
Hardening FreeBSD 

Referência: http://www.bsdguides.org/guides/freebsd/security/harden.php 

Introdução 

O FreeBSD é um sistema operacional extremamente seguro. É importante, 

após a instalação do sistema, “fortalecer” a segurança do servidor antes de 

deixá-lo exposto à redes externas. Existem determinadas configurações e 

regras específicas que deixam o sistema mais confiável, reduzindo as chances 

de comprometimento. 

Estrutura do Sistema de Arquivos 

Em uma instalação padrão, existem dois lugares para armazenamento 

temporário de arquivos – /tmp e /var/tmp. Diferentes pacotes e daemons usam 

diretórios diferentes para arquivos temporários, e não existe a necessidade 

dessas duas partições distintas. Para resolver esse problema, basta criar um 

link simbólico na /var/tmp para o /tmp. 

mv /var/tmp/* /tmp/ 

rm -rf /var/tmp 

ln -s /tmp /var/tmp 

Desabilitando Acesso Local do root 

A primeira regra para deixar sua máquina mais segura é nunca usar a conta de 

root como um usuário regular. Nunca realize tarefas “mundanas” enquanto 

estiver logado como root. Como superusuário, não existe restrições para suas 

ações. Sempre faça log in como seu próprio usuário e use os 

comandos su ou sudo quando necessário. Além de deixar o sistema mais 

seguro, pode-se registrar no log do sistema todos usuários que realizaram 

mudanças no sistema. 

Para proibir o login de root na máquina local, basta editar arquivo /etc/ttys e 

trocar todas as ocorrências de “secure” para “insecure”. *Nota: estas 

mudanças fazem com que a senha do root seja requisitada no início do modo 

de único-usuário. Além disso, esse processo torna a recuperação da senha do 

root mais complexa. 

console none                            unknown off insecure 

ttyv0   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv1   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv2   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv3   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv4   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv5   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv6   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 
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ttyv7   "/usr/libexec/getty Pc"         cons25  on  insecure 

ttyv8   "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon"  xterm   off insecure 

ttyd0   "/usr/libexec/getty std.9600"   dialup  off insecure 

ttyd1   "/usr/libexec/getty std.9600"   dialup  off insecure 

ttyd2   "/usr/libexec/getty std.9600"   dialup  off insecure 

ttyd3   "/usr/libexec/getty std.9600"   dialup  off insecure 

dcons   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   off insecure 

Logins no SSH 

No modo padrão, o FreeBSD proibe que o usuário root faça log in por SSH e 

libera todos os demais usuários válidos. É interessante restringir o acesso dos 

usuários, criando grupos separados para as pessoas que fazem uso da 

máquina, para usuários do grupo administrativo, entre outros. Vamos criar o 

grupo “sshlogins” para usuários que podem acessar o servidor, mas não 

podem usar comandos administrativos (sudo/su), e editar o 

arquivo /etc/ssh/sshd_config, inserindo as seguintes linhas: 

PermitRootLogin=no 

AllowGroups wheel sshlogins 

Protocol 2 

X11Forwarding=no 

VersionAddendum 

É recomendável liberar acesso à conexões SSHv2 somente, já que o protocolo 

SSHv1 é inseguro. O X11Forwarding pode ser desativado em servidores que 

não necessitam de acesso gráfico usando X11. A linha VersionAddendum 

oculta a versão do Sistema operacional. 

É possível adicionar uma mensagem no SSH para que os usuários leiam antes 

de fazer log on. Basta criar um arquivo (/etc/welcomemsg por exemplo) com 

uma mensagem qualquer e inserir a seguinte linha no/etc/ssh/sshd_config 

Banner /etc/welcomemsg 

Políticas de Senha 

No padrão, o FreeBSD usa MD5 para criptografia e hashing de passwords. 

MD5 não é fraco, mas blowfish é mais recomedável para proteger senhas. 

