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APRESENTAÇÃO 

 

Obrigado por escolher as soluções de segurança BLOCKBIT! It’s easy to be secure.  

Com mais de 18 anos de experiência de mercado, a BLOCKBIT possui uma grande 
rede de revendas com excelência técnica oferecendo suporte local, canais de 
suporte direto e conta também com o BLOCKBIT Global Intelligence Lab que 
trabalha 24x7x365 na pesquisa e análise de novas ameaças melhorando a 
segurança de sua empresa. 

O BLOCKBIT UTM é uma solução de cibersegurança de última geração que unifica 
as tecnologias de Next Generation Firewall, IPS, VPN IPSec, Advanced Web Filter, 
Advanced Threat Protection e muito mais. 

O BLOCKBIT UTM possui uma interface web intuitiva de fácil utilização onde as 
informações de todos os recursos são organizadas, agrupadas, ordenadas e 
exibidas no Dashboard, permitindo uma rápida Visão, Gestão e Tomadas de 
Decisão. 

 

 

Equipe BLOCKBIT 
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1  INTRODUÇÃO 

Neste documento vamos abordar o processo de configuração de políticas de 
instalação da CA em servidores Windows.  

Para este processo vamos utilizar o recurso de instalação através das “Diretivas de 
Grupo” Group Policy (GPO), uma funcionalidade da família de sistemas 
operacionais Microsoft Windows NT. É um conjunto de regras que controlam o 
ambiente de trabalho de contas de usuário e contas de computador. Capaz de 
mudar configurações, restringir ações ou até mesmo distribuir aplicações em seu 
ambiente de rede. 

Após a leitura e aplicação dos passos deste Tutorial a CA (Certification Authority) 
estará instalada em todos os dispositivos da rede integrados ao controlador de 
domínio e prontos para permitir a interceptação do trafego https entre sua origem 
e o seu dispositivo BLOCKBIT UTM.  
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2  Interceptação SSL 

A interceptação SSL permite inspecionar os sites/aplicações em HTTPS que antes 
passavam pelo sistema em forma de túnel criptografado. Em uma pesquisa foi 
identificado que 35% dos acessos dos serviços WEB trafegam através desse 
protocolo. A interceptação do SSL permite um maior controle dos acessos dos 
usuários principalmente em serviços da WEB 2.0. 

Hoje é praticamente indispensável esse recurso em firewalls. 

O BLOCKBIT UTM permite fazer essa interceptação através de políticas, ou seja, só 
é efetuada a interceptação para o tráfego que o administrador desejar, desde uma 
categoria, um site ou outra condição que a política aplique. 

Muitos vírus/malwares previamente instalados em computadores passam pelas 
políticas de segurança das empresas através das portas SSL como é o caso da porta 
443 sem que qualquer antivírus consiga fazer suas analises, com a interceptação 
SSL o Antimalware do BLOCKBIT UTM realiza essa análise, detecta e bloqueia o 
tráfego do pacote, com base na política aplicada. 

Outro caso que a interceptação permite é a identificação de proxys anônimos que 
também se utilizam desses canais criptografados. 

Para a interceptação do SSL é necessário criar um C.A. (Autoridade Certificadora) 
no gateway e exportar para todos dispositivos da rede (estações de trabalho (PC), 
mobiles, notebooks, palms e tablets). Essa C.A. é criada automaticamente no 
Wizard de instalação do BLOCKBIT UTM.  

– Alguns contratempos da interceptação SSL que devemos conviver. 

O correto é que todas as aplicações que utilizam do protocolo SSL tenham acesso 
aos certificados do sistema ou do navegador, mas algumas aplicações mau 
implementadas ou maliciosas não suportam esse recurso e acabam sendo 
abortadas. Alguns exemplos: 

• Aplicações do governo. 

• Skype 

No primeiro caso a aplicação não lê os certificados do sistema e também não tem 
a opção de importar o certificado em sua aplicação. 

No segundo caso, o Skype é um aplicativo mal-intencionado e não permite fazer a 
interceptação e por isso também não lê certificados externos. 

Nesses casos é necessário permitir o tráfego no modo by-pass para essas 
aplicações, seja via NAT ou sem a habilitação da interceptação para esses serviços. 
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3  Certificados 

O propósito de uma autoridade certificadora é confirmar a titularidade dos 
certificados, confirmando que o certificado recebido ao acessar determinado site 
ou endereço pertence realmente à entidade que o está fornecendo. É isso que 
garante que você está mesmo acessando os sites e endereços SSL / HTTPs de 
forma segura. 

O BLOCKBIT UTM permite o administrador criar a própria autoridade 
certificadora, uma maneira simples e prática de se obter o certificado que será 
usado para garantir confiabilidade no acesso aos recursos da solução. 

• Interface WEB do BLOCKBIT UTM.  

• Autenticação web ou Captive portal. 

• Interceptação SSL nos acessos via proxy. 

• VPN IPSEC RAS em redes Windows. 

No sistema BLOCKBIT UTM os certificados são configurados e gerados pelo 
“Wizard de configuração”, realizados no processo de instalação do sistema. Para 
acessar a interface de gerenciamento de certificados, vá para [Sistema] >> 
[Certificados]. 

 

A interface [Certificados] se divide em [Autoridade Certificadora] e [Certificado 
do Servidor]. 

No quadro [Autoridade Certificadora] você pode fazer “download” para 
importação nos dispositivos da rede, ou gerar uma “nova” CA (Certification 
Authority). 

