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Introdução

Do Sistema:

A Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN) ou Acesso Remoto Seguro, como 
também é conhecida, é uma rede de comunicações privada normalmente utilizada por uma empresa 
e/ou instituições, construída em cima de uma rede de comunicações pública (como por exemplo, a 
Internet).  O  tráfego  de  dados  é  levado  pela  rede  pública  utilizando  protocolos  padrão,  não 
necessariamente seguros.

VPN's  seguras  usam  protocolos  de  criptografia  por  tunelamento,  que  fornecem  a 
confidencialidade,  autenticação  e  integridade  necessárias  para  garantir  a  privacidade  das 
comunicações requeridas. Quando adequadamente implementados, estes protocolos podem assegurar 
comunicações seguras através de redes inseguras.

Analogia: 
Imagine que você esteja em Calais-França e quer ir para Dover-Inglaterra. Se você for de barco pelo 
Canal da Mancha, todos que estarão de fora poderão ver tudo o que você está levando na mão, a 
roupa que está vestindo e o pior, o que você está passando. Ou seja, você não terá privacidade nem 
segurança realizando este trajeto. Já você utilizando o Eurotúnel para fazer esse mesmo trajeto, só  
terá um entrada e uma saída. Quem estiver do lado de fora não verá absolutamente nada de você. 
Você estará trafegando com privacidade e segurança.
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Objetivo do manual: 

Este  manual tem por  objetivo  explicar  e  regular as  atividades necessárias  à  ativação e 
operação do acesso remoto seguro à EBnet via Internet. Está dividido em módulos: 



Módulo I:

Introdução

O Projeto Acesso Remoto tem por objetivo oferecer às organizações militares que não possuem 
nenhum tipo de acesso à EBnet o ingresso à intranet do Exército via Internet, de maneira segura.

Este Projeto utiliza a mesma base de usuários do Correio Eletrônico Corporativo do Exér-
cito. Com isso, a mesma senha é utilizada no Acesso Remoto e no Correio Eletrônico Corporativo. 
Assim, caso o usuário tenha acesso aos dois sistemas e modifique a senha para um deles, a alteração 
será feita para os dois automaticamente. 

O fato de um usuário ter acesso a um dos sistemas citados acima, não implica que este 
usuário terá acesso automático ao outro sistema; implica apenas que, caso o usuário tenha acesso aos 
dois sistemas, a senha utilizada será a mesma.

Procedimentos para acessar a EBnet via Internet:
1) O comandante/diretor/chefe da OM deverá enviar ofício (Modelo no Módulo V) ao CITEx, expo-
ndo a necessidade do acesso remoto via Internet e deixando claro no documento não possuir acesso 
à EBnet por outro meio. O documento deverá conter uma lista de, no máximo, 10 (dez) usuários 
devidamente autorizados a receberem o acesso. Caso a OM precise de mais usuários cadastrados que 
o máximo permitido (cinco usuários), o dirigente da OM deverá justificar sua solicitação no ofício 
ao CITEx, podendo ser atendido ou não em sua solicitação.
Para cada usuário deverá constar o nome completo, o número da identidade, o telefone de contato e se 
deseja que seja cadastrada uma nova senha. Caso este usuário já tenha acesso ao Correio Eletrônico 
Corporativo e, conseqüentemente, já tenha uma senha para o referido sistema, não deverá ser pedido 
o cadastro de uma nova senha. Se o usuário não tiver acesso ao Correio Eletrônico Corporativo do 
Exército, deverá ser solicitado o cadastro de uma nova senha. 
Em reposta, o CITEx enviará à OM um ofício contendo a senha temporária (se for o caso) de cada 
um dos novos usuários, bem como o endereço do site “ftp” para baixar o software necessário ao 
acesso remoto via Internet e obter as orientações de instalação.
2) O software deverá ser instalado em alguma máquina da OM com acesso à Internet.  Não está 
autorizado o acesso à EBnet de computadores instalados fisicamente fora da OM. 
3) Cada um dos usuários cadastrados que receber uma nova senha deverá realizar o acesso utilizando 
a senha temporária fornecida pelo CITEx, abrir o navegador e acessar a página do portal da EBnet 
(http://ebnet.eb.mil.br). Uma chamada (“link”) permitirá a modificação da senha do acesso remoto. 
Os usuários que já acessavam o sistema de Correio Eletrônico acessarão a EBnet utilizando a mesma 
senha. 
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Observações Gerais:
1) A senha é individual e intransferível. Todos os acessos do usuário serão registrados, devendo 
o mesmo se responsabilizar pelos registros em seu nome.
2) A relação de usuários cadastrados no Acesso Remoto é de responsabilidade do Comandante/Dire-
tor/Chefe da OM. No caso de transferência do usuário para outra OM ou mudança de função que 
faça com que ele não tenha mais necessidade do serviço de acesso remoto, a solicitação de exclusão 
do usuário deverá ser feita no mais curto prazo de tempo possível, diretamente ao CITEx via ofício. 
3) Os serviços de suporte ao usuário poderão ser solicitados aos CT`s/CTA`s ou ao CITEx através 
dos telefones (61) 3415-7070 / Ritex 860-7070.

