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ABSTRACT 

We know of the great need of security that we must have in 

our technology park so that we can exchange confidential 

information, stating that they will be delivered without any 

problems and with the least possible financial cost.. In our 

daily lives, we need something that offers: Authenticity, 

integrity and confidentiality so that data from our network, are 

not asked for nor so invaded by malicious people (the famous 

hackers). Virtual private networks (VPNs) and protocols 

known as L2TP, IPsec, and PFSense software have become 

standards of excellence when it comes to remote access. When 

we think, joining them with various other software and 

protocols we are sure to make our network safer and more 

economical, why? If there are no failures in a computer 

network, there will also be no excessive spending, especially 

when we use free software. In this article, we'll demonstrate 

how to secure your remote connection by using several 

important tools to prevent unauthorized access. 

 

ABSTRACT  
Sabemos da grande necessidade de segurança que devemos  ter 

em nosso parque tecnológico para que possamos trocar 

informações sigilosas nos firmando de que serão entregues 

sem problema algum e com o mínimo custo financeiro 

possível. Em nosso cotidiano, necessitamos de algo que 

ofereça: autenticidade, integridade e confidencialidade para 

que dados de nossa rede, não sejam pedidos nem tão pouco 

invadidos por pessoas maliciosas (os famosos hackers). As 

redes privadas virtuais (VPN) e protocolos conhecidos como 

L2TP, IPsec e o software PFSense tornaram-se padrões em 

excelência quando falamos em acesso remoto. Quando 

pensamos em juntá-los com vários outros softwares e 

protocolos temos maior certeza de que tornamos nossa rede 

mais segura e econômica. Se em uma rede de computadores 

não há falhas, também não haverá gastos excessivos, 

principalmente quando nos utilizamos de software livres. 

Neste artigo, iremos demonstrar como proteger sua conexão 

remota utilizando várias ferramentas importantes para prevenir 

acessos não permitidos. 

Palavra-Chave 
L2TP, IPsec, Túnel, pfSense, VPN. 

OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

Implementar uma VPN, adicionando o protocolo L2TP - Layer 

Two Tunnelling Protocol, IPsec - Internet Protocol Security e 

o software PFSense (Como firewall). Visando analisar a 

funcionalidade e a segurança destas tecnologias na interligação 

de redes de computadores para ambientes corporativos. 

 

Objetivo Específico: 

● Analisar a tecnologia VPN, assim como L2TP, IPsec 

e o pfsense com seus respectivos conceitos; 

● Configurar uma VPN utilizando L2TP, IPsec; 

● Demonstrar, funcionalidades da VPN configurada, 

avaliando a segurança na comunicação entre os 

túneis; 

● Obter e aprimorar todos os conhecimentos nestas 

tecnologias. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Sabemos o quanto é importante utilizarmos uma rede virtual 

privada, principalmente pelo baixo custo financeiro que ela 
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pode nos proporcionar. A quantidade que temos atualmente de 

empresas (Filiais), que buscam e utilizam informações que se 

encontram concentradas dentro da empresa (Matriz), é enorme.  

As VPNs se utilizam de criptografias em túneis, que são 

executados através da internet e protocolos específicos como: 

(L2TP e IPsec, etc....), isso para que as transferências de 

informações entre redes corporativas e/ou usuários remotos 

sejam feitas de uma forma segura, sendo preciso reforçar a 

segurança. Para demonstrarmos, neste artigo utilizaremos um  

protocolo de camada 2 o L2TP, adicionando uma camada a 

mais de segurança com o IPsec para que este cenário garanta a 

confiabilidade dos dados trafegados no canal. A ferramenta 

PFsense, que baseia se na distribuição  Unix, busca um 

resultado final satisfatório. 

