ate mesmo agir sobre eles.  

A arquitetura SNMP pressupõe a existência de estações de gerenciamento, onde as aplicações 
de gerenciamento e elementos gerenciados da rede (roteadores, estações e dispositivos de 
comunicação) operam. Pela concepção, a aquisição de informações no SNMP é feito por polling, isto 
é, periodicamente indaga cada recurso sobre o seu status, adicionalmente é definido o mecanismo de 
TRAP, por meio do qual um recurso informa ao gerente que precisa ser submetido ao polling. As 
implementações em SNMP tendem a ser rápidas, visto pouca capacidade de processamento e 
memória. O SNMP tornou-se padrão de facto, e os fabricantes verificam suas implementações 
somente por meio de testes de interoperabilidade.  

As redes de dados corporativas ou mesmo redes que estejam voltadas para controle de 
processo industriais, estão em constante expansão, tanto fisicamente quanto em nível de 
complexidade. Para o usuário final, o sistema de gerenciamento de redes deve estar disponível em 
tempo integral auxiliando-o na avaliação de dados, na tomada de decisões com rapidez, segurança e 
eficiência. 

4.1  Protocolo de Gerenciamento SNMP  

Uma interligação de redes heterogêneas necessita de um sistema de gerenciamento que 
possibilite aos administradores detectar problemas, controlar o trafego de informações e localizar 
componentes que estejam violando os padrões e parâmetros estabelecidos, inclusive de segurança. 
Estas atividades são fundamentais no gerenciamento, além de permitir a troca de informações e 
dados entre os dispositivos. O protocolo SNMP atende às necessidades de gerenciamento de redes 
baseadas no padrão Ethernet e TCP/IP. O protocolo realiza o gerenciamento utilizando associação 
com MIB (Management Information Base). Muitas redes incluíam implementações de gerenciamento 
como parte de seus protocolos na estrutura de gerenciamento de redes. Ao contrario das redes 
remotas, uma interligação em redes TCP/IP não possui um único protocolo no nível de enlace. Em 



vez disto, a interligação em redes consiste em várias redes físicas interconectadas por meio de 
roteadores IP, onde os roteadores formam os comutadores ativos que os administradores precisam 
analisar e controlar. Como os roteadores conectam-se a redes heterogêneas, os protocolos para 
gerenciamento da interligação em redes operam em nível de aplicação e para sua comunicação 
utilizam os protocolos de nível da camada de transporte TCP/IP. A atuação de gerenciamento com 
software aplicados ao nível de camada de aplicação apresenta vantagens, tais como os protocolos 
podem ser desenvolvidos sem levar em consideração o hardware básico da rede, uma pilha de 
protocolos pode ser utilizada para todas as redes. Ainda, os protocolos podem ser projetados sem 
considerar o hardware do equipamento gerenciado, eles podem ser utilizados para todos os 
dispositivos gerenciados (TOVAR). 

O protocolo de gerenciamento de redes SNMP foi lançado em 1988 para atender a 
necessidade cada vez maior de um padrão para gerenciar os dispositivos IP.  O SNMP oferece ao 
usuário um conjunto de operações simples que possibilitam o gerenciamento remoto destes 
dispositivos implementados com arquiteturas TCP/IP e Ethernet. Inicialmente, o SNMP esteve 
associado ao gerenciamento de roteadores, switches, racks de modem, entre outros equipamentos, 
entretanto, a arquitetura do protocolo permite que possa ser pode ser utilizado para gerenciar vários 
tipos de dispositivos, como sistemas de energia, no-breaks e PLCs. A figura 13 ilustra PLC Rockwell 
implementado com gerenciamento SNMP 

 

Figura 13: PLC Rockwell 

Fonte: www.ab.com  

 

O SNMP popularizou-se nos anos 80 e 90, essa popularização conduziu a reavaliação de suas 
deficiências, principalmente ligadas à falta de implementações de mecanismos de segurança, 
autenticação e privacidade; as implementações levaram ao desenvolvimento do protocolo com a 
versão 3 do SNMP. O SNMP é um protocolo destinado ao gerenciamento de redes, que permite de 
forma simples, em tempo real conhecer o status da rede e dispositivos conectados. 

