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• Suporte  atenderá  as  versões  iguais  ou  superiores  à  4.1  (Jelly  Bean)  -
Https://Doc.Pfsense.Org/Index.Php/Android_Vpn_Connectivity

• Para acessar a VPN no Sistema Android Móvel, o usuário já deve ter efetuado 
o primeiro acesso à VPN e alterado a senha.

Passo 1: Acessar as configurações do sistema 

https://doc.pfsense.org/index.php/Android_VPN_Connectivity


2: Toque na opção “Mais redes”. 



Passo 3: Toque em “VPN”:



Passo  4:  Não  existe  apenas  um  tipo  de  configuração  para  instalar  uma  VPN.
Dependendo da versão do Android quando o usuário tocar na VPN mostrará uma
mensagem  solicitando  a  configuração  de  um  PIN  ou  outra  configuração  para
desbloqueio do dispositivo. Toque em “OK” na mensagem e configure o PIN.

OBS: Em versões iguais ou superiores a 4.1 (Jelly Bean) não será necessário realizar 
a configuração do PIN. 



Passa 5: Configurado o PIN, será possível adicionar uma VPN no Android, para isso 
basta tocar no sinal de “+”. 

 



Passo 6:  Serão solicitadas as informações para configurar a VPN como: Nome, Tipo,
Endereço do servidor, Identificador do IPSec, Código pré-compartilhado IPSec. Essas
informações serão fornecidas pelo administrador da rede. 
O Android mostrará uma caixa: “Adicione VPN”.

• Nome:  Essa configuração não influencia a conexão, pois serve apenas para
que o usuário identifique a  VPN a qual  está  se  conectando.  Ex:   VPN EB
CITEx

• Tipo: IPSec Xauth PSK

• Endereço do servidor: ars2.eb.mil.br

• Identificador do IPSec: VPN1

• Código pré-compartilhado IPSec: CITEx

• SALVAR



Passo 7: Toque na VPN configurada. Abrirá uma caixa de Conectar a VPN “Nome”. 
Preencher com Nome do usuário e Senha

  
  



Passo 8:  Na parte superior haverá uma “Chave” e um “Cadeado” que indicam a 
conexão da VPN. 


