
FreeBSD – Instalação Considerações iniciais 

Levando-se em conta as múltiplas funcionalidades e possibilidades de customização do 
FreeBSD, este tutorial não tem a intenção e nem pode ser visto como um guia definitivo 
sobre instalação do mesmo. Estaremos tratando aqui de uma instalação bastante 
específica que nos proporcionará um sistema adequado às nossas necessidades 
operacionais.

O processo de instalação do FreeBSD é bastante simples, mas exige um pouco de 
atenção pois são muitas etapas e em determinado momento você pode achar que está 
perdido. Mas quanto a isso, não se preocupe, organizamos este tutorial tentando 
suprimir qualquer tipo de ambigüidade, mas nem por isso podemos afirmar que ele seja 
totalmente livre de erros(principalmente de ortografia!!). Ao menor sinal de dúvida ou 
ao detectar algum erro neste tutorial, entre em contato conosco.

A instalação-exemplo apresentada foi baseada em um computador com um HD (vc 
pode ter mais de um HD instalado) que será totalmente dedicado ao FreeBSD. Para as 
funcionalidades necessárias em um servidor, creio que esta seja a opção mais sensata, 
até mesmo por motivos de segurança.
Devido ao grande número de imagens empregadas, tivemos que dividir o tutorial em 
partes, mas elas obedecem a sequência exata do processo de instalação.

Recomendamos uma leitura prévia de todo o tutorial antes de iniciar a 
instalação!!!

É só seguir a “receitinha de bolo” e boa instalação!!!
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Instalação: Parte 1

Para instalar o FBSD(vamos nos referir a ele desta forma daqui em diante) é necessário 
que você tenha em mãos uma mídia de instalação. Neste tutorial vamos abordar uma 
instalação feita a partir de um drive de dvdrom(cdrom). Embora existam outros métodos 
de instalação, creio que este seja, por motivos óbvios, o mais rápido e prático.

A versão mais recente do FBSD é a 8.0(por enquanto!!). Caso você ainda não tenha os 
cds de instalação, baixe as imagens ISO nos links abaixo:

ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/ISO-IMAGES/8.0/8.0-RELEASE-i386-
dvd1.iso.gz 

A imagem ISO de um DVD ou CD é uma cópia com o mesmo arranjo do original. 
Quando for gravar os DVDs ou CDs procure em seu software uma opção de gravação 
de imagem ISO, softwares mais populares como o NERO possuem esta opção. Procure 
gravar em uma velocidade mais baixa(16x).

Agora que você já tem os DVDs ou CDs, vamos dar prosseguimento ao processo de 
instalação. Entre no BIOS do seu computador, normalmente isto é feito pressionando a 
tecla DELETE durante a inicialização. Altere a seqüência do boot de modo que o 
mesmo comece pelo drive de dvdrom/cdrom. Salve as alterações, saia do BIOS e na 
primeira oportunidade insira o cd de instalação drive.

Feito isto o FreeBSD será inicializado, aguarde até que seja apresentada a seguinte tela:

Pressione ENTER ou aguarde o término da contagem. Na seqüência, ocorrerá o 
processo de reconhecimento de dispositivos que acrescentará algumas dezenas de linhas 



na sua tela, este processo é bastante útil por mostrar se o FreeBSD encontrou todos os 
dispositivos de hardware instalados em seu computador. Após a enumeração de 
dispositivos nos deparamos com a seguinte tela: 

Você pode desconsiderar estas duas telas (Country Selection e System Console 
Keymap), pois o menu principal do SYSINSTALL fornece a opção para configuração 
do teclado. Mas se quiser adiantar o processo, escolha “31 Brazil” no menu acima  e no 
seguinte escolha o layout de teclado referente ao seu:



A partir de agora vamos utilizar as teclas direcionais (setas) para navegar pelos menus, 
SPACE para marcar e confirmar opções, TAB para selecionar as opções de 
confirmação ou cancelamento (OK ,CANCEL, EXIT) e ENTER para confirmar. Você 
pode conferir as instruções de uso dos menus no SYSINSTALL na opção Usage do 
menu principal, que é apresentado abaixo:

Se o seu teclado ainda não está configurado use a opção Keymap para escolher o layout 
apropriado.