A arquitetura inicial SNMP derivou do SGMP (Simple Gateway Management Protocol), 
protocolo desenvolvido para gerenciar roteadores e equipamentos de interconexão de uma rede 
TCP/IP. A primeira versão do SNMP apresentava informações para gerenciamento e controle desses 
dispositivos de interconexão, o que determinou as escolhas dos elementos componentes da 
arquitetura SNMP. O protocolo esta implementado na camada de aplicação da arquitetura TCP/IP, e 
utiliza o UDP (User Datagram Protocol) (definido na RFC 768) como protocolo de transporte na 
comunicação entre cliente e servidor. O SNMP é um protocolo não orientado a conexão, uma vez que 
utiliza o TCP em sua arquitetura, que por não ter nenhuma conexão ponto-a-ponto estabelecida entre 
agentes e gerente da rede. O protocolo utiliza a porta 161 do UDP para enviar e receber solicitações 
e a porta 162 para receber traps (mensagens de alarmes/eventos) de dispositivos gerenciados. Todo 
dispositivo que implementa o SNMP deve utilizar estes números como portas default, porém alguns 
fornecedores permitem modificar as portas na configuração do agente. Quase todos os fabricantes de 
computadores, estações de trabalho, roteadores, hubs, etc., oferecem solução SNMP como 
ferramenta de gerenciamento. A tabela 12 apresenta a lista de RFCs (Requests for Comments) que 
especificam o SNMPv1. 
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Tabela 16: RFCs relacionadas com SNMPv1 

     

 RFC Data Titulo  

 1155 Mai/90 Structure and Identification of Management Information (SMI) for TCP/IP based Internet 

 1157 Mai/90  A Simple Network Management Protocol (SNMP)  

 1212 Mar/91 Concise MIB Definitions  

 1213 Mar/91 Management Information Base for Network Management of TCP/IP based Internet: MIB II 

 1643 Jul/94 Definition of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types  

     

Fonte: (SCHMIDT) 

O funcionamento do protocolo SNMP basicamente esta relacionado com a troca de 
informações entre duas entidades da rede, ou seja, o gerente (software implementado na estação de 
gerenciamento) e o agente (software implementado em estações gerenciadas). A figura 14 ilustra o 
modelo de troca de informações entre estas entidades. 

 

Figura 14: Troca de informações SNMP 

Fonte: (STALLINGS) 

O SNMPv1 utiliza o conceito de comunidades para definir uma confiabilidade entre 
gerenciadores e agentes. Um gerente (manager) pode ser descrito como um programa executado em 
uma estação servidora que possibilita a obtenção e envio de informações de gerenciamento junto aos 
dispositivos gerenciados. O agente é um programa executado na estação gerenciada que é 
responsável pela manutenção das informações da estação gerenciada. Um agente é configurado com 
três nomes de comunidade: 

 Read-only 

 Read-write 

 Trap 

A comunidade read-only permite ler os valores de dados sem modificá-los. A comunidade read-
write é possível ler e modificar o valor de dados, sendo também possível ler contadores, e redefinir 
seus valores, já a comunidade trap permite o recebimento de notificações assíncronas dos agentes. 
Ao contrario de outras soluções de gerenciamento, o protocolo SNMP apresenta um conjunto 
resumido de comando baseado no conceito de busca/alteração. Este conceito apresenta 
basicamente duas operações, uma que permite ao usuário alterar atributos de um objeto de uma MIB 
(Operação Set) e outra para obter os valores dos atributos de um objeto (Operação Get). Existem 
também as operações Trap e Get-Next. A operação Get-Next é utilizada para ler o valor da próxima 
variável, o gerente fornece o nome de uma variável e o cliente obtém o valor e nome da próxima 
variável; a operação Trap é utilizada para comunicação de um evento previamente definido. A figura 
15 e a tabela 13 ilustram o formato das mensagens no protocolo SNMP. 



 

Figura 15: Formato mensagens SNMP 

Fonte: (SCHMIDT) 

      Tabela 13: Formato mensagens SNMP 

 Campo Descrição  

 Version Versão do SNMP, por exemplo, RFC 1157 versão 1  

 PDU Protocol Data Units (unidade de dados de protocolo)  

 Community Nome da comunidade de modo a identificar o gerente para o agente  

 Request-Id Utilizado para identificar cada mensagem de request  

 Error-status Utilizado para indicar que ocorreu alguma exceção no processamento da solicitação 

 Error-index Quando o Error-Status não é zero, este campo fornece informações como índice da variável 
que causou a exceção. 

