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PFSENSE: UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL DE BAIXO CUSTO

Lucas Vicente de Oliveira
Matheus Silva Siqueira Santos
Rodrigo Antonio da Silva
Renan Costa Alencar1

Resumo: Este documento apresenta pesquisas e utilizações do firewall gratuito,
chamado pfSense, para empresas que não possuem um capital alto e necessitam
mesmo que minimamente, possuir uma segurança adequada e queiram ter os seus
dados protegidos internamente como externamente. Este recurso é essencial no
mercado corporativo, que trouxe em sua companhia, pessoas que utilizam
ferramentas para furtos de informações, produtos, serviços e entre outros. Este
documento mostra o resultado da implementação do pfSense e o uso de um proxy
para filtrar requisições de acesso à internet e administrar o controle da rede, sendo
benéfico para pequenas e médias empresas implementarem em seu ambiente
corporativo, aplicando mecanismos para controle de navegação.
Palavras-Chave: Firewall. Software Livre. Pfsense. Segurança.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente a internet se tornou uma ferramenta essencial em qualquer
empresa, seja ela de pequeno, médio e grande porte. Seja internet cabeada ou sem
fio (Wireless). Há um grande volume no transporte de dados e informações a todo
momento dentro das corporações, a transferência de informações se tornaram cada
vez mais rápidas, trazendo grandes ganhos às empresas que utilizam esses
mecanismos. Porém existem pessoas mal-intencionadas que também utilizam
mecanismos para furtos de informações e até mesmo de serviços e produtos.

Segundo Skroski(2011).
As empresas devem utilizar mecanismos de prevenção de ataques e furto de
informações. E para isso, existe o firewall, um dispositivo, ou conjunto de dispositivos
e programas, com a missão de realizar a proteção dessas informações na rede
interna. Ele funciona como um tipo de porta de entrada e saída que faz com que todo
o fluxo de dados e informações passem por ele.
É importante firmar que o firewall não vai fazer toda a segurança da rede por si
só, ele é apenas uma das várias ferramentas que são necessárias para a segurança
de uma rede. Também é importante saber diferencia-lo das outras soluções de
segurança como por exemplo, antivírus, conexões VPN (Virtual Private Network), antimalware, entre outros. Salientando que o firewall faz a conhecida segurança do
perímetro, fazendo com que conexões indesejadas sejam filtradas e proibidas,
permitindo apenas o acesso devido a rede.
Seguindo esse conceito, este trabalho apresenta uma solução baseada em
software livre utilizando o pfsense, solução ideal para empresas que possuem menos
recursos financeiros ou querem economizar com gastos em segurança da rede, e que
mesmo assim precisam da segurança dos seus dados, seja na rede interna ou
também para a rede externa.
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1.1 PROBLEMA
A empresa MLR Consultoria (Fictícia) possui problemas em sua infraestrutura
de TI (Tecnologia da Informação), pois constantemente vem sofrendo com ataques,
invasões e uso indevido de sua rede por parte dos usuários (Funcionários). Isso ocorre
pois a empresa não possui ferramentas de segurança que impeçam que pessoas mal
intencionadas invadam sua rede e cause danos prejudiciais, outra questão é o acesso
indevido a páginas de redes sociais e conteúdo adulto que seus usuários acessam, e
com isso acabam consumindo uma grande largura de banda.
Há muito tempo os ataques à sistemas internos de empresas preocupam os
profissionais da área de segurança da informação, porém, os ataques que antes
tinham muitas vezes apenas a intenção de realizar autoafirmação de hackers, hoje
em dia esses ataques se mostram muito mais danosos e perigosos as empresas que
não provém de uma proteção adequada em seu sistema.
Diante desses problemas que a MLR enfrenta, este trabalho apresenta
soluções que podem ser implantadas na empresa utilizando a ferramenta de firewall
pfSense, Open Source.
1.2 JUSTIFICATIVA
Foi projetada uma solução de firewall indicada para pequenas empresas que
não possuam muita verba para investimento na área de segurança da informação.
Este tema foi escolhido devido às dificuldades em que as empresas tem para fazer a
segurança de seus dados, visando ao mesmo tempo um investimento de pouco custo,
seguindo assim um software Open Source se apresentando como uma boa solução.
Apesar de ser uma solução baseada em software livre, possui mesmos
recursos do que alternativas comerciais. Por ser uma ferramenta Open Source,
contém o mesmo hardware e conjunto de softwares em que numerosos firewalls
comerciais usam, além de que os mesmos também são baseados em BSD (Berkeley
Software Distribution), como o próprio pfSense.
Graças a facilidade que uma ferramenta Open Source propõe, qualquer um que
a utiliza tem o direito de fazer uma auditoria dos dados para verificar o que está contido
12

