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1. RESUMO 

Será apresentada uma pesquisa referente à análise do ambiente de segurança da 

informação, trazendo conceitos e técnicas de firewall, tendo como estrutura desse 

ambiente o Iptables. Serão demonstrados exemplos de técnicas mais usuais que 

inibem diversos tipos de ataques pela rede. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O firewall se posiciona logicamente como a primeira ‘barreira’ de defesa da rede do 

computador, passando depois por outros sistemas de segurança. Ele é constituído 

por componentes de hardware e software, que roteiam os pacotes realizando a 

filtragem e controlando a passagem deles pela rede. 

O firewall vem incorporado como um sistema dentro do kernel do sistema 

operacional Linux, que é o núcleo desse sistema operacional, ou seja, a parte mais 

importante do SO. É muito importante que esse tipo de sistema esteja incorporado 

no kernel, pois tudo que entra e sai de um computador é processado por ele, então 

isso faz com que o firewall seja parte do SO, e não um subsistema. As ações do 

firewall são realizadas via Netfilter, um framework de filtragem de pacotes que possui 

funções de controle de fluxo interno trazendo segurança ao computador e a rede 

que ele protege. 

O Netfilter possui 3 tabelas: Filter, Nat e o Mangle. Cada tabela tem seu próprio fluxo 

de roteamento que proporciona a realização de ações diferentes em cada etapa do 

fluxo, estas ações são as regras que definem o fluxo dos pacotes pela rede e são 

chamadas de chains. 

 

3. OBJETIVO 

Baseado na metodologia abordada, o objetivo é analisar e descrever o 

funcionamento do Iptables, simulando alguns casos de usabilidade do Iptables em 

um computador definido como roteador entre uma rede e a internet,mostrando teste 

de ações que podem ser realizadas, e conhecendo o resultado obtido por estas 

etapas. 

 

4. METODOLOGIA 

Baseado nas técnicas e conhecimento por livros e artigo de especialistas foram 

extraídas informações relevantes para o entendimento das funcionalidades e do 



processo que é realizado com os pacotes enviados pela rede, tendo como base este 

conhecimento foi feito uma simulação baseada nas informações absorvidas. 

Para que fosse possível ter a noção da grandeza desse firewall, foi preciso entender 

o funcionamento dele dentro de um computador e em uma rede que ele tem que 

proteger. Também foi abordado nesta pesquisa, a importância e o funcionamento do 

firewall Iptables tendo como estudo de caso a configuração de um computador como 

roteador, entre duas redes.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para que possa ser usado o conhecimento adquirido, deve-se abordar o conceito e a 

funcionalidade de cada tabela que o Iptables pode usar e suas chains. 

O modelo de fluxo dos pacotes estudado está representado na figura 1, sendo que o 

fluxo segue a ordem numérica crescente que identifica cada chain e sua rota. 

 

 

Figura 1 - Fluxo dos pacotes pelas chains  

 

root@root:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (configurar sysctl.conf) 

root@root:~# iptable –t nat -A PREROUTING -i eth1 -j DNAT –to 192.168.0.2  

root@root:~# iptables –A FORWARD –p tcp – i eth1 –s 10.0.0.2 –o eth0 -sport 21 -j 

DROP 



root@root:~# iptables – t Nat –A PREROUTING–i eth1 –p tcp –dport 80 –j 

REDIRECT --to-port 443 

 

 

Figura 2 – Exemplo do uso do Iptables e seu resultado 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Usando as regras das tabelas do Iptables abordados nesta pesquisa, foi possível 

habilitar e restringir determinados acessos pela rede, configurando um roteador com 

estar regras foi possível: Habilitar a passagem dos dados entre duas redes através 

do roteador; bloquear a entrada pelo FTP (porta 21) na Rede1; redirecionar todos os 

acessos em protocolos HTTP (porta 80) para o HTTPS(porta 443), trazendo mais 

segurança no acesso. 
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