 

 

2. Redes Virtuais Privadas (VPN) 
 

Partindo da necessidade do uso das redes de comunicação para 

trafegar informações de forma segura, a VPN foi criada. É uma 

rede privada construída usando a infraestrutura de uma rede 

pública [1]. Essa ferramenta altamente poderosa, também 

permite acesso a rede interna, e tornou-se mais popular em 

casos de trabalho a distância (home office). Um dos estímulos 

para o uso é o financeiro, que apresenta custos bem menores 

que os obtidos com a implantação de redes privadas. [2] 

 

 

Figura 1: Conexão VPN [39] 

 

A mesma possui um conjunto de funções que abrange alguns 

dos pilares da segurança da informação:  

Confidencialidade: Assegura que informações confidenciais 

sejam entregues apenas ao destinatário autorizado. 

Integridade: Assegura que a informação esteja intacta e sem 

erros, exatamente como foi inicialmente enviada. 

Autenticidade: Assegura que a informação é autêntica, 

também gera o não-repúdio, que garante a autoria do emissor, 

por exemplo [2]. 

A VPN, assim como um firewall, não deve ser vista  como 

uma completa solução de segurança, e sim como uma camada 

a mais de segurança [1]. 

 

2.1 Criptografia 

Graças à criptografia fim-a-fim, mesmo que criminosos 

consigam interceptar dados criptografados que trafegam na 

rede, é difícil que eles sejam decodificados, garantindo assim a 

privacidade das informações contidas [3]. O conhecimento do 

conteúdo das mensagens deve ser exclusivamente dos usuários 

autorizados. Quanto mais segurança para o sistema, mais 

sofisticados e com capacidades de processamento terão de ser 

os equipamentos, principalmente, com a complexidade e 

requisitos exigidos pelos algoritmos de criptografia e 

integridade. A criptografia é implantada com métodos de 

tratamento e transformação dos dados. Regras também são 

aplicadas, empregando uma seqüência de bits (key) como 

padrão a ser utilizado para criptografar. O objetivo é criar uma 

seqüência de dados que não seja entendida por terceiros. [2] 

São utilizadas dois tipos de chaves para criptografar os dados: 

Chave simétrica: Também chamada de chave privada, é a 

técnica de criptografia onde a mesma chave é utilizada para 

criptografar e descriptografar os dados. 

Chave assimétrica: Também chamada de chave pública, é a 

técnica onde as chaves utilizadas são diferentes, mas 

relacionadas [4]. 

  

2.2 Modos de Interconexão 

 

As VPNs podem ser implementadas de três maneiras distintas: 

Intranet: Conecta entre diferentes sites de uma empresa. Há 

uma necessidade de criptografia rápida e que não haja um 

sobrecarregamento na rede. Além disso, a confiabilidade 

garante a prioridade de aplicações críticas (ex: sistemas 

financeiros, banco de dados) e a facilidade de gerenciamento. 

Extranet: Conecta empresa a outras empresas, fornecedores, 

clientes ou sócios. Garante a interoperabilidade que é 

necessária para conectar empresas a seus stakeholders com 

soluções abertas. Também consegue fazer o controle do 

tráfego de dados, diminuindo os gaps ou gargalos que podem 

surgir entre as redes, tornando mais ágil as respostas para 

aplicações.  

Dial-up: Conecta empresas a seus empregados que estejam 

fisicamente distantes. É necessário um software cliente de 

acesso remoto. Possui autenticação rápida e eficiente, além da 

garantia de QoS (Quality of Service) e gerenciamento 

centralizado da rede para melhor controle. [1] 

 

2.3 Tunelamento VPN 

 

Essencialmente um túnel é criado entre pontos de uma rede 

que pode transmitir com segurança qualquer tipo de dados 

entre eles [5]. Para que o pacote seja enviado de um ponto a 

outro da VPN, inicialmente ele deve ser criptografado para que 

fique ilegível caso seja interceptado. Ao ser encapsulado, 

recebe um cabeçalho adicional, e logo após é enviado na rede. 

Chegando ao seu destino final, será desencapsulado e 

descriptografado.  

As Redes Virtuais Privadas utilizam como base o protocolo de 

tunelamento. Esse protocolo encapsula o pacote com um 

cabeçalho adicional que contém as informações de roteamento. 

Os pacotes podem ser encapsulados na camadas de enlace 
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(layer 2) ou de Rede (layer 3), e possuem algumas diferenças 

em suas finalidades. 