no código fonte. De tal modo, podem ser feitas adequações, como a exclusão de
recursos não utilizados.
Esta proposta visa à implementação de um firewall pfSense, para evidenciar serviços
como:


Filtragem de conteúdo baseado na origem e destino do IP (Internet Protocol),
portas, além de protocolos;



Capacidade de delimitar o uso da conexão através de uma política de regras,
conexões simultâneas;



Interface gráfica de extrema facilidade de gerenciamento;

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Geral
Através da demonstração dos aspectos técnicos e de sua importância,
apresentar uma solução de firewall que garanta a segurança e o gerenciamento das
redes corporativas, com um custo de implantação extremamente baixo e confiável.
1.3.2 Objetivos Específicos
Descrever características, conceitos e a importância de um firewall em redes
corporativas;


Demonstrar as configurações da tecnologia pfsense e apresentar um projeto
de segurança utilizando a mesma;



Bloquear o acesso a redes sociais e sites indevidos.



Criação de ACLS (Access Control List), para evitar acessos indevidos a
páginas de jogos online dentro da rede corporativa.

1.4 METODOLOGIA
A implantação do projeto será orientada por sites, artigos científicos e guias
sobre o tema. O projeto terá 4 etapas, na primeira etapa será apresentado o contexto
de segurança e sua importância, o incentivo de usar o firewall e seus principais
13

conceitos.
Na segunda parte será apresentado o pfSense, suas funções, configurações e
maneiras de implementação. Esse estudo será guiado por sites, e a documentação o
próprio do pfsense, que oferecem soluções e suportes.
Em sua terceira parte, terá uma demonstração real na prática o funcionamento
do firewall e os principais requisitos para a implementação dessa tecnologia.
A quarta parte terá o objetivo de ligar a demonstração real ao conhecimento
teórico, para mostrar os verdadeiros benefícios dessa tecnologia.
2.0 REFERENCIAL TEÓRICO
Hoje em dia, com a facilidade que temos em acessar a internet, permitiu que
os computadores se tornassem menos seguros, tornando o uso de firewall uma regra
básica de defesa em uma rede. Apesar que ele não tornará a sua rede 100% segura,
ele é fundamental na árdua tarefa de evitar problemas na segurança da rede. Contudo,
antes de utilizar essa ferramenta, necessitamos entender seu funcionamento.
Toda e qualquer informação antes de entrar ou sair da rede local precisa passar
por um firewall, como uma espécie de fiscalização. De um jeito mais fácil, para
entender como o firewall funciona, podemos encontrar uma explicação mais clara no
livro "Redes de Computadores" do autor Andrew Tanenbaum. No livro, Tanenbaum
declara que o firewall é somente uma adaptação melhorada de uma antiga forma de
segurança medieval: Se cavarmos um posso profundo ao redor de um castelo, com
esse método iriamos obrigar todos que desejassem entrar ou sair da fortaleza,
fazendo com que todos passem por uma única ponte, onde poderiam ser revistados
pelos guardas que ali resguardam.
Ao submeter a verificação de toda informação que entra ou sai do computador
para a rede, o firewall bloqueia o cerco a qualquer investida de invasão. Ele
basicamente trava inteiramente as portas de acesso, que são os canais por onde os
serviços interagem entre si, ao computador e a partir daí somente computadores e
portas autorizadas podem ter comunicação. Esses movimentos serão registrados para
serem analisados posteriormente.
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A maneira ideal de preservar a rede e o computador protegido é configurar o
firewall para que ele bloqueie o máximo de portas possíveis e liberar somente o que
realmente estiver sendo usado. Para alcançar essa meta, o administrador terá que ter
conhecimento suficiente de como funciona os conceitos de Internet e não menos
importante da própria rede física e a ferramenta utilizada, além de sustentar um
constante monitoramento dos registros feitos pelo firewall.
O administrador irá decidir quais portas irão permanecer abertas, caso ele
fechar todas, o computador fica inoperante. Dessa forma, ele captura todas as
informações da rede e bloqueia ou libera os dados de acordo com as normas de
segurança. Normalmente os firewalls são instalados em cada computador, mas, o
recomendado é ter entre a rede local e externa. Mesmo com esse método, o ideal é
usar um antivírus junto para melhorar a proteção.
A segurança da informação é regulamentada pelas normas ISO/IEC 27000 e
ISO/IEC 27001 que consistem em definir um propósito para o desenvolvimento de um
Sistema de Gestão e Segurança da Informação (SGSI) nas organizações, algo
imprescindível tendo em conta a quantidade de informação produzida atualmente nas
grandes corporações (ISO/IEC 27000, 2013).
2.1 TIPOS DE FIREWALL
De acordo com (Telecon, Algar, 2018), os três principais tipos de firewall são:



