
O tunelamento fornece um mecanismo para transportar pacotes de um protocolo dentro de outro 

protocolo. O protocolo que é levado é chamado de protocolo passageiro, e o protocolo que é usado 

para carregar o protocolo passageiro se chama protocolo de transporte. O “Generic Routing 

Encapsulation” (GRE) é um dos mecanismos de tunelamento disponiveis que usa o IP como protocolo de 

transporte e pode ser usado para transportar diferentes protocolos passageiros. Os tuneis se 

comportam como links virtuais Ponto-a-Ponto que possuem 2 extremidades identificadas pelo o 

endereço do tunel de origem e o endereço do tunel de destino em cada extremidade. 

O diagrama abaixo mostra o processo de encapsulamento dos pacotes GRE ao cruzar o roteador e entrar 

na interface do tunel. 

 

Configurando um Tunel GRE 

Configurar um tunel GRE envolve a criação de uma interface do tunel, que é uma interface logica. Em 

seguida, voce deve configurar as extremidades do tunel para a interface do tunel. 

Para configurar a origem e o destino do tunel, emita os comandos: tunnel source {ip-address | 

interface-type} and tunnel destination {host-name | ip-address} no modo de configuração do tunel. 

O exemplo abaixo explica como criar tuneis GRE simples entre extremidades e as etapas 

necessarias para criar e verificar o tunel entre duas redes. As sub-redes internas de R1 e R2 

(192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24) estão comunicando entre si usando um tunel GRE pela 

internet. Ambas interfaces dos tuneis fazem parte da rede 172.16.1.0/24. 

 

Primeiro passo é criar nossa interface do tunel em R1 e R2. 

  

R1 R2 

R1(config)# interface Tunnel1 

R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 

255.255.255.0 

R1(config-if)# ip mtu 1400 

R1(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360 

R1(config-if)# tunnel source 1.1.1.1 

R1(config-if)# tunnel destination 2.2.2.2 

R2(config)# interface Tunnel1 

R2(config-if)# ip address 172.16.1.2 

255.255.255.0 

R2(config-if)# ip mtu 1400 

R2(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360 

R2(config-if)# tunnel source 2.2.2.2 

R2(config-if)# tunnel destination 1.1.1.1 

 



Tendo em vista que o GRE é um protocolo de encapsulamento, nós ajustamos a “maximum transfer 

unit” (MTU) para 1400 bytes e o “maximum segment size” (MSS) para 1360 bytes. Pelo o fato do MTU 

ter 1500 bytes and termos um carga adicional por causa do GRE, precisamos reduzir o MTU para 

contabiliziar o carga extra. Uma configuração de 1400 é uma pratica comum e irá  garantir que a 

fragmentação de pacotes desnecessaria seja mantida ao minimo. 

Depois de configurar o tunel, duas extremidades do tunel podem se ver, podemos verificar usando um 

icmp echo de um lado para outro. 

R1# ping 172.16.1.2 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms 

 

Estações de trabalho não poderão alcançar o outro lado a menos que uma rota seja configurada em 

cada roteador. Iremos configurar uma rota estatica em ambos roteadores. 

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 

R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 

 

Agora ambas as redes (192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24) podem se comunicar livremente pelo 

tunel GRE. 