Segue abaixo alguns dos protocolos de comunicação VPN:  

 

IPSEC: Este protocolo garante comunicações privadas e 

seguras através da segurança criptográfica na camada 3 do 

modelo TCP/IP. É considerado bastante confiável por 

apresentar fornecimento de privacidade ao usuário, a 

integridade dos dados e a autenticidade das informações. Pode 

ser implementado por todos os sistemas operacionais e em 

equipamentos de rede como a Cisco. 

L2TP: O Layer 2 Tunneling Protocol é um protocolo de 

encapsulamento da camada 2 do modelo OSI, porém  não 

oferece uma confidencialidade ou autenticação por si só, ele se 

baseia no protocolo IPSec para proporcionar privacidade, 

autenticação e integridade aos seus usuários. É incorporado na 

maioria dos desktops, telefones e tablets, e torna-se uma boa 

escolha quando o  OpenVPN não é suportado pelo seu 

dispositivo. 

PPTP: O Point-to-Point Tunneling Protocol é um protocolo de 

camada 2, desenvolvido como uma extensão do PPP (Point-to-

Point Protocol). Por possuir uma criptografia muito básica, ele 

tem uma sobrecarga relativamente baixa, tornando-o mais 

rápido do que os outros protocolos VPN. Ele é multi-

plataforma e pode ser utilizado atrás de um NAT mascarando 

IPs, por exemplo. Uma das desvantagens é que as transmissões 

de mensagens no canal de controle são realizadas sem 

nenhuma autenticação e proteção à integridade [6]. 

L2F: Desenvolvido pela Cisco Systems no início da criação da 

tecnologia VPN, este protocolo trabalha com redes ATM e 

Frame Relay, e utiliza redes dial-up virtuais para transportar 

pacotes de dados de forma segura. O L2F sempre assume que a 

rede privada encontra-se atrás de um gateway. Possui funções 

parecida com o PPTP, mas não fornece criptografia e 

confidencialidade por si só, além de não ter um padrão de 

tunelamento. [7] 

 

3.  L2TP (Layer Two Tunnelling 

Protocol) 
 

Protocolo de comunicação que foi desenvolvido pela IETF 

grupo de engenharia de trabalho da internet (The Internet 

Engineering task Force), para ser usado amplamente em 

conjunto com a VPN. O que se sabe é que o protocolo, não 

tem tanta segurança trabalhando sozinho, mas quando 

adicionado ao IPsec garante assim sua confidencialidade, 

encriptação e robustez no túnel de acesso e convergência às 

redes privadas. Funciona na porta 500 UDP, seu túnel de 

acesso segue o seguinte caminho estabelecido entre o L2TP 

que significa ACCESS Concentrador, para demonstrarmos 

faremos uma analogia.  O L2TP em conjunto com o IPsec é 

cifrado e já que o IPsec vai garantir sua criptografia e 

segurança, tornando o tunelamento e o transporte das 

informações muito mais seguras. Grandes corporações e 

empresas no ramo da T.I utilizam esse protocolo de camada 2, 

pois sua estrutura de implementação e uso vai além de ser 

muito simples, é difundido entre muitos sistemas operacionais 

modernos. O melhor entre os dois mundos para a escolha desse 

protocolo, é pelo fato da sua flexibilidade, escalabilidade do 

uso do IP com sua privacidade do pacote, que seriam eles o 

Frame Relay ou ATM [8].  

Em contraparte a sua utilização implica em alguns problemas, 

um deles seria a incompatibilidade com o Firewall, sofrendo 

assim alguns tipos de degradações na sua utilização com o 

meio. Mais dentro da nossa rede, nós podemos contornar esses 

problemas da seguinte maneira: Fazendo várias modificações 

na estrutura do Firewall , no qual implicaria em mudanças 

drásticas em alguns serviços ou programas dentro de nossa 

rede. Para que o protocolo L2TP trafegue sem maiores 

problemas dentro da estrutura, criamos algumas políticas 

especiais de acesso, com isso contornamos os problemas do 

seu uso garantindo sua usabilidade de encapsulamento bem 

como seu tunelamento e acesso remoto com a nossa VPN [9]. 

