
COMANDO DA AERONÁUTICA

COMANDO GERAL DE APOIO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO



TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DO E-MAIL CORPORATIVO EM

DISPOSITIVOS MÓVEIS BASEADOS EM ANDROID (CELULAR/TABLET)



Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro          

SUMÁRIO

1.Definição...........................................................................................................................................4

2.Objetivo.............................................................................................................................................4

3.Pré-requisitos.....................................................................................................................................4

4.Configuração de Conta de E-mail.....................................................................................................5

3



Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro              

Definição
O Zimbra é uma suíte de colaboração (Groupware), desenvolvido com software livre que reúne

funções de correio eletrônico, catálogo de endereços, tarefas, agenda colaborativa, porta arquivos,

gerenciamento de locais e recursos de reunião, dentre outros.

No e-mail corporativo, uma conta de e-mail única para toda a carreira do militar ou civil da FAB

poderá ser acessada pelos navegadores de internet mais utilizados ou a partir de um dispositivo

móvel.

Um e-mail corporativo agrega muito mais credibilidade para você e para seu trabalho, neste tutorial

você  descobre  como configurar  e  utilizar  rapidamente  sua  conta  de  e-mail  corporativo  em um

dispositivo móvel.

Objetivo
Este tutorial tem por objetivo orientar a configuração do leitor/cliente de dispositivos móveis, como

celulares, smartphones, tablet's. Isto fornece os meios para envio de e-mail de forma segura.

O sistema operacional homologado é o Android.

O documento não detalhará nenhum conceito de serviço de rede, ou das ferramentas relacionadas,

pois estes conhecimentos são considerados essenciais para este tutorial.

Pré-requisitos
Cliente/Leitor de E-mail do celular.
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Configuração de Conta de E-mail

 Acesse o aplicativo de e-mail do seu aparelho móvel e configure os seguintes dados: "E-
mail" completo e "Senha" de acesso.
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 Em seguida, na janela de adicionar conta de e-mail, selecione o tipo da conta desejada. (EX.:
"Conta IMAP").
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 Na janela "Configurações de e-mail de recebimento", configure os seguintes dados:

"Endereço de e-mail:" = "E-mail" completo do usuário;

"Usuário:" = "Nome" do usuário;

"Senha:" ="Senha" de autenticação do usuário;

"Servidor IMAP:" =  “imap.fab.mil.br”;

"Tipo de segurança:" = "TLS (Aceitar todos os certificados)";

"Porta:" = "143";

 Em seguida aperte "Próximo".
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 Será exibida a seguinte janela que informa o momento em que os dados configurados estão 
sendo verificados com o servidor de E-mail de recepção.
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 Na janela "Configurações de e-mail de envio", configure os seguintes dados:

"Servidor SMTP:" = "smtp.fab.mil.br"

"Tipo de segurança:" = "TLS(Aceitar todos os certificados)";

"Porta:" = "587";

 Marque a opção "Solicitar início de sessão"

"Usuário:" = "nome" do usuario;

"Servidor IMAP:" = “imap.fab.mil.br";

 Em seguida aperte "Próximo".

9



Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro              

 Após a verificação do servidor de envio, configure as opções de sincronização e notificação 
da conta criada. Em seguida aperte "Próximo".
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 Por fim, será exibida a caixa de entrada do usuário já sincronizada com o servidor de email.
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 Ao selecionar o ícone de menu, ao lado do nome de e-mail do usuário, temos as opções de 
pastas da conta.

                                                           

12



Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro              

SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL) CORPORATIVO 
DA FORÇA  AÉREA BRASILEIRA

Descrição: Serviço de troca de mensagens eletrônicas através da Intraer e Internet, 
possibilitando a comunicação entre as pessoas dentro e fora do COMAER.

Status: Ativo
Categoria: Intraer e Internet
Contato de Suporte: SAUTI
Prioridade: Alta
Responsável: Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro
Usuários e requisitos: Todos militares e servidores
Setor: Todos

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
Entrada: Serviço Web
Saídas: Envio e recebimento de mensagens eletrônicas
Padrões ou itens 
suportados/excluídos:

• Envia e recebe mensagens de e-mail, tanto internamente quanto através da 
Internet.
• Fornece uma lista de endereços de fácil acesso global dos endereços de e-
mail e "Branco da página" informações.
• Permite até 1GB de espaço de armazenamento de caixa de correio por 
padrão.
• Envia e recebe anexos de arquivos (como documentos do Word, Excel, 
planilhas eletrônicas, etc.)
• Oferece a capacidade de criar "grupos de distribuição" detentores de um 
número de e-mail de fácil distribuição.
 • Fornece acesso à caixa de correio através de um navegador. • Oferece 
proteção contra vírus e spam.

Padrões de 
desempenho:

Estatísticas de disponibilidade, controles de qualidade e especificações de 
produtos finais e medidas de desempenho do serviço.

Sugestões Enviar sugestões para suporte.zimbra@mail.intraer ou 
suporte.zimbra@fab.mil.br.

Regras: Regras de utilização disponíveis nas Políticas de utilização de e-mail.
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO

DATA Alteração
02/07/2015 Nome do Servidor IMAP

(De mail.aer.mil.br para IMAP.AER.MIL.BR)
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