 Variable blindings Lista de nomes de variáveis e valores correspondentes.  

 Enterprise  Tipo de objeto que gerou a trap  

 Agent-addr Endereço do agente que gerou o trap  

 Generic-trap Tipo de trap genérica, informa os tipos de valores padrões definido para traps, ou valor 
specific. 

 Specific-trap Código de trap especifica, no caso do valor do campo generic-trap ser specific 

 Time-stamp Contem o valor do sysUpTime, ou seja, tempo desde a ultima reinicializarão da entidade de 
rede da geração do trap. 

 

Fonte: (SCHMIDT) 

Apesar da boa aceitação, o protocolo SNMPv1 apresentava deficiências relacionadas à 
segurança, visto que as mensagens não eram criptografadas e não utilizavam qualquer tipo de 
autenticação, além disto, o SNMP não se enquadrava para o gerenciamento de grande redes de 
computadores devido às limitações de desempenho para obtenção de requisições explicitas e por 
falta de suporte para troca de informações gerente-gerente. Em função da necessidade de 
implementações em segurança, foi desenvolvido em 1993, a versão 2 do protocolo, o SNMPv2, com 
vários avanços, tais como: 

 Estrutura de informação; 

 Primitivas de comunicação; 

 Comunicação gerente-gerente; 

 Implementações de segurança. 

O SNMPv2 procurou corrigir algumas deficiências da versão1 (SNMPv1). Ele basicamente 
surgiu da evolução do SNMPv1 e do RMON (Remote Monitoring). Utiliza a SMI 2 (Structure of 
Management Information), que permite a presença de novos tipos ASN.1 (Abstract Syntax Notation – 
meio de especificar modo como os dados são representados e transmitidos entre gerenciadores e 
agentes no contexto SNMP). Além disto, permite a criação e exclusão de objetos, juntamente com a 
comunicação entre gerentes por meio da estrutura Manager to Manager MIB (Management 



Information Base). A tabela 14 demonstra as RFCs que foram relacionadas com a versão 2 do 
protocolo SNMP. 

Tabela 14: RFCs relacionadas com SNMPv2 

        

 RFC Data Titulo RFC Data Titulo  

 1441 1993  Introduction to SNMPv2 1447 1993  Party MIB for SNMPv2  

 1442 1993 SMI for SNMPv2 1448 1993  Protocol Operations for SNMPv2 

 1443 1993 Textual conventions for SNMPv2 1449 1993  Transport mappings for SNMPv2 

 1444 1993 Conformance Statements for 
SNMPv2 

1450 1993  MIB for SNMPv2  

 1445 1993 Administrative model for SNMPv2 1451 1993 Manager to manager MIB  

 1446 1993  Security Protocols for SNMPv2 1452 1993  Coexistance Between SNMPv1 
and SNMPv2 

        

Fonte: (SCHMIDT) 

A edição 1993 de SNMPv2 incluiu várias implementações de segurança, porém estas não 
foram aceitas extensamente por causa de falta do consenso entre os grupos responsáveis pela 
analise do SNMP. Uma edição revisada de SNMPv2 foi emitida dentro 1996, com os realces 
funcionais e operacionais, mas sem as facilidades de segurança implementadas da versão anterior.  
A tabela 15 relaciona as RFCs vinculadas à versão SNMPv2c. 

Tabela 15: RFCs relacionadas com SNMPv2c 

        

 RFC Data Titulo RFC Data Titulo  

 1901 Jan/96  Introduction to Community-based 
SNMPv2 

1905 Jan/96 Protocol Operations for SNMPv2 

 1902 Jan/96 Structure of Management 
Information for SNMPv2 

1906 Jan/96 Transport Mappings for SNMPv2 

 1903 Jan/96 Textual Conventions for SNMPv2 1907 Jan/96 Management Information Base for 
SNMPv2 

 1904 Jan/96 Conformance Statements for 
SNMPv2 

1908 Jan/96 Internet-Standard Network 
Management Framework 

        

Fonte: (SCHMIDT) 

Para compensar a falta de implementações e corrigir problemas relacionados com a segurança 
na versão SNMPv2c, foram elaboradas as versões SNMPv2u e SNMPv2*. As mensagens e a 
segurança foram melhor desenvolvidas e implementadas nestas versões (denominadas SNMPv2u e 
SNMPv2*), também foi implementada a segurança feita por usuário (user-based), o que só permite a 
realização de operações por usuários específicos, impedindo o acesso de qualquer usuário. Estas 
duas propostas foram unificadas, dando origem a versão 3 do protocolo em 1998, o SNMPv3. A 
tabela 16 ilustra as RFCs relacionadas com esta versão 3 do SNMP. 