O L2TP se obtém de dois tipos de mensagens [10]: 

Mensagens de controle: Para estabelecer e manter as conexões.  

Mensagens de dados: Para transportar informações via túnel, 

encapsulando os quadros PPP. 

 

3.1. Tunelamento L2TP 

 

  

Figura 2: Tunelamento L2TP [40] 

 

Este túnel é realizado através de um protocolo (UDP) que 

utiliza um serviço  não orientado à conexão. Além de se 

utilizar do uso do protocolo PPP (Point-to-Point Protocol), 

para autenticação o L2TP pode aderir outros para estas 

finalidade. Darei uma breve explicação do que aconteceu na 

figura 7:  O usuário que se encontra conectado no servidor de 

acesso a rede, como o cliente L2TP, depois de realizar sua 

autenticação, troca mensagens com o servidor L2TP que 

realiza a criação do túnel, assim os pacotes são encaminhados. 

Depois de atingir o gateway da rede privada, os pacotes serão 

desencapsulados e os pacotes originais da VPN serão roteados. 

Este protocolo demonstra suas vantagens quando nos mostra 

seu próprio encapsulamento de pacotes, além de sua 

flexibilidade e escalabilidade, que suportam uma variação de 

sessões por um único túnel, entretanto não possui criptografia, 

nem um gerenciamento de chaves de criptografia o que torna 

uma VPN sem segurança para que sejam utilizadas em rede 

pública. Por este motivo recomendamos o uso juntamente com 

o IPsec, pois assim teremos todos os níveis de autenticação 

com túneis encriptados [13].  

 

4. IP Security (IPsec) 
 

Conhecido como protocolo de segurança IP (Sigla-IPSec). O 

IPsec é uma extensão do protocolo IP que oferece 

interoperabilidade, alta qualidade e criptografia de ponta. Se 

tornou obrigatório na utilização do IPv6 por oferecer: 

Autenticidade, integridade, confidencialidade e controle no 

acesso a cada pacote IP através dos seguintes protocolos: (AH) 



 

Authentication Header – Cabeçalho de Autenticação e (ESP) 

Encapsulating Security Payload. Por seu projeto ser modular o 

AH e o ESP possibilita o uso de novos algoritmos à medida 

que surgem no mercado [11]. Exemplo: Curva elíptica (Faz 

uso de Criptografia)[12]. 

Os principais elementos do IPsec são: Authentication Header 

(AH), Encapsulating Security Payload (ESP), Internet Key 

Exchange (IKE) e IP Compression Protocol (IPComp) [13]. 

O IPsec utiliza o Domínio de Interpretação (DOI), quando os 

algoritmos criptográficos como tamanho e formato são 

definidos e estabelecem uma conexão segura [14]. 

 

 

 

Figura 3: Arquitetura IP Security [41] 

Cada fase de comunicação deve ser segura e se utiliza de uma 

SA (Security Association – Associação de Segurança), 

viabiliza o tráfego de serviços seguros padronizando 

parâmetros de transação. Sabe-se que a desvantagem de uma 

SA é a transferência em um único sentido, tendo que se obter 

duas SA para transferência bidirecional [15]. 

O protocolo utilizado para implementação do IPsec para troca 

de chave na internet é o (IKE), que foi desenvolvido pelo 

Internet Engineering Task Force (IETF), utilizando 

autenticação mútua e comparações de parâmetros  de  

segurança entre os sistemas ou redes conectadas umas às 

outras [16]. 

O IPsec assume tanto o uso de chave automática como também 

a manual, claro dependendo da solicitação ou da quantidade de 

números de sites a qual ele precise se conectar. Associamos 

meios de conexão de segurança entre seus protocolos. Estas 

chaves têm a função de proteger  os usuários de serem 

atacados ou invadidos por hackers. Desta forma realizamos as 

trocas das chaves garantindo as melhores práticas para a 

segurança pois, são as chaves que garantem integridade, 

autenticação e criptografia. Logo então temos um conjunto de 

regras e autenticação trabalhando com o IPsec, são eles: IKE1 

e IKE2 (Internet Key Management) que em junção se torna  o 

ISAKMP (Internet Security Association). Divididos em Fase1 

e Fase2, onde na Fase1 ocorre a autenticidade, em seguida a 

Fase2 o IPsec começa a ser utilizado com cabeçalho o citado 

AH e o encapsulamento do ESP a partir da ISAKMP [17].     