A partir de agora vamos preparar o HD para receber o FBSD. Nas próximas duas partes 
do tutorial estaremos detalhando o particionamento de disco no FBSD. Organizaremos 
o espaço disponível criando Slices(partições) e Subslices(subpartições). No menu 
principal do SYSINSTALL selecione a opção STANDARD usando as setas 
direcionais, use TAB para selecionar SELECT e tecle ENTER:



Aqui o SYSINSTALL apenas nos explica o que está por vir. Pressione ENTER. Caso 
você tenha mais de um HD instalado em seu computador surgirá o seguinte menu:

As letras usadas para identificação das unidades podem variar dependendo do tipo de 
HD que está instalado, no noso caso usamos um HD IDE cuja nomenclatura é “ad”. O 
número logo após indica a posição do HD, ad0 é o master na IDE primária, ad2 é o 
master na IDE secundária.

Escolha o disco no qual será instalado o FBSD usando as setas direcionais, marque-o 
com SPACE, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. Será apresentada a tela do 
Fdisk:



 

Antes de começarmos é importante lembrar que o particionamento de disco no FBSD 
tem suas particularidades, cada aplicação exige um esquema de perticionamento. Um 
computador FBSD rodando um servidor de e-mail tem um esquema de particionamento 
bastante diferente de um outro FBSD rodando um proxy. Nesta instalação-exemplo 
estamos utilizando um HD de 10Gb e vamos fazer um particionamento padrão com o 
qual você poderá rodar um NAT com um FIREWALL.

A partir deste particionamento padrão podemos deduzir alguns esquemas simples. 
Oberve a tebela abaixo:

Tamanho do HD 10G 15G 20G 30G 80G
Partições
/ 1G 2G 2G 2G 10G
swap 1G 2G 2G 2G 5G
/usr 4G 5G 6G 10G 25G
/var 4G 7G 10G 16G 40G

Na coluna Partições estão descritas as partições que utilizaremos como padrão. A 
partição /(raiz) é o ponto de partida para os sistemas de arquivos, swap é uma partição 
de troca que serve para otimizar o desempenho do sistema (seria como a memória 
virtual do Windows), em /usr são armazenados os arquivos pessoais e de programas 
instalados pelo usuário e /var contem os arquivos de escrita e leitura intensas no dia-a-
dia como arquivos de log e outros arquivos administrativos. A raiz e a swap não 
precisam ser maiores que 2Gb, enquanto que /usr e /var tem que ter no mínimo 4Gb. A 
partir deste esquema você pode particionar o seu HD de modo a aproveitar 
racionalmente todo o espaço.



Para aplicações que exijam muito do HD, como servidores de email e servidores proxy 
recomendamos que seja feita uma partição extra no Fdisk e que seja reservada 
exclusivamente para o uso crítico da aplicação. A título de exemplo, vejamos como 
ficaria um HD de 40Gb particionado para um servidor proxy que usa de forma intensa 
um cache para escrita e leitura :

ad0s1 ad0s2 ad0s3
/ = 2Gb /usr = 6Gb /cacheroot = 20Gb

swap =2Gb /var = 10Gb

Veja que o particionamento padrão ocupou metade do espaço do HD enquanto que a 
outra metade ficou reservada para o cache do proxy. Este tipo de arranjo garante uma 
segurança a mais, pois o uso crítico da aplicação fica isolado em uma partição 
exclusiva. Qualquer dúvida a respeito ou para particionamentos específicos abra um 
chamado no helpdesk.

Mas vamos por partes, começaremos criando as partições primárias. Para criar uma 
nova partição use o comando C, o Fdisk vai apresentar uma janela requisitando o 
tamanho para a partição:

Apague o valor apresentado e insira o valor adequado, que pode ser em G(Gbytes) ou 
M(Mbytes), use TAB para selecionar OK e tecle ENTER.

A próxima tela apresenta o número padrão de identificação de uma partição FBSD, não 
o altere, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER:



Agora o nosso HD estará assim:

Ainda temos um bom espaço disponível, veja a partição marcada como unused. Como a 
nossa intenção era criar duas partições vamos repetir o processo usando o comando C. 
Após termos criado as partições, selecione a primeira partição com as setas direcionais e 
marque-a como bootável usando o comando S como mostrado na tela abaixo:



Observe a nomenclatura que o FBSD utiliza, dividimos a partição ad0 em duas 
partições primárias que foram rotuladas como ad0s1 e ad0s2. Vamos concluir o fdisk 
com o comando Q. Agora o SYSINSTALL nos pede para escolher um dos 
gerenciadores de boot:



Como teremos apenas o FBSD instalado em nosso HD, vamos utilizar a opção 
Standard. Selecione-a com as setas direcionais, use TAB para selecionar OK e tecle 
ENTER.

