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Lógica do Algoritmo do Spanning-Tree 802.1D 
Todos os cálculos do Spanning-Tree padronizado pela IEEE 

802.1D segue a seguinte sequência lógica para tomar decisões, tais 
como escolha da porta root, da porta designada entre outras funções: 

 
Passo 1 – Escolha o menor Bridge-ID. 
Passo 2 – Escolha o menor custo para a menor Bridge-ID (Root). 
Passo 3 – Escolha o menor Upstream Bridge-ID. 
Passo 4 – Escolha o menor Upstream Port-ID. 
Passo 5 – Escolha o menor Port-ID Local. 
 
De todos esses passos que serão explicados com maiores 

detalhes no parágrafo seguinte, as seguintes informações são informadas 
via BPDU são: Menor Bridge-ID, Upstream Bridge-ID, Upstream Port-ID e 
Custo cumulativo, tais informações são atualizadas a cada vez que a 
BPDU atravessa um switch. Vejamos abaixo alguns os campos da BPDU. 
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Upstream PortID
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Custo cumulativo para root, atualizado a 
cada switch que a BPDU atravessa
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Port-ID do switch upstream que me enviou 
tal BPDU

 
Figura 1 – Campos da BPDU. 

Esse algoritmo é seguindo os passos a passo a passo a risca quando 
o algoritmo STP precisa tomar uma decisão, como escolher a porta root, 
designada e outras funções. 

Eleição da Porta Root (Root Port) 
Agora que sabemos a lógica de tomada de decisão para escolha 

da porta root, vamos imaginar os  switches da topologia abaixo e decidir 
qual será a porta root de cada elemento: 
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Figura 2 – Atribuindo Porta Root. 

 
Para simplificar vamos primeiramente ver o caso do switch D, se 

usarmos a lógica descrita acima e levarmos em consideração que já foi 
escolhido o root da rede (switch A) da perspectiva do switch D 
executaremos o algoritmo: 

Passo 1 – Escolha menor Bridge-ID. 
A escolha do menor Bridge-ID já foi feita e o switch A se tornou o root 

da rede. 
Passo 2 – Escolha o menor custo cumulativo para a menor Bridge-ID 

(Root). 
A interface com menor custo cumulativo para o root é a interface F0/1, 

pois a outra interface, F0/2 teria um custo de 300, 100 do link entre 
Switch A(F0/2) e B(F0/1), mais 100 do link entre o Switch B(F0/2) e 
C(F0/1) mais 100 do link entre Switch D(F0/2) e C(F0/2). 

Passo 3 – Escolher menor Upstream Bridge-ID 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
Passo 4 – Escolha Menor Upstream Port-ID. 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
Passo 5 – Escolha Menor Port-ID Local. 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
 
Da mesma forma que executamos o algoritmo no Spanning-Tree no 

Switch B a mesma lógica seria utilizada nos outros switches da rede, 
vejamos: 

 



Algoritmo Spanning-Tree sendo executado no switch B: 
 
Passo 1 – Escolha menor Bridge-ID. 
A escolha do menor Bridge-ID já foi feita e o switch A se tornou o root 

da rede. 
Passo 2 – Escolha o menor custo para o menor Bridge-ID (Root). 
A interface com menor custo cumulativo para o root é a interface F0/1, 

pois a interface F0/2 tem um custo cumulativo total de 300, 100 entre o 
link dos switches B(F0/2) e C(F0/1) mais 100 entre o link entre Switches 
D(F0/2) e C(F0/2), mais 100 entre o link dos switches A(F0/1) e D(F0/1). 

Passo 3 – Escolher menor Upstream Bridge-ID. 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
Passo 4 – Escolha Menor Upstream Port-ID. 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
Passo 5 – Escolha Menor Port-ID Local. 
A decisão já foi tomada no passo 2. 
 
Algoritmo Spanning-Tree sendo executado no switch C: 
No caso do switch C a coisa fica mais interessante, vejamos: 
Passo 1 – Escolha menor Bridge-ID. 
A escolha do menor Bridge-ID já foi feita e o switch A se tornou o root 

da rede. 
Passo 2 – Escolha o menor custo para o menor Bridge-ID (Root). 
A interface com menor custo cumulativo para o root são ambas as 

interfaces F0/1 com custo 200 e a interface F0/2 também com custo de 
200. Nesse caso temos um empate, então vamos para o passo seguinte 
para desempatar esse dilema. 