O IP Payload Compression (IPComp) - É utilizado para 

realizar a compressão de dados, isso ocorre antes do pacote ser 

criptografado para que não haja perca informações. Algumas 

vezes não sendo necessário, pois há pacotes que apresentam 

comprimidos. Se o mesmo identificar que o pacote não é de 

grande valor, ele envia o pacote original economizando todo 

procedimento de processamento para o  destino. O IPComp 

pode ser configurado nos dois sentidos para promover tráfegos 

de compressão, sendo muito satisfatório na compressão de 

dados do IPsec [13]. 

4.1 Modos de Funcionamento do IPsec 

O IPSEC pode operar em vários modos irei citar alguns deles: 

O modo Transporte e o Modo Túnel. Para utilização 

explicitamente na parte de segurança, o IPsec foi desenvolvido 

e implementado para uma ação imediata de proteção dos 

pacotes, criando assim uma couraça, que blinda o pacote por 

meio do seu encapsulamento garantindo assim o tráfego livre e 

seguro [18]. 

Modo Transporte - Cuida e protege apenas dos protocolos de 

suas camadas de nível superior, em sequência o cabeçalho de 

segurança aparece imediatamente isso logo após o cabeçalho 

IP e antes do cabeçalho dos protocolos das camadas superiores 

dando um tratamento diferenciado [18]. 

Modo Túnel - Responsável apenas em proteger todo o pacote 

do IP, sua função é de encapsular, ou seja, dentro de outro 

pacote IP tornando ele invisível apenas o seu cabeçalho 

externo [18].  

 

Figura 4: Modo Transporte e Modo Túnel [42] 

 

4.2 Implementação do IPsec 

Existem 3 formas [19]: 

● Como um driver  

● Reescrevendo o código do protocolo IP 

● Bump-in-the-wire (BITW) 

 

 

4.3 Modos de Utilização 

 

1- Conexão Rede a Rede no modo Túnel 

2- Conexão Host a Rede no modo Túnel 

3- Conexão Host a Host no modo Túnel ou Transporte 



 

 

Figura 5: Modos de Utilização [43] 

4.4 Segurança 

O IPsec, pode garantir as melhores práticas de segurança que 

podemos destacar [13]: 

● Que a identidade do remetente seja autêntico, 

garantindo o não repúdio; 

● Que suas mensagens sejam recebidas e não tenham 

sido adulteradas; 

● Que suas informações não sejam entregues diversas 

vezes ao destinatário; 

● Garantia de informações criptografadas. 

 

É de grande importância salientar que, a VPN em si não exclui 

riscos de uma rede, apenas reduz os riscos que se pode 

encontrar ao se comunicar a uma rede pública, como a internet 

[13].  

4.5 Criptografia IPsec 
Por ser um protocolo de criptografia e autenticação para 

tunelamento entre dois ou mais hosts, o IPsec torna-se bastante 

confiável por garantir comunicações com chaves públicas e 

privadas [14]. Logo abaixo na figura 4 informarei alguns dos 

vários protocolos que se utilizam de criptografia e/ou 

autenticação [20]. 

 

Tabela 6: Protocolos [44] 

4.6 Os algoritmos que são utilizados pelo 

IPsec:  

● Algoritmo de Chave pública: Diffie-Hellman; 

● Algoritmos de Criptografía: DES-CBC with 

Explicit IV, 40-bit DES-CBC with Explicit IV, DES-

CBC with Derived IV as specified in RFC 1829; 

● Algoritmos de Autenticação: HMAC-MD5, 

HMAC-SHA, Keyed MD5 conforme RFC1828 [19]. 