Na próxima etapa iremos criar as subslices(subpartições) em cada uma das slices 
criadas.
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Instalação: Parte 2

Voltando ao SYSINSTALL, logo após termos escolhido o gerenciador de boot teremos 
a seguinte mensagem:

Apenas pressione ENTER para que possamos passar ao Disklabel.

Esta é a tela inicial do Disklabel. Veja na parte superior as duas partições que criamos 
com o Fdisk: ad0s1 e ad0s2. Vamos começar o subparticionamento, selecione com as 
setinhas a primeira partição(ad0s1) e pressione C que, como no Fdisk, é o comando 
para criar, no caso do Disklabel, uma subpartição.



O Disklabel pedirá o tamanho da nova subpartição:

Entre com o valor adequado use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. O Disklabel 
vai nos dar a opção de escolher o tipo da subpartição:



Escolha FS, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. O próximo passo é informar 
o ponto de montagem(ou o nome) da subpartição:

Como estamos criando a raiz, insira a barra(/) como ponto de montagem use TAB para 
selecionar OK e tecle ENTER. Vamos repetir a operação de criação para a subpartição 
swap que terá 1Gb de tamanho, mas quando for apresentado o menu de escolha do tipo 
de partição escolha Swap:



A partição swap não requer ponto de montagem. Está concluido o subparticionamento 
de ad0s1, observe que ela foi dividida em duas supartições(ad0s1a e ad0s1b) e não tem 
mais espaço livre:

Agora vamos repetir o prosesso para ad0s2 onde vamos criar as subpartições /usr e /var. 
Selecione-a com as setinhas e repita o processo que usamos para criar a raiz, inserindo o 
ponto de montagem correspondente(/usr e /var) e escolhendo o tipo FS para as mesmas. 
Após terminado o processo teremos este particionamento em nosso HD:



Pressione Q para concluir.

Depois de finalizarmos o trabalho de particionamento do HD vamos agora selecionar o 
que iremos precisar em nosso sistema, lembrando que quanto mais “enxuta” a instalação 
melhor. Assim que você finalizar o Disklabel o SYSINSTALL irá apresentar o menu 
Choose Distributions:

Selecione a opção Minimal com as setas e marque-a com SPACE, no mesmo menu 
selecione a opção Custom usando as setas direcionais e tecle SPACE. Feito isso serão 
apresentadas as opções de customização no menu Select the distributions you wish to 
install que está representado abaixo:



Iremos precisar das seguintes distribuições:base, kernels, man, src(ao marcar esta opção 
será aberto um outro menu como explicado mais abaixo), ports e local. Use as setas 
direcionais para selecionar as opções e SPACE para marca-las. Ao marcar a opção src 
será aberto um outro menu:

Com as setas direcionais selecione a opção sys e marque-a com SPACE. Use TAB para 
selecionar OK e tecle ENTER. Retornamos ao menu anterior, conclua a seleção das 



opções. Na figura abaixo estão marcadas todas as distribuições que nos serão 
necessárias:

Após ter marcado todas as opções, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. Isto 
nos leva de volta ao menu Choose distributions:

Use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. No próximo menu vamos informar a 
mídia que estamos utilizando para a instalação:



Como estamos instalando a partir de um cdrom escolha CD/DVD, use TAB para 
selecionar OK e tecle ENTER. O SYSINSTALL pedirá uma confirmação para 
continuar a instalação:

Selecione YES e tecle ENTER para que a instalação prossiga. O SYSINSTALL irá 
iniciar a cópia dos arquivos para o HD, esta etapa demora um pouquinho.

No proximo tutorial estaremos instalando e configurando alguns serviços básicos do 
FBSD.
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Instalação: Parte 3

Na etapa anterior deste tutorial, demos sinal verde para o SYSINSTALL começar a 
instalar o FBSD em nosso computador. Telas como a representada abaixo irão povoar o 
seu monitor por algum tempo:

Aguarde até que o SYSINSTALL apresente a seguinte mensagem:



Pressione ENTER .