 Tabela 16: RFCs relacionadas com SNMPv3 

        

 RFC Data Titulo RFC Data Titulo  

 2271 Jan/98 Architecture for Describing SNMP 
Management Frameworks 

2274 Jan/98 User Based Security Model for 
SNMPv3 

 2272 Jan/98 Message Processing and 
Dispatching for SNMP  

2275 Ago/98  View-Based Access Control Model 
(VACM) for SNMPv3 

 2273 Jan/98 SNMPv3 Applications     

        

Fonte: (STALLINGS) 

O desenvolvimento da versão 3 do SNMP (SNMPv3) trouxe aspectos importantes ligados à 
segurança. Esta segurança busca evitar a alteração das mensagens enviadas. Além disto, barra-se o 
acesso a elementos estranhos à execução de operações de controle, que são realizadas por meio de 
uma operação  SetRequest. Evita-se também a leitura das mensagens por parte de estranhos, além 
de se garantir ao gerente o direito de alteração da senha dos agentes.  

A segurança é conseguida por meio da implementação de mecanismos de criptografia com o 
DES (Data Encryption Standard) e de algoritmos de autenticação que podem ser tanto o MD5 quanto 



o SHA (Secure Hash Algorithm); posteriormente, as técnicas de criptografia foram atualizadas com 
utilização de AES (Advanced Encryption Standard – RFC 3826). Portanto, as implementações 
definidas para SNMPv3 estão relacionadas a: 

 Autenticação; 

 Privacidade; 

 Controle de acesso. 

A versão 3 do protocolo SNMP encapsula as PDUs (Protocol Data Unit) das versões 
anteriores, ou seja, SNMPv1 e SNMPv2, a figura 16 descreve o relacionamento entre o diferente as 
versões do SNMP por meio dos formatos envolveram.  

 

Figura 16: Relacionamento entre versões do SNMP 

Fonte: (STALLINGS) 

 

4.2  MIB (Management  Information  Base)   

O gerenciamento em uma rede baseado na arquitetura TCP/IP e Ethernet, as MIBs que podem 
ser consideradas como bancos de dados de objetos gerenciados e são utilizados para obter 
informações de servidores e estações SNMP. Os dados são obtidos por requisições de estações 
gerente a um ou mais estações agentes da rede utilizando os serviços do protocolo de transporte 
UDP para enviar e receber suas mensagens pela rede.  

Dentre as variáveis que podem ser requisitadas, as MIBs, são à base de informações de 
gerenciamento. Todo tipo de informação sobre o status ou estatística é acessado pela NMS (Network 
Management Stations – estações de gerenciamento de rede. Uma NMS é responsável pela operação 
de polling e por receber traps de agentes na rede) esta definida em uma MIB, (SCHMIDT).  As MIBs 
podem fazer parte da MIB II, da MIB experimental ou da MIB privativa. O gerenciamento de rede 
utilizando o SNMP permite que seja realizado o acompanhamento simples e fácil do estado em tempo 
real, da rede e de seus componentes, podendo ser utilizado para gerenciar diferentes tipos de 
sistemas.  

Cada estação gerenciada pelo SNMP deve possuir um agente e uma base de informações 
MIB. Os objetos gerenciados podem ter permissões para serem lidos ou alterados, sendo que cada 
leitura representará o estado real do recurso e, cada alteração também será refletida no próprio 
recurso. Dessa forma, a MIB é o conjunto dos objetos gerenciados, que procura abranger todas as 
informações necessárias para a gerência da rede. A RFC 1066 apresentou a primeira versão da MIB. 
Este padrão explicou e definiu a base de informação necessária para monitorar e controlar redes 
baseadas na arquitetura TCP/IP. A evolução aconteceu com o RFC 1213 que propôs uma segunda 
MIB, a MIB II, para uso baseado na pilha de protocolos TCP/IP. Basicamente são definidos três tipos 
de MIBs:   

 MIB II, considerada uma evolução da MIB I, fornece informações gerais de gerenciamento 
sobre um determinado equipamento gerenciado, podem-se obter informações como número 
de pacotes transmitidos, estado da interface, entre outras informações.  