4.7 Tunelamento IPsec 

 

 

Figura 7: Tunelamento IPsec [45] 

Já neste tunelamento a VPN se torna mais completa pelas 

combinações realizadas, podendo criar comunicação, para 

protocolos que se encontram em redes divergentes do IP. Isso 

porque o IPsec faz seu túnel em camada 3, implicando-se 

apenas na pilha do protocolo TCP/IP [21]. 

4.8 O Futuro do Protocolo IPsec 

A evolução e o sucesso do IPsec é nítido, principalmente pelo 

grande acréscimo na demanda de acesso remoto utilizando 

redes virtuais privadas - VPN. Uma das coisas que posso citar, 

é que o IKE (Internet Key Exchange) está se tornando mais 

flexível, no que se refere a trocas de IP durante uma conexão, 

sem a necessidade de se desconectar “perder a conexão” e 

renegociar os padrões de segurança, melhorando também as 

conexões quando usuários apresentam uma infinidade de 

endereços IPs. Outros exemplos seriam: A grande expansão do 

endereçamento do IPv6, a comunicação e a segurança no  

tráfego  de multicast,  entre outras coisas [13]. 

 

5. pfSense 
 

Software open source (Código aberto), baseado no kernel do 

FreeBSD, criado para ser utilizado como firewall ou roteador. 

O projeto teve o seu início, em 2004, seus mentores foram: 

Chris Buechler e Scott Ullrich. Chris foi um dos seus maiores 

colaboradores do projeto, compilando e mantendo o código 

fonte sempre atualizado, projeto esse que foi desenvolvido 

primeiramente para computadores pessoais, e logo em seguida 

voltado para o público comercial [22]. 

Possui todas as seguranças necessárias para coibir certas 

invasões ou armadilhas que encontramos em nossa rede. Muito 

leve, fácil manuseio, se utiliza de uma interface Web que o 

torna bastante amigável para o seu gerenciamento, fornece 

confiabilidade quando falamos de conexões na rede, suas 

atualizações não são de grande frequência, modelagem de 

tráfego e totalmente estável [23]. 

Muitas são as qualidades para definirmos o PFSense. O mesmo 

já se utiliza de vários pacotes que podem e devem ser 

instalados: Snort, Suricata, OpenBGPD entre outros. O mesmo 



 

dispõe de relatórios gráficos, tem capacidade nativa de 

configuração em cluster [24]. 

Algumas recomendações para utilização do sistema é: Que sua 

instalação seja feita em hardware de 64-bits, utilizando CPU 

de 1Ghz e RAM de 1GB, fazer a escolha de uma dessas 

opções de instalação: Full (instalação completa) ou a 

instalação Embedded (Instalação embutida). Se optar pela 

instalação completa podemos optar por 3 tipos de mídia: ISO, 

Memstick ou Memstick Serial [25].  

Full – Instalação realizada em HD e SSD, recomendável 

utilizar em produção a opção da imagem ISO para instalação 

[26]. 

Embedded – Instalação realizada em Cartão SD, CF ou 

dispositivo USB. Mais utilizadas em empresas de pequeno 

porte [26].  

Um dos fatores mais importantes é a escolha da placa de rede 

pois influi diretamente no alto desempenho do software. 

Recomenda-se utilizar placa de rede de 1Gbps [26]. 

Executa serviços como [27]: 

● VPN; 

● Balanceamento de carga; 

● Regras de NAT e regras de Firewall; 

● Geração de chaves RSA; 

● Monitoramento de tráfego; 

● Failover de links, entre outras coisas. 

 

O PFSense aumenta bastante a qualidade quando nos referimos 

a proteção e segurança, elementos importantes quando ele é  

trabalhado em conjunto com o IPsec. Por isso devemos pensar 

bem nas regras definidas para um firewall, deixando apenas as 

mensagens importantes para serem utilizadas e manter as 

operações  de sua infraestrutura [25].  

 

6. Topologia (Host to Site) 

 
Figura 8: Topologia [ De nossa autoria]. 