*Nota: As senhas não serão convertidas para blowfish até que sejam trocadas 

pela primeira vez. 

echo "crypt_default=blf" >> /etc/auth.conf 

Deve-se editar manualmente o arquivo /etc/login.conf e trocar o formato da 

senha padrão para blf. A política de senhas padrão também deve ser 

modificada, impondo limites quanto ao tamanho mínimo da senha, presença 

de caracteres especiais/maísculos/minúsculos. Outra prática recomendável é 

fazer com que a senha expire a cada 90 dias (ou menos) e que usuários 



inativos (por mais de 30 minutos, por exemplo) sejam desconectados 

automaticamente. O umask é o contrário do chmod, e pode ser usado para 

prevenir acesso a arquivos indevidos na máquina. Ele faz com que novos 

arquivos e diretórios criados tenham permissão 0750. Abra o 

arquivo /etc/login.conf em um editor de texto qualquer (vi /etc/login.conf): 

      :passwd_format=blf:\ 

      :copyright=/etc/COPYRIGHT:\ 

      :welcome=/etc/motd:\ 

      :setenv=MAIL=/var/mail/$,BLOCKSIZE=K,FTP_PASSIVE_MODE=YES:\ 

      :path=/sbin /bin /usr/sbin /usr/bin /usr/games /usr/local/sbin 

/usr/local/bin /usr/X11R6/bin ~/bin:\ 

      :nologin=/var/run/nologin:\ 

      :cputime=unlimited:\ 

      :datasize=unlimited:\ 

      :stacksize=unlimited:\ 

      :memorylocked=unlimited:\ 

      :memoryuse=unlimited:\ 

      :filesize=unlimited:\ 

      :coredumpsize=unlimited:\ 

      :openfiles=unlimited:\ 

      :maxproc=unlimited:\ 

      :sbsize=unlimited:\ 

      :vmemoryuse=unlimited:\ 

      :priority=0:\ 

      :ignoretime@:\ 

      :minpasswordlen=8:\ 

      :mixpasswordcase=true:\ 

      :passwordtime=90d:\ 

      :idletime=30:\ 

      :umask=027: 

Após modificar o arquivo, deve-se executar o seguinte comando para atualizar 

a base de dados: 

cap_mkdb /etc/login.conf 

Depois de trocar a senha, o hash da senha em /etc/master.passwd começará 

com $2a, o que significa que ele está criptografada por blowfish. 

Restringir Acesso de Usuários 

Os processos de angedamento são muito úteis no *nix, mas também podem 

comprometer a segurança do sistema quando estão liberados para todos 

usuários – especialmente quando configurados de maneira indevida. A ameaça 

em potencial pode criar loops de processos de maneira indeterminada, 

executar códigos maliciosos ou então agendar scripts de maneira incorreta. É 

recomendável restringir o cron e o at ao root, somente. 

echo "root" > /var/cron/allow 

echo "root" > /var/at/at.allow 

chmod o= /etc/crontab 

chmod o= /usr/bin/crontab 

chmod o= /usr/bin/at 



chmod o= /usr/bin/atq 

chmod o= /usr/bin/atrm 

chmod o= /usr/bin/batch 

O próximo passo é restringir o acesso de leitura e execução a determinados 

arquivos. Usuários comuns não devem ter acesso aos seguintes arquivos de 

configurações: 

chmod o= /etc/fstab 

chmod o= /etc/ftpusers 

chmod o= /etc/group 

chmod o= /etc/hosts 

chmod o= /etc/hosts.allow 

chmod o= /etc/hosts.equiv 

chmod o= /etc/hosts.lpd 

chmod o= /etc/inetd.conf 

chmod o= /etc/login.access 

chmod o= /etc/login.conf 

chmod o= /etc/newsyslog.conf 

chmod o= /etc/rc.conf 

chmod o= /etc/ssh/sshd_config 

chmod o= /etc/sysctl.conf 

chmod o= /etc/syslog.conf 

chmod o= /etc/ttys 

Os atacantes tentam apagar os logs depois comprometer um sistema. Se não 

possuírem acesso aos logs eles não poderão editá-los ou apagá-los, e você 

poderá analisar e rastrear tudo o que foi feito no sistema. O primeiro passo é 

desativar o acesso ao diretório dos logs, e então, modificar as permissões dos 

arquivos para que não possam ser deletados. 

chmod o= /var/log 

chflags sappnd /var/log 

chflags sappnd /var/log/* 

*Nota: Ao aplicar estas mudanças nos arquivos de log, eles não poderão ser 

rotacionados. 

Para reverter essas modificações, basta confgurar o nível de segurança para -1 

(inserir kern_securelevel=”-1” no /etc/rc.conf) e executar os seguintes 

comandos: 

reboot 

chflags nosappend /var/log 

chflags nosappend /var/log/* 

Agora o seguinte comando retoma a permissão da /var/log para 755 

chmod o=rx /var/log 

Reinicie novamente e retorne o nível de segurança do kernel para o valor 

desejado. 