Firewall em nível de pacote: É o mais utilizado e popular atualmente, oferece
apenas uma proteção básica para a rede e se propõe apenas com o objetivo
de permitir ou não a passagem de pacotes com base em regras pré-definidas.



Serviços Proxy: Os servidores de serviço proxy são especializados em
aplicações ou programas servidores que executam um firewall. Eles são os
tipos mais seguros, eles tem a capacidade de filtrar mensagens, mascarar IPs
e limitar o tráfego.



Inspeção de dados: Ele possui uma preponderante arquitetura de firewall e
examina os fluxos de tráfego de ponta a ponta na rede. É capaz de analisar
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previamente cabeçalhos dos pacotes, evitar tráfego não autorizado e verificar
o estado de cada um.

2.2 DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um servidor de endereços IP
que ao receber uma requisição de um dispositivo de rede por um IP atribui a este um
endereçamento. Cada máquina que é conectada na rede transmite um pacote de
DHCP DISCOVER para o agente de retransmissão DHCP da rede interceptar, ao
então o agente envia este pacote em unidifusão ao servidor DHCP, possuindo apenas
o endereço IP do servidor. O DHCP distribui endereços de rede que são atribuídos
fixamente ou dinamicamente para os hosts e dispositivos de rede (TANENBAUM,
2003, p. 349). A Figura 1 mostra o exemplo do processo de um servidor DHCP.
Figura 1 – Operação DHCP

Fonte: Tanenbaum(2003)
2.3 DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)
É um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores,
serviços ou qualquer máquina conectada à Internet ou a uma rede privada. Segundo

Fritzen(2015).
O processo do DNS consiste em procurar o endereço IP correspondente ao
nome de domínio do site especificado pela requisição (ex.: o endereço IP do site
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www.amazon.com.br pode ser resolvido pelo DNS como 99.84.28.181). A Figura 2
traz um exemplo do esquema de resolução DNS.
Figura 2 – Resolução DNS

Fonte: Autoria Própria
2.4 NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)
Não é possível rotear endereços privados pela Internet e como não existem
endereços públicos suficientes para permitir que as organizações forneçam um host
para todos. As redes precisam de um mecanismo que traduza os endereços privados
para endereços públicos na extremidade de sua rede, que funcione em ambas as
direções.