 

6.1.  IPs da Topologia (Host to Site) 

 

Localidade IP e Máscara 

WAN 

IP e 

Máscara 

LAN 

Range Comunic

ação 

VPN 

Matriz 

Recife 

192.168.25.99/24 10.0.0.1/24 10.0.0.2 até 

10.0.0.100 

 

Cliente 

Petrolina 

192.168.25.106/24 11.0.0.1/24 11.0.0.2 até 

11.0.0.100 

10.0.0.4/

24 

Cliente 

Caruaru 

192.168.25.109/24 12.0.0.1/24 12.0.0.2 até 

12.0.0.100 

10.0.0.5/

24 

Tabela: Ips utilizados (Elaboração pessoal do grupo)  

6.2. Detalhes da Conexão, Tunelamento e 

captura do protocolo L2TP: 
 

Antes de se obter os resultados desejados, é necessário realizar 

algumas configurações. Uma das principais que podemos citar 

é:  O IPsec (que deve ser a  primeira configuração realizada), 

pois sem o IPsec, o protocolo L2TP não vai funcionar 

corretamente. 

Quando nos conectamos ao pfSense via browser, é necessário 

inserir  login e senha do usuário administrador, para que 

possamos realizar todos os outros procedimentos.  

Depois de nos conectarmos a página principal do pfSense, na 

aba  VPN, selecionamos o IPsec e clicamos na opção Add P1.  

A opção: Key Exchange Version é a versão de chave que será 

utilizada, tanto a v1 quanto a v2 são ótimas opções. Em nosso 

ambiente a versão escolhida foi a IKEv1. Em internet protocol 

definimos o IPv4. Logo depois,  configuramos a interface 

WAN para comunicação do IPsec. No campo Remote 

Gateway é necessário inserir o ip da rede que será alcançada, 

o ip WAN do segundo pfSense (neste caso do cliente 

Petrolina). Obs. No ambiente real, o ip da WAN será externo. 

Em nosso ambiente utilizamos o ip: 192.168.25.99/24 (IP da 

Matriz Recife) e a rede local: 10.0.0.1/24.  

No campo Authentication Method, fizemos a escolha do 

método: Mutual PSK para que o IPsec  realize sua 

autenticação. Logo após, selecionamos a aba negociação. My 

identifier e Peer identifier são campos utilizados apenas para 

identificação. Clicamos em Pre-shared Key e definimos uma 

chave de autenticação (configure a chave para a primeira fase 

do IPsec).  

Nossa próxima etapa foi configurar as opções de algoritmo. Na 

opção Encryption Algorithm, temos 4 opções a serem 

selecionadas, utilizamos a AES. Próximo passo é selecionar  a 

opção Hash Algorithm, e escolher a opção SHA256 que é 

mais segura. Em Lifetime Seconds, configuramos o tempo de 

vida para verificação da conexão. E assim Finalizamos a 

primeira fase do IPsec clicando em Save e Apply Changes. 

 

Ainda na matriz Recife iremos iniciar a fase 2. Primeiro, 

selecionamos a opção Show Phase 2 Entries (0) e clicamos no 

botão + Add P2 para que a nova fase seja adicionada. 

Na opção  Mode escolhemos o túnel IPv4, em Local 

Network vai ser configurado a rede local, no caso a LAN 

Subnet. No campo Remote Network devemos adicionar o ip 

desta  Rede Local no caso, adicionamos o Cliente Petrolina:  

11.0.0.1/24, onde a rede WAN 192.168.25.106/24. 

Preenchemos o campo address e por último inserimos uma 

breve descrição da fase 2 no Description, do tipo: (Rede local 

do Cliente Petrolina).    



 

Ainda na segunda fase, realizamos a configuração do 

protocolo ESP (no campo Protocolo), também inserimos a 

criptografia desejada, utilizamos estas duas: AES e 3DES. No 

campo Hash Algorithms, marcamos a opção SHA256 e no 

campo PFS Key group marcamos a opção 2 (1024bit). Assim 

finalizamos a configuração do cliente petrolina.  

