
1  Configurando o Microsoft Azure virtual network 

Efetue o login no Portal Azure e click em “New (+)”. 
No campo de pesquisa do Marketplace, pesquise e selecione “Virtual 
Network”. 

 

 

 

A tecnologia SSL foi incorporada em todos os browsers populares e funciona 

automaticamente quando um usuário se conecta a um servidor habilitado para 

o protocolo.  

O SSL (Secure Sockets Layer) usa um sistema de criptografia que utiliza duas 

chaves para criptografar os dados, uma chave pública conhecida por todos e 

uma chave privada conhecida apenas pelo destinatário.  

O que é a chave privada? 

Em seguida, clique no botão do Virtual Network. Selecione a opção “Resource 
Manager” disponível na lista “Select a deployment model list”. 

 
 

 

A chave privada é gerada simultaneamente com a chave pública e são 

relacionadas entre si em um sistema de criptografia assimétrica. A chave 

privada deve ser mantida em sigilo e sob posse somente pelo seu titular. Com 

ela é possível assinar digitalmente documentos e arquivos de forma inequívoca 

pelo seu titular. 

O que é a chave pública? 

 

http://www.comodobr.com/ssl_o_que_e.php
http://www.onlinecertificadora.com.br/faq#resp4


Na página “Create virtual network” configure os valores solicitados, conforme 
a figura abaixo. 

 

 



 

1.1  Especifique um DNS server 

Abra a virtual network que você criou e click em “DNS”. Selecione a 
opção Custom e, em seguida, clique no botão “save”. 

 

 
 

 

 

 

1.2  Criando virtual network gateway no Microsoft Azure  

No portal dashboard, clique em New. 

 
 

Na caixa de pesquisa, pesquise por Network Virtual Gateway. Em 
seguida, click em Create virtual network gateway. 

 
Se necessário, crie um “Public IP address” dando click no botão “Create”. 



 

 
 
Você pode acompanhar a ação, utilizando o botão de notificação: 
 

 
 



 

1.3  Criando um gateway para Microsoft Azure local network 

Vá para o dashboard, selecione “All resources”. 
Click em “+Add” e escolha “see all”. 
 

 
 

Na lâmina “Everything”, pesquise e selecione “Local Network 
gateway”. 

 
 

Click em “Create” 

 



 

 

1.4  Criando uma conexão Site-to-Site VPN no Microsoft Azure 

No portal do Azure, localize sua virtual network gateway. 
Na aba de configurações, click em “Connections”, em seguida em em 
“Add” para adicionar uma nova conexão. 
 



 
 
 
Configure os valores da sua conexão. 
Marque a Shared KEY (PSK), a mesma utilizada no BLOCKBIT UTM 

Click OK. 

 

 
 



 

 

1.5  Configurando o túnel Site-to-Site no BOCKBIT UTM 

 



Vá para [Services] >> [VPN IPSEC]. Na aba Site-to-Site, clique no botão 
[+ ] para adicionar um novo túnel. 

 

 
 

Informe o “Host Local” (Public IP address UTM) e o Host Remote (Azure 
Remote). 
 

Configure os campos conforme o exemplo abaixo: 

General 

 



IKE version: Ex.: ikev2 

Local host: Ex.: 187.50.200.157 

Local ID: Ex.: 187.50.200.157 

Authentication Method: Ex.:  Chave Compartilhada 

Shared Key: Ex.: 123456 

Tunnel initialization: Ex.: Automático 

Remote host: Ex.: 104.40.62.20 

Remote ID: Ex.: 104.40.62.20 

Network 

 

IP Version: Ex.: IPv4 

Local network: Ex.: 172.16.102.0/24 

Remote networks: Ex.: 10.0.0.0/16 

 

 

 



Cryptography 

 

Phase1 (IKE) 

• Criptographic Algoriyhms: Ex.: AES256 

• Authentication Algorithm: Ex.: SH256 

• DH Group: Ex.: 2(MODP1024) 

Phase2 (ESP) 

• Criptographic Algoriyhms: Ex.: AES256 

• Authentication Algorithm: Ex.: SH256 

Advanced 

 

IKE lifetime: Ex.: 86600 

Key lifetime: Ex.: 28800 



Keying tries: Ex.: 5 

Rekey margin: Ex.: 5 

DPD Action: Ex.: Restart 

DPD Delay: Ex.: 120 

DPD timeout: Ex.: 30 

 

Vá para o BLOCKBIT UTM. Em [Monitor] >> [IPsec Connections] é possível visualizar a 

conexão estabelecida do túnel VPN. 

Visualize o status da conexão: 

 

 

 

 

 


	1  Configurando o Microsoft Azure virtual network
	1.1  Especifique um DNS server
	1.2  Criando virtual network gateway no Microsoft Azure
	1.3  Criando um gateway para Microsoft Azure local network
	1.4  Criando uma conexão Site-to-Site VPN no Microsoft Azure
	1.5  Configurando o túnel Site-to-Site no BOCKBIT UTM