 MIB experimental é definida em virtude de seus componentes (objetos) estão em fase de 
desenvolvimento e teste, em geral, eles fornecem características mais específicas sobre a 
tecnologia dos meios de transmissão e equipamentos utilizados.  



 MIB privada fornecem informações específicas de equipamentos gerenciados, definidas por 
outras organizações e/ou instituições.  

As diretrizes para construção de estruturas MIB são descritas por meio da SMI (Structure of 
Management Information). A SMI define como os objetos gerenciados são nomeados e especifica os 
respectivos tipos de dados associados. Os objetos são organizados em uma hierarquia em árvore e 
são reconhecidos por um OID (Object Identifier), que forma a base do esquema de atribuição de 
nomes do SNMP. A figura 17 abaixo demonstra o posicionamento da MIB II na estrutura OID.  

 

Figura 17: Grupos da MIB II 

Fonte: (SCHMIDT) 

 

A seguir, são listados objetos de grupos da MIB II:  

 Group SYSTEM. Define uma lista de objetos pertencentes à operação do sistema, como o 
tempo de funcionamento, contato e nome do sistema; 

 Group INTERFACES. Rastreia o status de cada interface em uma entidade gerenciada. O 
grupo interfaces monitora as interfaces em funcionamento ou inativas e rastreia aspectos, 
como octetos enviados e recebidos, erros e eliminações; 

 Group AT. O grupo AT (Address Translation) é fornecido somente para manter a 
compatibilidade com versões anteriores e, provavelmente, será retirado da MIB-III;  

 Group IP. Rastreia os diversos aspectos do IP, incluindo o roteamento do IP;  

 Group ICMP.  Rastreia aspectos como erros do ICMP;  

 Group TCP. Rastreia, entre outros aspectos, o estado das conexões TCP (como closed, 
listen, sysSent, etc.);  

 Group UDP. Rastreia dados estatísticos do UDP; 

 Group EGP. Rastreia diversos dados estatísticos sobre o EGP e mantém uma tabela de 
vizinhos do EGP;  

 Group TRANSMISSION. Reservado para MIBs específicas de mídia, não existem objetos 
definidos para este grupo;  

 Group SNMP. Avalia o tráfego e desempenho da implementação básica do SNMP. 

 



5. Gestão integrada 

A competividade acentuada impôs modelos cada vez mais eficazes de gestão nas empresas; a 
partir da década de 60, técnicas de gestão de matérias passaram a ser inseridas no ambiente fabril, 
foram definidos como sistemas MRP (Manufacturing Resource Planning). Os procedimentos previstos 
nestas técnicas permitiam gestão otimizada de processos de aquisição de materiais. O tempo 
mostrou a eficiência desta técnica, que na década de 80 evoluiu para MRP II, que agregou novos 
recursos, como tomada de decisão e auxilio à aquisições.   

A conseqüente evolução dos sistemas MRP permitiu integração com demais segmentos da 
corporação, surgindo o ERP (Enterprise Resource Planning). O ERP foi desenvolvido originalmente 
em 1972, pela SAP (Systemanalyse and Programmentwicklung) em Walldorf, na Alemanha. 
(DAVENPORT) define sistema ERP como “um pacote comercial de software que tem por objetivo 
organizar, padronizar e integrar informações transacionais que circulam pela corporação.” A estrutura 
típica de um sistema ERP, definida por DAVENPORT, é ilustrada na figura 18.  

 

Figura 18: Estrutura tipica sistema ERP 

Fonte: (DAVENPORT) 

 

Os sistemas ERP difundiram-se rapidamente a partir da década de 90, e conforme expõe 
(CAIÇARA), por corrigir eventuais falhas oriundas do bug do milênio e por possibilitar a integração de 
sistemas. As primeiras implementações ocorreram no Brasil a partir de 1997.  

Atualmente, conforme define (CAIÇARA), o maior objetivo de um ERP é permitir a integração 
dos dados corporativos bem como sua disponibilização em tempo real, por meio de banco de dados 
compartilhado; a integração de sistemas ERP com outros módulos corporativos ocorre por meio de 
sistemas Middleware. O objetivo do Middleware é facilitar o desenvolvimento de aplicações, 
tipicamente aplicações distribuídas, assim como facilitar a integração de sistemas legados ou 
desenvolvidos de forma não integrada.  