Obs. Para a realização da configuração do cliente Caruaru, 

apenas será necessário repetir os passos realizados no cliente 

Petrolina, lembrando de alterar os Ips. Onde a WAN do 

cliente Caruaru vai ser: 192.168.25.109/24, e a rede local : 

12.0.0.1/24. 

Depois de concluirmos as configurações da Matriz Recife e as 

clientes (Petrolina e Caruaru), é necessário realizar a liberação 

do Firewall no pfSense. Em nosso ambiente de teste criamos a 

regra any to any na WAN de todos os pfSenses configurados. 

Na aba Firewall, clicamos em Rules logo depois, na aba Add 

para adicionarmos uma nova regra. Na aba actions deixamos 

marcado a opção WAN. Depois, escolhemos esta opção : 

Address Family IPv4. Na aba Protocol alteramos a opção 

TCP para ANY que vai deixar passar de qualquer origem para 

qualquer destino dentro do nosso Firewall. Depois deixamos a 

opção log e em Description deixamos uma descrição sobre o  

Firewall. Finalizamos clicando em Save e Apply Changes. 

Obs. A regra de Firewall que foi inserida em nosso artigo, só 

é recomendado para ambientes de teste. 

Importante: Não se deve esquecer de desmarcar a opção 

WAN. Para realizar este tipo de  procedimento é só clicar na 

aba Interfaces do pfSense, na opção Redes Reservadas e 

desmarcar, após clique em salvar. 

Para obtermos a confirmação de que tudo está funcionando 

perfeitamente na configuração do IPsec, realizamos neste 

momento um teste: Clicamos na aba status do pfSense, depois 

em IPsec, logo após em Overview e selecionamos a opção 

conectar VPN. A VPN sendo conectada, iremos visualizar 

todos os detalhes da nossa configuração como por exemplo: 

Description, Local ID, Remote ID, Remote IP, Role, Reauth, 

Algorithms e o status. 

 

Agora, iremos demonstrar a configuração do protocolo 

L2TP no pfSense.  

 

Na aba VPN selecionamos a opção L2TP. Na opção 

configuration marcamos a opção enable L2TP Server. 

Especificamos um IP na opção: Interface WAN que fica na  

aba Server Address, IP este que não esteja sendo utilizados 

nos clientes, em nosso exemplo inserimos este ip: 

192.168.25.50/24. Depois clique em: Remote Address range 

e definimos um range, que também não estava sendo utilizado 

nos clientes, em nosso exemplo inserimos este range: Em 

Address por Subnet 192.168.25.10 depois em Subnet 

Netmask a máscara /24 (255.255.255.0).   

Na opção Number of L2TP Users escolhemos a quantidade 

de usuários clientes por protocolo L2TP. Inserimos 10 

usuários, depois clicamos em Save e Apply Changes. 

Agora, inserimos os usuários que terão acesso a VPN via 

L2TP: Na opção Users, clicamos em  editar e selecione a 

opção adicionar novos usuários. Digitamos o nome do 

usuário em: username e a senha em: password, depois 

clicamos em Save e Apply Changes. 

Precisamos configurar em nosso Firewall a liberação da  

comunicação com o Túnel.  Desta forma iremos acessar o 

menu Firewall no pfSense, depois clicamos na opção Rules. 

Depois selecionamos a opção Destination LanSubnet, na 

opção Destination port range selecionamos a opção any to 

any que vai deixar passar de qualquer origem para qualquer 

destino dentro do nosso Firewall. Logo após selecionamos a 

opção Description e inserimos uma descrição a respeito do 

Firewall L2TP, depois clicamos em Save e Apply Changes. 

 Com isso, finalizamos a configuração de nosso protocolo 

L2TP no pfSense, para que todos os clientes (que estejam 

corretamente configurados), possam acessar a nossa Matriz 

Recife juntamente com o protocolo  IPsec. 

Segue os Prints do Wireshark na captura do 

pacote e do protocolo L2TP: 

 
Figura 9: Matriz Recife  se comunicando com Cliente 

Petrolina. 

 

 

Figura 10: Cliente Caruaru se comunicando com Cliente 

Petrolina. 

 

 

Figura 11: Captura do protocolo L2TP 
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