De acordo com Reis(2018), o NAT fornece um mecanismo de tradução para
que hosts privados de um roteador na rede de uma organização possam se conectar
a hosts privados de um roteador em outras organizações pela Internet.
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Tabela 1 – Padrão de Endereçamento na Internet (IPV4)

CLASSE A

Início
Fim
Máscara

CLASSE B

Início
Fim
Máscara

CLASSE C

Início
Fim
Máscara

1
126
Rede
255

Endereço IP
0
0
255
255
Host
Host
0
0

0
254
Host
0

128
191
Rede
255

Endereço IP
0
0
255
255
Rede
Host
255
0

0
254
Host
0

192
223
Rede
255

Endereço IP
0
0
255
255
Rede
Rede
255
255

0
254
Host
0

Fonte: Autoria Própria
2.5 PORT FORWADING (ENCAMINHAMENTO DE PORTA)
O encaminhamento de portas é uma funcionalidade que consiste na associação
de números de portas de comunicação a dispositivos da rede local onde estes
dispositivos atendem as requisições nestas portas de serviços vindas da internet.
Quando são feitas requisições da internet, essas requisições são transferidas para um
endereço IP da rede local. Desta forma o dispositivo que é responsável por receber
as requisições para essas determinadas portas deve permanecer com um endereço
IP estático (Intelbras, 2013). A Figura 3 ilustra o processo de encaminhamento de
porta vindo de um computador externo à rede local.
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Figura 3 – Encaminhamento de Porta

Fonte: Legauss

2.6 LOAD BALANCING (BALANCEAMENTO DE CARGA)

Segundo Gripa(2014), baseia-se em dividir o processamento e disponibilizar
os seus recursos em conjunto entre dois ou mais servidores com o objetivo de atender
um maior de requisições com o tempo de resposta reduzido. Para quem utiliza esses
servidores, o cluster (aglomeração de computadores) é transparente, ou melhor, o
usuário não percebe que está revezando entre as máquinas diferentes. O
balanceamento de carga pode oferecer serviço constante, visto que mesmo com uma
máquina indisponível a outra pode continuar oferecendo o serviço normalmente. A
Figura 4 ilustra o exemplo de um servidor utilizando o load balancing.
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Figura 4 – Balanceamento de Carga

Fonte: Autoria Própria
2.7 APRESENTAÇÃO DO FIREWALL PFSENSE

De acordo com Oliveira(2016), o software pfSense é distribuição gratuita de
código aberto do FreeBSD, sendo especialmente apropriado para uso como roteador
e firewall, que é completamente gerenciado via interface WEB. Além de ser um
poderoso e flexível, e uma plataforma de roteamento, ele possui uma enorme lista de
recursos que podem ser adicionadas por meio de downloads permitindo assim a
expansão de funcionalidades conforme a necessidade do usuário.
Recursos do pfSense:


















Firewall;
NAT;
VPN;
Load Balancing (Balanceamento de carga);
Alta disponibilidade;
Antispyware;
Antivírus;
Antispam;
Filtragem de conteúdo;
Detecção de intrusos;
Multi-WAN;
DashBoard;
PPPoE Server;
Reporting e Monitoring (Relatório e Monitoramento);
Dynamic DNS (DNS Dinâmico);
Captive Portal;
DHCP Server and Relay
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3.0 IMPLANTAÇÃO DO FIREWALL PFSENSE
Neste capitulo iremos apresentar os materiais e os passos de instalação do
pfSense utilizados na realização desse trabalho. Os materiais se referem as
ferramentas utilizadas nos testes de laboratório, para pudermos fazer a análise e
comparação dos resultados.
3.1 MATERIAIS
Para realizar os testes de instalação e configuração do pfSense e suas
funcionalidades foram utilizadas duas máquinas virtuais no programa VirtualBox, uma
máquina como computador de um usuário para fazermos a análise de funcionalidades
da LAN (Local Area Network), sendo uma máquina instalada com Windows 7 e uma
máquina para instalação do pfSense.

3.2 INSTALAÇÃO DO FIREWALL PFSENSE
O pfSense foi instalado em uma máquina virtual com a qual foi testada as
funcionalidades e as configurações deste firewall juntamente com a outra máquina
virtual que estará na rede LAN, também com a máquina física que simulou acessos
da WAN (Wide Area Network). A versão do pfSense instalada foi a 2.4.5 através da
ISO pfSense-CE-2.4.5-RELEASE-amd64.iso.
3.3 CONFIGURAÇÕES DE INSTALAÇÃO
Na instalação do pfSense foram configuradas as Interfaces da LAN e WAN (já
cedida automaticamente pelo DHCP do roteador) do firewall, foi feita a configuração
dos endereços IP e o range do DHCP, simulando-se um gateway em uma rede
corporativa de pequeno ou até mesmo médio porte.