No ambiente voltado às aplicações industriais, (FERNANDES) expõe a existência de uma 
lacuna entre os processos produtivos e a gestão corporativa das empresas, onde a figura 19 
apresenta nível hierárquico do processo produtivo com lacuna existência entre níveis de gestão 
corporativa.  

 

Figura 19: Pirâmide da hierarquia organizacional sem integração com gestão administrativa. 

Fonte: (FERNADES) 



Esta lacuna tem sido preenchida por sistemas conhecidos por MES (Manufacturing Execution 
System), que foram introduzidos em 1992 inicialmente pela empresa AMR Research Inc., a AMR 
propôs representar uma camada de execução entre a área da corporativa e o sistema de controle 
industrial. A figura 20 ilustra esta camada na hierarquia ERP. O conceito do sistema MES agregou 
diversas vantagens comprovadas ao ambiente industrial, sendo posteriormente consolidada em uma 
associação de 25 empresas desenvolvedoras, a MESA (Manufacturing Execution System 
Association).  

 

Figura 20: Sistema ERP com camada MES 

 

Inicialmente, a MESA International contava apenas com empresas desenvolvedoras, conforme 
relata (SHIRASUNA), onde a partir de 2003, grandes empresas como Rockwell Automation, GE, IBM, 
Siemens e Peoplesoft aderiram ao sistema ampliando escopo de atuação e interação com ERP.  

A publicação The MES Performance Advantage: Best of the Best Plants Use MES, apresenta 
resultados obtidos por empresas que implementaram o sistema MES no processo produtivo.  

 

6. Conclusão 

O desenvolvimento das redes industriais acelerou de forma significativa o crescimento e 
aprimoramento industrial, porém, a falta de padronização inicial fez com que soluções proprietárias, 
que levaram ao isolamento entre as diversas soluções que foram desenvolvidas e propostas a partir 
de pesquisas de diversos fabricantes; focando-as em áreas distintas do processo produtivo, dentro da 
hierarquia corporativa. Propostas posteriors de padronização buscaram padrões de 
interoperabilidade, para atender expectativas entre as redes fieldbus. Paralelamente, o surgimento e 
desenvolvimento das redes de destinadas ao ambiente corporativo tiveram comportamento inverso, 
atendendo de forma abrangente as necessidades de integração dos diversos equipamentos e 
sistemas heterogêneos. 

Dentro deste contexto, o êxito obtido pelas LANs Ethernet e arquitetura TCP/IP com padrões 
de alta velocidade é visto uma forma viável de integrabilidade para soluções indústriais. Do ponto de 
vista de padronização, como elemento de integração de gestão corporativa, a Ethernet apresenta um 
fator determinante na medida em que proporciona a aproximação entre os ambientes de tecnologia 
de informação e tecnologia de automação; pelo ponto de vista organizacional, as redes Ethernet, 
implementadas em sistemas ERP possibilitam a interação eficaz entre os setores corporativos.  

O gerenciamento surge como ferramenta de controle e monitoração essencial, neste ambiente 
de equipamentos, dispositivos e sistemas cada vez mais heterogêneos e interligados, exigindo 
informações em tempo real. O desenvolvimento de um módulo de integração entre o sistema de 
gerenciamento via protocolo SNMP e sistemas ERP via Middleware fariam com que informações 
possam ser compartilhadas, além do ambiente TI, mas sendo aplicadas também no ambiente 
industrial, em processos de telemetria, gerando e formando base de dados e informações em tempo 
real, permitindo a consolidação do conhecimento do processo corporativo como um todo, subsidiando 
na tomada de decisões.   
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Referências de Aplicações Práticas 

O sistema proposto aplica-se ao monitoramento de processo produtivos implementados na camada MES da 
arquitetura ERP, onde o módulo proposto, integrado com software de gerenciamento SNMP possa monitorar 
sistemas essenciais além do próprio ambiente TI, como equipamentos e sistemas de infra estrutura, PLCs, 
UPSs, em ambientes críticos, como DataCenter, centros cirúrgicos de hospitais, gerando informações em tempo 
real, formando base de dados do equipamento, auxiliando na tomada de decisão eficiente. 
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