A partir de agora o SYSINSTALL fará uma série de perguntas a respeito de algumas 
configurações do sistema, a maioria não é necessária ou pode ser feita com mais 
detalhes após a instalação completa. Vamos apresentar aqui todas as mensagens 
exibidas nesta etapa, a primeira delas é:

Selecione NO e tecle ENTER. A próxima é:



Selecione NO e tecle ENTER. A terceira menssagem é:

Como na mensagem anterior selecione NO e tecle ENTER. Na próxima tela vamos 
habilitar o programa/protocolo de terminal remoto SSH:



Aqui a nossa resposta será YES, selecione-a e tecle ENTER. A próxima tela será:

Como não vamos precisar configurar um FTP anônimo vamos selecionar NO e teclar 
ENTER. A tela seguinte será:



Selecione NO e tecle ENTER. A próxima será:

Novamente nossa resposta será NO, selecione-a e tecle ENTER. A mensagem de nº 
oito é:

Responda NO, selecionando-a e teclando ENTER. Nas próximas telas iremos ajustar o 
TIME ZONE do nosso sistema:



Selecione YES e tecle ENTER, a tela que surgirá é a seguinte:

Selecione a opção NO e tecle ENTER. Aqui temos a opção de acertar o fuso horário do 
sistema:



Selecione a opção indicada acima, que corresponde à nossa localização continental, use 
TAB para selecionar OK e tecle ENTER. Agora vamos informar o país:



Selecione Brazil, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. E finalmente 
informamos a região:



Selecione a opção adequada, use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. Surgirá uma 
janela pedindo confirmação do uso da abreviação BRT:

Selecione YES e tecle ENTER. Pronto, já ajustamos o relógio do sistema. O 
SYSINSTALL prosseguirá com as mensagens:



Não iremos precisar de compatibilidade para binários do Linux, selecione NO e tecle 
ENTER. Logo após temos:

Como vamos trabalhar exclusivamente em modo texto, não precisaremos de um mouse. 
Selecione NO e tecle ENTER.

Na próxima parte deste tutorial vamos escolher alguns itens importantes para o nosso 
sistema.
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Instalação: Parte 4

Na etapa anterior, paramos na tela onde informamos ao sistema que não vamos 
necessitar de um mouse. A tela que vem logo após nos faz uma pergunta:

Responda YES para que possamos ter acesso ao menu de opções de pacotes:

Cada item deste menu nos leva a um outro menu com as opções de instalação 
disponíveis. O primeiro programa que vamos selecionar para ser instalado está em devel 
selecione esta opção com as setas e pressione SPACE, um outro menu é apresentado:



Com as setas direcionais procure o programa gmake-3.80_2 e marque-o com SPACE, 
use TAB para selecionar OK e tecle ENTER. Voltamos ao menu principal:

Selecione a opção perl5 e tecle SPACE, isto nos leva ao menu de opções:



Selecione a opção perl-5.8.8, marque-a com SPACE, use TAB para selecionar OK e 
tecle ENTER. Estaremos de volta ao menu principal:

Selecione a opção security e tecle SPACE para visualizarmos o menu correspondente:



Procure o programa sudo-1.6.9.12_1, marque-o usando SPACE, use TAB para 
selecionar OK e tecle ENTER. Voltando ao menu principal, vamos agora selecionar a 
opção shells:

Tecle SPACE com a opção shells selecionada para acessarmos o menu de opções:



Selecione e marque o shell bash-3.1.10_1, use TAB para selecionar OK e tecle 
ENTER. Estamos de volta ao menu principal:

Já selecionamos todos os pacotes necessários, vamos prosseguir com a instalação.  Use 
TAB para selecionar INSTALL e tecle ENTER. Surgirá então uma tela (Package 
Targets) apresentando todos os programas que selecionamos:



Na próxima etapa do tutorial estaremos finalizando a instalação.
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Instalação: Parte 5

Após concluir a instalação dos pacotes que selecionamos o SYSINSTALL vai nos 
perguntar se queremos configurar alguma conta de usuário:

Por enquanto isso não será necessário, selecione NO e tecle ENTER. A próxima tela 
será:

Aqui está sendo requisitada a senha do usuário root, é com este usuário que você vai se 
logar pela primeira vez no FBSD. Ao pressionar ENTER observe na parte inferior da 
tela o seguinte prompt:

New password:

Cuidado!! O FBSD é Case Sensitive, isto é, faz distinção entre maiuscúlas e 
minúsculas. Esteja atento ao digitar sua senha: TESTE, Teste e teste não são a 
mesma coisa no FBSD!!