21

3.4 CONFIGURAÇÕES DAS INTERFACES DA REDE
Quando iniciamos o pfSense, a tela inicial de configuração é exibida, onde
podemos visualizar as placas de rede instaladas, sendo elas em0 e em1, as interfaces
possuem esses nomes devido ao fato do pfSense ser baseado em um sistema
operacional FreeBSD, no qual as interfaces possuem determinados nomes de acordo
com seu fabricante. Além disso, podemos observar todas as opções disponíveis que
o firewall possui. A Figura 5 ilustra a interface do pfSense.
Figura 5 – Interface do pfSense

Fonte: Autoria Própria
3.5 CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇAMENTO IP
A configuração dos endereços IP, de primeira mão foi feita apenas na interface
LAN, onde o endereço poderá ser escolhido, o gateway e a máscara de rede que
simulam o range de endereços da rede interna do cliente, a interface WAN utiliza o
endereço IP disponibilizado pelo servidor DHCP do roteador de acesso à internet, que
simularia um endereço externo da rede com o qual o cliente se conecta com a internet,
este endereço pode também ser configurado de maneira fixa através de um link
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ou um endereço fixo fornecido pela
operadora.
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Na tela inicial de configuração, escolhemos a opção para configuração dos
endereços IP das interfaces com a opção “2”. Na Figura 6 podemos observar a tela
de configuração dos IPs.
Figura 6 – Configuração de IPS

Fonte: Autoria Própria
Novamente foi selecionado a opção “2”, assim foi configurada a interface LAN,
na qual estarão os computadores da rede interna do usuário. Na Figura 7 podemos
ver a configuração da interface WAN e LAN.
Figura 7 – Configuração da Lan

Fonte: Autoria Própria
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A interface LAN foi configurada com o endereço IP 10.0.0.10, décimo da rede
10.0.0.0, utilizada para simular a rede interna do nosso cliente, conforme demonstrado
na Figura 8 abaixo.
Figura 8 – IP da interface LAN

Fonte: Autoria Própria
A máscara para o endereço IP da LAN escolhida foi 255.255.255.0 (/24), o que
possibilitou 254 endereços para a rede interna de computadores, conforme
demonstrado na Figura 9 abaixo.
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Figura 9 – Máscara da Lan

Fonte: Autoria Própria
O Gateway da LAN foi configurado com o endereço da interface da rede LAN
do pfSense, conforme demonstrando na Figura 10 abaixo.
Figura 10 – Gateway da LAN

Fonte: Autoria Própria
Para a obtenção de endereços para a rede em que ficaram os hosts do cliente
foi habilitado um servidor DHCP. O range de endereços considerou os endereços de
10.0.0.20 até 10.0.0.254. Caso exista a necessidade de endereços fixos para hosts,
eles seriam fixados no servidor. A Figura 11 ilustra a habilitação do servidor DHCP.
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Figura 11 – DHCP da LAN

Fonte: Autoria Própria
A configuração dos endereços IP foi concluída. Agora o pfSense já pode ser
acessado pela interface WEB através do IP 10.0.0.10. Neste momento o pfSense só
pode ser acessado através de máquinas da rede LAN. A Figura 12 ilustra o IP de
acesso a interface gráfica do pfSense.
Figura 12 – IP interface WEB

Fonte: Autoria Própria
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3.6 FUNCIONALIDADES DO PFSENSE
Nessa parte do trabalho, demonstramos as funcionalidades do pfSense através
da sua interface de configuração WEB. A interface de gerenciamento WEB
proporciona inúmeras facilidades no gerenciamento e configuração do pfSense,
permitindo ao administrador desde a configuração de interfaces de forma simplificada,
até o estudo e verificação de falhas através de leitura de logs do sistema e gráficos
de utilização de banda. Como podemos ver na Figura 13, a tela inicial de
gerenciamento mostra uma série de informações sobre o firewall, como por exemplo
o nome do usuário e a versão do firewall pfSense.