Também é possível restringir o acesso a determinados programas do sistema, 

para que usuários regulares não tenham informações privilegiadas: 

chmod o= /usr/bin/users 

chmod o= /usr/bin/w 

chmod o= /usr/bin/who 

chmod o= /usr/bin/lastcomm 

chmod o= /usr/sbin/jls 

chmod o= /usr/bin/last 

chmod o= /usr/sbin/lastlogin 

Alguns serviços devem ser desabilitados permanentemente 

chmod ugo= /usr/bin/rlogin 

chmod ugo= /usr/bin/rsh 

O administrador do sistema deve ficar atento e restringir o acesso de novos 

programas e ferramentas instalados: 

chmod o= /usr/local/bin/nmap 

chmod o= /usr/local/bin/nessus 

Configurações de Sistema para os Daemons 

Agora é hora de ativar e desativar determinados serviços e daemons, editando 

o /etc/rc.conf. O comando abaixo vai desabilitar o sendmail, que é um MTA 

(Agente de transporte de e-mail) inseguro. Recomenda-se o Postfix e o qmail 

para servidores de e-mails. 

echo 'sendmail_enable="NONE"' >> /etc/rc.conf 

O nível inicial do Kernel é -1, o que não garante boa proteção. O nível de 

segurança 2 é suficiente para a maioria dos usuários, mas o 3 é o mais seguro. 

Para maiores informações sobre os níveis de segurança, leia o man do init. 

*Nota: O nível de segurança só aumenta quando o kernel é carregado. 

echo 'kern_securelevel_enable="YES"' >> /etc/rc.conf 

echo 'kern_securelevel="3"' >> /etc/rc.conf 

Se você não usa NFS, desabilite o portmap: 

echo 'portmap_enable="NO"' >> /etc/rc.conf 

O inetd (network daemon dispatcher) é inseguro, recomenda-se desabilitá-lo 

na inicialização do sistema: 

echo 'inetd_enable="NO"' >> /etc/rc.conf 



Outra prática interessante é limpar o diretório /tmp na inicialização do 

sistema, para evitar que scripts maliciosos sejam executados na pasta 

temporária. 

echo 'clear_tmp_enable="YES"' >> /etc/rc.conf 

Se você não faz acesso remoto à máquina, é recomendável desativar o bind 

para um socket de rede do syslogd. 

echo 'syslogd_flags="-ss"' >> /etc/rc.conf 

O ICMP, que redireciona mensagens, pode ser usado pelos atacantes para 

desviar o trafégo para um roteador qualquer. Para ignorar estes pacotes, 

armazendando tudo no log: 

echo 'icmp_drop_redirect="YES"' >> /etc/rc.conf 

echo 'icmp_log_redirect="YES"' >> /etc/rc.conf 

A seguinte opção irá registrar as tentativas de conexão nas portas fechadas. 

Isto é interessante para controlar e saber se estão tentando acessar a máquina 

por uma porta específica. 

echo 'log_in_vain="YES"' >> /etc/rc.conf 

Configurações de Kernel 

Existem várias configurações de segurança que podem ser editadas a nível de 

kernel. É recomendável desativar o uso do ctrl+alt+del, para que pessoas com 

acesso físico à máquina não possam rebootar o servidor: 

vi /usr/srs/sys/i386/conf/MYKERNEL 

options         SC_DISABLE_REBOOT       # Desabilitar Ctrl+Alt+Del 

Faça as mudanças necessárias e compile o Kernel para o seu sistema, 

reiniciando em seguida e atualizando o ports. 

Configurações para um sistema mais obscuro 

As seguintes configurações são recomendadas para sistemas críticos da rede, 

como gateways, servidores de log e firewalls dedicados. Em servidores 

normais, estas mudanças podem decrementar consideravelmente a 

performance – principalmente em servidores web. 

Para desativar os pacotes SYN/FIN no FreeBSD: 

echo 'tcp_drop_synfin="YES"' >> /etc/rc.conf 



Insira as linhas abaixo na configuração do Kernel para desativar os pacotes 

SYN/FIN e ativar o forwarding “camuflado”, que emitindo pacotes sem 

passar no TTL, útil para esconder firewalls de um traceroute. 

vi /usr/src/sys/i386/conf/MYKERNEL 

options         TCP_DROP_SYNFIN      # Derruba pacotes SYN/FIN 

options         IPSTEALTH            # Stealth forwarding 

Agora seu FreeBSD está “fortalecido” e pronto para uso geral. Você também 

pode usar o utilitário lockdown (/usr/ports/security/lockdown) para 

automatizar grande parte destas configurações, mas não todas. 

 


