
Instalação do Certificado A1 

 

Requisito: 

Ter instalado em uma máquina original. 

 

Acessar a máquina original e fazer o seguinte procedimento: 

 

Internet Explorer - Exportação 

1- Abra o Internet Explorer; 

2- Vá no menu “Ferramentas”, opção “Opções da Internet”; 

3- Abra a aba “Conteúdo”, clique no botão “Certificados”; 

4- Abra a aba “Pessoal”, localize pelo nome o certificado em questão e selecione-

o, depois clique em “Exportar”; 

5- Clique em “Avançar” no assistente; 

6- Selecione a opção “Sim, exportar a chave privada” e clique em “Avançar”; 

7- Na tela de “Formato do Arquivo de Exportação” mantém a opção selecionada e 

habilite apenas as opções “Incluir todos os certificados no caminho de 

certificação, se possível” e “Exportar todas as propriedades estendidas”, depois 

clique em “Avançar”; 

8- Digite a senha correta do certificado e confirme-a, depois clique em “Avançar”; 

9- Clique em “Procurar” e localize o destino que você deseja salvar o arquivo a ser 

enviado para outras máquinas e defina um nome a ele, depois clique em 

“Avançar”; 

10- Clique em “Concluir”; 

11- Se der certo, aparecerá uma janela “A exportação teve êxito.”, clique em “OK”. 

Pronto você criou o arquivo que deve ser executados nas outras máquinas. 

  



Importação 

 

Requisito: 

Máquina que não tenha o certificado em questão instalado. 

 

1- Copie o arquivo que foi gerado no passo anterior para o “Desktop” deste 

computador; 

2- Execute-o clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse; 

3- Clique em “Avançar” no assistente; 

4- Clique em “Avançar” novamente; 

5- Digite a senha do certificado, habilite apenas as opções “Marcar esta chave 

como exportável. Isso possibilitará o backup futuro e o transporte das chaves 

posteriormente.” e “ Incluir todas as propriedades estendidas.”, depois clique 

em “Avançar”; 

6- Mantém a opção “Selecionar automaticamente o repositório de certificados 

conforme o tipo de certificado” selecionada, depois clique em “Avançar”; 

7- Clique em “Concluir” 

8- Se der certo, aparecerá uma janela “A importação obteve êxito.”, clique em 

“OK”. 

Pronto o certificado foi importado corretamente e está pronto para o uso. 