Figura 13 – Tela inicial do pfSense

Fonte: Autoria Própria

27

3.6.1 Interface Web
A interface WEB do pfSense é dividida em abas de configurações de diferentes
tipos de serviços, abaixo listamos algumas abas que utilizamos no nosso trabalho e
que são consideradas importantes.
3.6.2 Configurações do Sistema
Na aba system podemos configurar opções avançadas do firewall, como por
exemplo alterar a forma de acesso a interface WEB utilizando uma conexão HTTPS
(Hyper Text Transfer Protocol Secure), alterar a porta para conexão HTTP/HTTPS,
configurar várias formas de otimização do firewall para links com menor capacidade
ou redes com maior latência. Existem várias configurações possíveis nessa aba de
configuração, mas somente algumas foram utilizadas nesse projeto.
3.6.2 Configurações das Interfaces
Como próprio nome sugere, na aba interfaces podemos realizar a configuração
das interfaces de rede, é possível também adicionar novas interfaces caso seja
necessário ampliar a rede, dessa forma poderíamos dividir nossa rede em um número
maior de domínios de broadcast.
3.6.3 Regras de firewall e NAT
Na aba firewall podemos configurar as regras de acesso a rede interna e quais
requisições são possíveis de serem efetuadas para a rede externa. Na tela de
configurações das regras é possível verificar que as abas permitem a configuração de
regras divididas por interfaces. Nesta aba também podemos configurar aliases, que
são grupos de hosts, portas ou redes que facilitam a administração de regras de
acesso e NAT.
3.6.4 Ferramentas de diagnósticos
Nesta aba de configuração podemos encontrar várias funcionalidades de
diagnóstico e outras funções de grande importância para um melhor desempenho e
segurança do firewall. Podemos encontrar algumas funcionalidades nesta aba como
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por exemplo, backup/restore de configurações do pfSense, ferramentas de DNS, um
prompt de comando para executar comando shell e php (Personal Home Page), entre
outras. Na Figura 14 podemos observar a aba de diagnósticos.
Figura 14 – Aba Diagnósticos

Fonte: Autoria Própria
3.7 SQUID E SQUID GUARD
Os softwares utilizados para controle de internet serão o Squid e o SquidGuard.
O Squid é um proxy de cache que para a Web que suporta HTTP, HTTPS, FTP e
muitos outros protocolos. O SquidGuard é um redirecionador de URL (Uniform
Resource Locator) usado para usar listas negras com o Squid. As vantagens deles
são: rápidos e gratuitos.
3.7.1 Instalando o Squid
O processo para instalação do Squid é bem simples, primeiro temos que clicar
na aba “System” e depois “Packets Managers” do pfSense. Em seguida, basta apenas
digitar “Squid” no campo de buscas, que mostrará as opções disponíveis, como
observamos na Figura 15.
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Figura 15 - Squid

Fonte: Autoria Própria
A Fgura 16 mostra as opções disponíveis. Agora selecionamos a desejada e
clicamos em “Install”. Em seguida basta aguardar o Squid ser instalado.

Figura 16 – Instalação do Squid

Fonte: Autoria Própria
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Depois de instalado, já podemos encontra-lo na aba “Services”, conforme
mostra a Figura 17.
Figura 17 – Localizando o Squid

Fonte: Autoria Própria

O Squid Guard, por padrão, como o próprio Squid, vem desabilitado. Para
habilitar, basta apenas clicar na aba de "Enable" e seguida clicar em "Apply". Após
isso, descendo a página, foi habilitado as três caixas de log para que seja possível a
filtragem do conteúdo em acesso. Mais em baixo, iremos habilitar a chamada
"Blacklist" que assim como o nome sugere, é uma lista onde faremos o bloqueio
pretendido do que não queremos permitir que esteja para o uso. Utilizaremos a
"Shallalist" bem popular no seguimento e com muitas opções disponíveis. Feito isso,
salvamos e em seguida, faremos o download da mesma para que possamos
configura-la. Com o download concluído, vamos na aba "Groups ACL", clicar em add,
e criar a nossa lista de bloqueio que está configurada na rede 10.0.0.0/24. Visando
um ambiente controlado sem distrações, foi pensado o bloqueio de Filmes, música,
conteúdo adulto, vídeos, jogos online, etc. Podemos observar na Figura 18 o Squid
sendo habilitado.
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Figura 18 – Habilitando o Squid

