
Um guia para os iniciantes no mundo do FreeBSD 

Configurando o FreeBSD para atuar como roteador. 

 
Voce pode utilizar o FreeBSD como roteador em diversas situacoes, como por 

exemplo, ao utiliza-lo para gerenciar um link ppp dedicado ou para isolar partes 

de sua rede local. 

Em uma rede pequena, a configuracao do FreeBSD como roteador se limita a 

habilita-lo como gateway e a configurar uma rota default, e em alguns casos 

criar uma tabela estatica de roteamento. 

Em redes maiores pode ser necessario o uso de protocolos de roteamento, como 

o RIP, que gerenciem, de modo dinamico, a tabela de roteamento de seu 

servidor. 

Portanto, neste texto vamos abordar a configuracao de uma rota default, a 

criacao de uma tabela de roteamento estatico e o uso do protocolo RIP para 

implantar o roteamento dinamico, no FreeBSD. 

Antes de iniciar, voce devera ser apresentado ao utilitario netstat, este comando 

lhe permite visualizar a tabela de roteamento do FreeBSD. 

Para visualizar a tabela de roteamento, voce deverar utilizar o comando netstat 

associado ao parametro -r.  

Por exemplo ao executar o comando netstat -r, voce tera algo parecido com:  
# netstat -r 

 

Routing tables 

 

Internet: 

Destination        Gateway            Flags     Refs     Use     

Netif Expire 

localhost          localhost          UH          0        6       

lo0 

Sugiro que voce consulte a manpage para o comando netstat antes de 

proceguirmos, pois ele lhe sera muito util. 

 Independente de como voce pretenda configurar o roteamento no FreeBSD, o 

primeiro passo sera habilita-lo para atuar como gateway. 

Para isso edite o arquivo /etc/rc.conf e altere a linha:  
 gateway_enable="NO"             # Set to YES if this host will 

be a gateway. 

para  

gateway_enable="YES"            # Set to YES if this host will 

be a gateway. 

Apos alterar salve o arquivo. Para efetivar esta alteracao voce devera dar um 

boot em seu servidor, deixe para faze-lo, apos configurar os demais itens. 

 Configurando uma rota default. 

Para configurar uma rota default no FreeBSD edite o arquivo /etc/rc.conf e 

altere a linha:  
 defaultrouter="NO"      # Set to default gateway (or NO). 

para  



defaultrouter="IP_do_gateway_default"      # Set to default 

gateway (or NO). 

Voce podera especificar o IP ou o hostname do gateway default. 

Apos alterar, salve o arquivo. Para efetivar essa alteracao sera necessario efetuar 

um boot em seu servidor. 

Supondo que seu default gateway possua o IP 200.132.10.2, se voce utilizar o 

comando netstat para verificar a tabela de rotamento do FreeBSD apos o boot, 

ela seria algo do tipo:  

# netstat -r 

 

Routing tables 

 

Internet: 

Destination        Gateway            Flags     Refs     Use     

Netif Expire 

localhost          localhost          UH          0        6       

lo0 

default            200.132.10.2       UG          0        0      

ppp0 

Na tabela acima vemos que foi criada uma rota default em seu servidor 

apontando para o gateway 200.132.10.2 e este gateway pode ser alcancado pela 

interface de rede ppp0. 

 Configurando rotas estaticas. 

Existe um modo de configura-las atraves do arquivo /etc/rc.conf, porem prefiro 

faze-lo atraves da linha de comando ou de um script shell. 

O comando utilizado para manipular manualmente a tabela de roteamento do 

FreeBSD eh o comando route. Apesar deste comando ser simples de se utilizar, 

eu sugiro que voce consulte a manpage do comando route para maiores 

informacoes sobre como utiliza-lo. 

Por exemplo para adicionarmos uma rota para a rede 192.16.13.0 sendo que o 

gateway para esta rede eh o host 192.16.12.3 a sintaxe do comando seria:  
 # route -n add 192.16.13.0 192.16.12.3 1 

Apos a execucao do comando acima a tabela de roteamento mostrada 

anteriormente ficaria assim:  

# netstat -r 

 

Routing tables 

 

Internet: 

Destination        Gateway            Flags     Refs     Use     

Netif Expire 

localhost          localhost          UH          0        6       

lo0 

default            200.132.10.2       UG          0        0      

ppp0 

192.16.13.0        192.16.12.3        UG          0        0       

ed0 



Na tabela acima vemos que foi criada uma rota para a rede 192.16.13.0 o 

gateway para esta rede eh o host 192.16.12.3 que pode ser alcancado pela 

interface de rede ed0. 