Para fazer download do certificado, clique em [ ].  
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IMPORTANTE: Após o “Download” da CA. Instalar a CA em todos os 
dispositivos da rede. 

Apenas em caso de necessidade especial o administrador pode gerar uma nova CA 

(Certification Authority), clicando em Salvar [ ].  

IMPORTANTE: Salvar uma CA requer que o servidor gere uma nova entidade 
certificadora. Esta ação exige a reinstalação da nova CA em todos os 
dispositivos da rede. 

“ Após regerar a CA, você também deve salvar para regerar o Certificado do 
Servidor, este procedimento requer a instalação da nova CA em todos os 
dispositivos da rede. Faça o download da CA e reinstale em todas as estações de 
trabalho. Lembrando que para validação da nova CA. você deve REINICIAR o 
servidor. Deseja continuar mesmo assim? “  

Clique em [ OK ] 

 “ Após regerar será necessário baixar e instalar a nova CA em todos os 
dispositivos. Quando regerado uma CA o processo não pode ser revertido. Deseja 
realmente continuar? “ 

Clique em [ OK ] 

IMPORTANTE: Não é recomendável regerar a CA (Certification Authority). 

No quadro [Certificado do Servidor] temos a opção de regerar o certificado do 
servidor para os casos em que a CA for regerada exigindo assim que também seja 
regerado o certificado do servidor.  

Para regerar um certificado do servidor basta clicar em Salvar [ ]. 

“Após regerar o certificado é necessário reiniciar o servidor. Deseja continuar? ” 
Clique em [OK]. 
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3.1  Instalação da CA via GPO 

Para facilitar e automatizar o processo de instalação da CA nas estações, o 
administrador poderá distribui-la através de GPO (Group Policy Object) para seus 
equipamentos pertencentes ao domínio. 

Nesta seção iremos detalhar este procedimento. 

ATENÇÃO: Este procedimento esta homologado para as versões Servers 
Windows 2012, Windows 2008 e estações com Windows 8, Windows 8.1 e 
Windows 10 

Realize o download do arquivo da CA do BLOCKBIT UTM e salve-o em um diretório 
local no servidor Windows. 

Siga as etapas: 

No BLOCKBIT UTM acesse o Menu [Sistema] >> [Certificados]. 

 

Clique em [ ] para fazer o download da CA. 

Construindo um GPO compatível com os navegadores MS Internet Explorer e 
Google Chrome. 

Todas as configurações foram realizadas para Windows Server 2012. 

  

http://wiki.brc.com.br/wp-content/uploads/2015/10/%C3%8Dcone-Download-Omne3.jpg


BLOCKBIT UTM 1.3  Tutorial de Configuração GPO CA 

© 2017 BLOCKBIT  9 

Abra o Gerenciamento de Política de Grupo. 

 

Na aba esquerda clique com o botão [direito] do mouse sobre o seu domínio. 
Ex. [labblockbit.com]. 

Clique em [Criar um GPO neste dominio e fornecer um link para ele aqui…] 

 

Defina um nome para o GPO: [Importar CA BLOCKBIT UTM] e clique em [ OK ] 
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Clique para expandir o domínio [labblockbit.com] e clique com o 
botão [direito] do mouse sobre o link do GPO [Importar CA BLOCKBIT UTM]. 

Clique em [Editar] – Editor de Gerenciamento de Política de Grupo. 

 

Clique para Expandir >> [Configuração do Computado] >> [Políticas] >> 
[Configurações do Windows] >> [Configurações de Segurança] >> [Políticas de 
chave pública]. 

Clique com o botão [direito] do mouse sobre [Autoridades de Certificação Raíz 
Confiável]. 
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Clique em [Importar] – Bem Vindo ao Assistente para Importação de 
Certificados. 

Clique em [Avançar] e siga as etapas para importação da CA. 

Clique em [Procurar...] e localize a área de downloads onde salvou a CA. e clique 
em [Avançar]. 

 

Prossiga com a importação… clique em [Avançar] e [Concluir]. 
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Importação realizada com sucesso. 

 

Finalize este processo fechando a janela do [Editor de Gerenciamento de Política 
de Grupo] 

Ainda no Gerenciador de Política de Grupo 

Clique para expandir o domínio ex: [labblockbit.com]. 

Clique com o botão [direito] do mouse sobre o GPO [Importar CA BLOCKBIT UTM] 
e certifique-se que a opção [√] Vínculo Habilitado esteja “Selecionada”. 

 

Clique para expandir [Objetos de Políticas de Grupo] >> clique no GPO [Importar 
CA BLOCKBIT UTM]. 

No quadro lateral na aba inferior em [Filtros de Segurança] remover a seleção 
pré-definida “Usuários autenticados”. 

E [Adicione] a lista de computadores ou equipamentos ingressados no domínio 
que receberão este GPO. 
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[Adicionar] a lista de computadores ou equipamentos ingressados no domínio 
que receberão este GPO. 

Selecione o [Tipos de objetos...] >> [*] Computers; Em [Advanced] selecione a 
lista de hosts e clique em [ OK ]. 
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Feche a janela do Gerenciador de Políticas…. 

 

Frequentemente para validar o GPO configurado é necessário executar o comando 
“gpupdate”. 

No prompt de comandos e digite: gpupdate /force 

 

Não é necessário reinicializar o servidor. 

O GPO será aplicado na próxima reinicialização de cada estação de trabalho da 
rede. 
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FINALIZADO! 
 

A CA está instalada em todos os seus dispositivos da rede integrados ao 
domínio.  



 

 

 
 

 