Passo 3 – Escolher menor Upstream Bridge-ID. 
Se levarmos em consideração o nome do switch como também seu 

endereço MAC para simplificar (Claro que sabemos que o MAC é um 
endereço de 48 bits ou 6 bytes) o MAC B é menor que o MAC D, pois em 
Hexa B é igual a 11 e D é igual 13 (Caso não se lembrem da conversão 
de MAC para Hexa consulte o blog da NCE Treinamentos teremos um 
artigo para explicar tal assunto), portanto a porta root (root-port) será a 
interface a interface F0/1 pois a BPDU recebida nessa interface tem 
como Upstream Bridge-ID B contra a BPDU recebida na interface F0/2 
que terá como Upstream Birdge-ID igual a D. 

Passo 4 – Escolha Menor Upstream Port-ID. 
A decisão já foi tomada no passo 3. 
Passo 5 – Escolha Menor Port-ID Local. 
A decisão já foi tomada no passo 3. 



No final temos já todas as portas root escolhidas ficando com a 
seguinte topologia. 
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Figura 3 – Atribuindo Porta Root. 

 

Eleição da Porta Designada (Designated Port) 
Utilizando a mesma lógica utilizada na escolha da porta root (root-

port), agora iremos escolher as portas designadas, mas afinal o que é 
isso? 

Em cada segmento de rede que conecta switches podemos ter duas 
ou mais interfaces (de acordo com switches participantes no barramento 
ethernet), nesse segmento de rede temos uma portas conectada ao 
segmento que esta mais próximo do root da rede, tal porta será escolhida 
como porta designada, por hora somente grave que a porta designada é 
responsável por enviar BPDUs no segmento, já as portas root recebem 
BPDU, em outras palavras portas root apontam para perto o root então 
recebem BPUDs, portas Designadas apontam para longe do root então 
enviam BPDUs que foram recebidas via interface root previamente. 
Vamos então fazer os cálculos e decidir, vejamos o exemplo mais 
simples inicialmente: 

 
Link entre Switch A (Root) e D (Não-Root): No link entre o switch A 

e D temos duas interfaces, a interface conectada ao switch A e outra 
conectada ao switch D, se comparamos tais interfaces, a interface que 



esta mais próxima do root, ou seja, tem o menor custo cumulativo para 
alcançar o root  é a interface do próprio root ou switch A que tem custo 0 
(zero), somente como informativo, todas as interfaces do root serão 
designadas ou bloqueadas (caso tenha um cabo back to back 
conectando duas portas do root). 

Link entre Switch A (root) e B (não root): segue a mesma lógica do 
Link entre Switch A (Root) e D (Não-Root). 

Link entre Switch B (Não-Root) e C (Não-Root): terá a porta do 
switch B(F0/2) será escolhida como Designada pois terá o custo de 100 
contra o custo de 200 da porta do switch C. 

Link entre Link D(Não-Root) e C(Não-Root): a porta do switch 
D(F0/2) tem o custo de 100 e Switch C(F0/2) tem um custo de  200 então 
aporta do Switch D(F0/2) será a designada no segmento. 

 
Após todos os cálculos temos agora todas as portas designadas do 

ambiente, ficando a topologia da seguinte forma: 
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Figura 4 – Escolha da Porta Designada. 

Eleição de Portas Bloqueadas (Blocked Ports). 
Para eleger as portas bloqueadas temos a eleição mais fácil do 

spanning-tree, a regra é a seguinte “o perdedor do perdedor fica 
bloqueado” ou seja, as portas que não se tornaram nem root e nem 
designadas devem ficar em estado de bloqueadas (block). 

A única porta na topologia do exemplo que não se tornou nem root 
nem designada é a porta do switch C (F0/2), ficando então no estado de 
bloqueada (blocked). Vejamos abaixo a topologia completa do Spanning-
Tree após todos seus cálculos. 
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Figura 5 – Escolha da Porta Bloqueada 

 
Dessa forma a topologia lógica final do Spanning-tree para essa 

rede exemplificada acima é como: 
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Figura 6 – Topologia Lógica Após Cálculo do Spanning-Tree. 



 