Caso voce necessite criar varias rotas estaticas voce devera criar um script shell 

contendo os comandos a serem executados, apos cria-lo sete-o como executavel 

e copie-o no diretorio /usr/local/etc/rc.d. Por exemplo o script:  

#!/bin/sh 

/sbin/route -n add 192.16.13.0 192.16.12.3 1 

/sbin/route -n add 192.16.14.0 192.16.12.4 1 

/sbin/route -n add 192.16.15.0 192.16.12.4 1 

/sbin/route -n add 192.16.16.0 192.16.12.4 1 

/sbin/route -n add 192.16.17.0 192.16.12.4 1 

Quando colocado no diretorio /usr/local/etc/rc.d criaria as seguintes entradas na 

tabela de roteamento, no momento do boot:  

# netstat -r 

 

Routing tables 

 

Internet: 

Destination        Gateway            Flags     Refs     Use     

Netif Expire 

localhost          localhost          UH          0        6       

lo0 

default            200.132.10.2       UG          0        0      

ppp0 

192.16.13.0        192.16.12.3        UG          0        0       

ed0 

192.16.14.0        192.16.12.4        UG          0        0       

ed0 

192.16.15.0        192.16.12.4        UG          0        0       

ed0 

192.16.16.0        192.16.12.4        UG          0        0       

ed0 

192.16.17.0        192.16.12.4        UG          0        0       

ed0 

 Configurando rotas dinamicas. 

Muitas vezes eh impossivel para o administrador de uma sistema com dezenas 

de sub redes e centenas de hosts, manter manualmente uma tabela de roteamento 

que seja eficiente. Nestes casos se faz necessario o uso de um protocolo de 

roteamento que se encarrege de manter sua tabela de roteamento atualizada, sem 

a necessidade da sua intervencao. 

O FreeBSD eh distribuido com o routed, este daemon implementa o protocolo 

de roteamento RIP (Routing Information Protocol) versao 1 e 2. 

Caso voce precise utilizar outros protocolos de roteamento como por exemplo 

OSPF, BGP ou EGP voce devera utilizar o gated, ele esta disponivel no 

packages e no ports. 

Para habilitar o routed voce devera editar o arquivo /etc/rc.conf e alterar a linha:  
 router_enable="NO"  # Set to YES to enable a routing 

daemon. 

para  



router_enable="YES"  # Set to YES to enable a routing 

daemon. 

Apos alterar o arquivo, salve-o. Esta alteraco ira necessitar de um boot do 

servidor para ser efetivada. 

Caso voce necessite adicionar alguma rota estatica, estando o routed habilitado, 

voce devera lista-la no arquivo /etc/gateways, este arquivo e lido no momento 

em que o routed eh inicializado.  

Por exemplo a linha:  

net 192.16.13.0 gateway 192.16.12.3 metric 1 passive 

Adiciona uma rota para a rede 192.16.13.0 utilizando o gateway 192.16.12.3 e o 

uso do parametro passive previne que esta rota seja deletada da tabela de 

roteamento, ou seja eh uma rota estatica permanente. 

Por outro lado, a linha:  

net 192.16.14.0 gateway 192.16.12.4 metric 1 active 

Fara com que o routed crie uma rota para a rede 192.16.14.0 utilizando o 

gateway 192.16.12.4 e o uso do parametro active possibilita que o routed 

manipule esta rota. 

Sugiro que voce consulte a manpage do comando routed para obter maiores 

detalhes sobre o funcionamento do routed e sobre sua configuracao. 

Como voce pode ver, eh possivel de se configurar o FreeBSD de diversas 

formas para que ele atue como roteador, porem como eu disse no inicio, na 

maiorias das vezes a definicao de uma rota default sera suficiente. 

O roteamento atraves de uma rota default eh por exemplo o metodo adotado pela 

Embratel para o roteamento de todos os ISPs que possuem um unico link 

Internet. 

O objetivo deste texto nao foi o de esgotar o assunto, mas sim o de lhe dar uma 

ideia basica de como utilizar o FreeBSD como roteador. 

Boa Sorte !!! 

 