Fonte: Autoria Própria
Na Figura 19, podemos observar a habilitação de log do pfSense.
Figura 19 – Habilitando as opções de log

Fonte: Autoria Própria
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Podemos observar a habilitação de uma Blacklist para negar as requisições
do usuário, como demonstra a Figura 20.
Figura 20 – Habilitando a Blacklist

Fonte: Autoria Própria
A Figura 21 ilustra a criação de uma lista de bloqueio.
Figura 21 – Criando a lista de bloqueio

Fonte: Autoria Própria
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A Figura 22 exemplifica os serviços bloqueados pelo firewall.
Figura 22 – Serviços Bloqueados

Fonte: Autoria Própria

Como fizemos a configuração de um proxy não transparente, é necessário a
configuração manual no navegador, redirecionando ao IP do servidor e a a porta
referente no qual está configurada. Podemos observar a configuração do proxy na
Figura 23.
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Figura 23 – Configuração manual do proxy

Fonte: Autoria Própria
Após isso, surgirá uma tela de login e senha, na qual estará ligada necessitando
de um usuário e senha para se fazer o uso da internet. Concluindo, o usuário
conectado já estará com as devidas configurações de bloqueio de sites previstas já
em ação. A Figura 24 mostra a tela de login para efetivar a autenticação do usuário.
Figura 24 – Autenticação do usuário

Fonte: Autoria Própria
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3.7.2 Bloqueios Funcionando
Com o Squid e o Squid guard instalado, proxy configurado, usuário autenticado,
agora todos os sites indevidos para utilizar no ambiente de trabalho estão bloqueados,
como por exemplo o Youtube, que consome uma grande banda de internet, Netflix,
jogos online, entre outros. Na Figura 25, já podemos observar o firewall funcionando
e negando as requisições a sites não permitidos.
Figura 25 – Sites Bloqueados

Fonte: Autoria Própria
O Squid Guard ainda permite que seja visto um log com todas as requisições
bloqueadas em que o usuário tentou acessar.
3.7.3 RESULTADOS
Conseguimos realizar com sucesso a instalação do firewall pfSense,
configuramos as máquinas virtuais, instalamos o Squid e o Squid Guard, utilizamos
ACLS, para fazermos bloqueios de sites não permitidos pela empresa, e observamos
também o usuário conectado, e todas as suas tentativas de acesso devidamente não
autorizadas, de acordo com o que foi proposto. Conseguimos atingir o resultado
através de uma simulação para em seguida implementar dentro da empresa MLR
Consultoria.
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Na Figura 26 podemos observar a lista de logs, com os sites que o usuário tentou
acessar e foi bloqueado.
Figura 26 – Observando Logs

Fonte – Autoria Própria
3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse projeto colocamos em prática uma série de aprendizados adquiridos no
decorrer do curso em diversas materias, foram mais utilizados os conhecimentos de
redes de computadores adquiridos em matérias como arquitetura de redes, protocolos
de redes, protocolos de roteamento, gerência de redes, entre outras.
Esse projeto utilizando o firewall pfSense foi muito importante para a aplicação
de uma série de conhecimentos de montagem de um projeto de utilidade profissional.
Com os estudos investidos sobre a ferramenta, descobrimos que o pfSense pode ser
mais do que uma solução de firewall para uma micro, ou até média empresa, mas sim
uma solução de gerência de redes com diversas funcionalidades como servidor DHCP
e proxy integrado, além de possuir uma simples e fácil interface de gerenciamento e
manutenção. O pfSense seria uma ótima solução para pequenas, e até mesmo
médias empresas. Com tudo isso, podemos concluir que o projeto de firewall pfSense
é viável e a melhor solução open source pesquisada por nosso grupo e atendendo a
demanda por segurança e o objetivo desse trabalho.
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