. 
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Módulo II:
Instalação

(Obs.: O exemplo a seguir demonstra os procedimentos de instalação do Cliente 

VPN no sistema operacional Windows XPTM)
1º Passo: Baixar o software 

• Dentro da INTERNET no endereço (www.vpn.eb.mil.br). 
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Após clicar na versão do cliente VPN disponível para o seu sistema operacional aparecerá a 
janela abaixo:

Clique “OK” e o download será iniciado.



Módulo III:

Configuração

1º passo: Crie uma pasta no diretório raiz “C:” com o nome “cliente_vpn”. Descompacte o arquivo 
baixado nesta pasta. (Utilize para isso o “WINZIP” ). 

2º passo: Entre na pasta “cliente_vpn” e clique sobre Setup.exe. Siga  a  instalação 
selecionando a opção “Next”. 

3º passo: Após a instalação do Cliente VPN, reinicie sua máquina. 
Siga os passos abaixo para entrar no Cliente VPN e configurar uma nova conexão: 

Iniciar - Programas - Cisco Systems VPN Client - 

Aparecerá a seguinte tela de apresentação:
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Clique no menu “Connection Entries” e em seguida selecione “News” para criar uma nova 
conexão.

Será possível visualizar a seguinte tela de configuração:

Configuração de uma nova conexão
1) Descrição dos Campos da figura acima: 
Connection Entry: Entre com um nome qualquer para identificar a conexão (a critério do usuário); 
Description: uma pequena descrição da conexão (a critério do usuário); 

Os  Campos a  seguir,  deverão ser  preenchidos  com os  dados fornecidos pelo  Ofício  de 
Resposta do CITEX.
Host: 

Na aba Authentication:

Name: 
Password : 
Confirm Password: 

Acesso Remoto Seguro Manual do Usuário  Versão 2.1/SORD/CITEx 12



Não existe a necessidade de alterações nas demais configurações . 

Salve sua configuração. 

Caso você esteja usando um Firewall, siga o próximo passo, Configuração usando Firewall, 
do contrário passe para o Módulo IV. 
Configuração Usando Firewall 
Libere a “chain forward” os seguintes acessos: 
1. Protocolo UDP Porta 500, no sentido origem rede interna e vice–versa, destino (nome “host” 
informado pelo Ofício de Resposta CITEx). 
2. Protocolo UDP Porta 4500, no sentido origem rede interna e vice–versa, destino (nome “host” 
informado pelo Ofício de Resposta CITEx). 
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Módulo IV:

Iniciando a conexão 
1º passo:  Para se  conectar à  VPN, clique sobre o  ícone representado  na  figura 
abaixo. 

2º passo: Digite o seu “Username” e “Password” que foram informados no Ofício de Resposta do 
CITEx.
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Ao final deverá aparecer um símbolo ( ) no canto direito do seu “display”, indicando que 
a conexão foi estabelecida com sucesso. 

Teste de conexão 
Abra seu navegador e digite  http://sord.citex.eb.mil.br  a página deverá abrir  sem nenhum 

problema. 
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Módulo V:
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Modelo de Ofício



MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brasília- DF, ____ de ___________ de 2010.

Ofício Nr

Do 

Ao Sr  Subchefe  do  Centro  Integrado  de 
Telemática do Exército 

Assunto: Cadastro de usuários no Acesso Remoto 
Seguro

1. Expediente versando sobre solicitação de cadastro de usuários desta OM no Acesso 
Remoto Seguro.

2. Informo V. Exa. que há necessidade que está OM acesse o sistema de Acesso Remoto 
Seguro, pelos motivos:

a. . ..........

b. . ........

3. Esta OM não possui acesso à EBNet (ou somente possui acesso à EBNet por meio 
de linha discada, o que implica em alto custo de chamadas telefônicas).

4.  Considerando esta necessidade, solicito à  V.  Exa. autorizar o  Acesso Remoto à 
EBNet aos seguintes militares, em ordem de prioridade.

PRIORIDADE POSTO / GRAD
NOME 

COMPLETO
IDT

DESEJA CADASTRAR 
NOVA SENHA?

TELEFONE

1 Ten ABCDEFGHIJ Sim (xx) xxxx-xxxx

2 Sgt LMNOPQRST Não (xx) xxxx-xxxx

__________________________________________
CMT OM



Referência e Webgrafia:

Manual da VPN - Versão 1.1; 
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http://pt.wikipedia.org/wiki.
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