Digite uma senha no prompt acima e tecle ENTER. Será requisitada a confirmação com 
um novo prompt, logo abaixo do primeiro:

Retype new password:

Digite a mesma senha novamente e tecle ENTER.

Após inserirmos a senha o SYSINSTALL exibirá a seguinte menssagem:



Como já escolhemos tudo o que precisamos para o nosso sistema, selecione NO e tecle 
ENTER.

Estamos de volta ao menu principal do SYSINSTALL:

Usando TAB selecione X Exit Install e tecle ENTER. O SYSINSTALL exibirá uma 
janela pedindo confirmação:



Retire qualquer disco que esteja inserido em seus drives(inclusive algum dos cds de 
intalação do FBSD). Selecione YES e tecle ENTER, seu computador será reiniciado. 
No início da instalação tivemos que entrar no BIOS do nosso computador para mudar a 
sequência do boot(lembra??), como agora o FBSD já está instalado não precisamos 
mais inicializar pelo drive de cdrom. Repita o procedimento que usamos no início deste 
tutorial e altere a sequência de boot de modo que comece pelo HD.

Se você fez tudo direitinho, aguarde até que seja apresentada uma velha conhecida 
nossa:



Como no início da instalação, aguarde o término da contagem ou tecle ENTER. O 
FBSD vai fazer o reconhecimento dos dispositivos de hardware instalados em seu 
computador(exatamente como no início da instalação), sua tela terá algo muito parecido 
com:

Após terminado este processo o FBSD irá exibir um prompt requisitando um nome e 
usuário para login:



Digite root e tecle ENTER. O próximo passo será digitar a senha do usuário root, 
observe o prompt que surgirá logo abaixo do primeiro:

Digite aqui a senha que você inseriu durante a instalação.



Vamos adicionar um usuário que será usado por acesso remoto para suporte e 
manutenção, digite o comando abaixo e tecle ENTER:

#adduser

Insira os dados como indicado abaixo, em negrito estão os promts que serão 
apresentados e em grafia normal o que você vai digitar(tecle ENTER após digitar). No 
campo Enter password você vai inserir uma senha qualquer e anotá-la para 
posteriormente nos informa-la. Se não houver nada na frente do prompt apenas tecle 
ENTER:

Username: adsa

Full name: adsa

Uid (Leave empty for default):

Login group [adsa]:

Login group is adsa. Invite adsa into other groups? []: wheel

Login class [default]:

Shell (sh csh tcsh bash nologin) [sh]: bash

Home directory [/home/adsa]:

Use password-based authentication? [yes]:

Use an empty password? (yes/no) [no]:

Use a random password? (yes/no) [no]:

Enter password: sua senha

Enter password again: sua senha

Lock out the account after creation? [no]:

Aqui o adduser irá apresentar os dados do usuário seguido do prompt:

OK? (yes/no): yes

adduser: INFO: Sucessfully added (adsa) to the user database.

Add another user? (yes/no): no

Goodbye!

#



Pronto, já adicionamos o usuário que será usado para suporte remoto. Agora vamos 
configurar a interface de rede. No prompt de comando digite:

#ifconfig

A saída deste comando vai ser algo parecido com:

A placa de rede instalada em nosso computador está destacada em branco(de0) e o 
status da mesma está destacado em vermelho(active). As letras de ientificação variam 
dependendo da placa que você tem instalada em seu computador. Placas Via Rhine são 
reconhecidas como vr0, já as 3COM como xl0. Verifque se o status da sua placa está 
active, caso não esteja verifique se a mesma está devidamente conectada à rede. Se está 
tudo ok com a sua placa de rede vamos configurá-la, no prompt digite o seguinte 
comando:

#ifconfig xx inet ip do seu computador netmask máscara da sua rede

Onde xx são os identificadores da sua placa de rede, ip do seu computador e máscara 
da sua rede já falam por sí só. Feito isso seu computador estará inserido em sua rede 
interna.

Estas configurações se perdem quando o computador é reiniciado ou desligado. A partir 
deste ponto você pode contatar-nos para que possamos terminar de configurar o seu 
FBSD. Tenha em mãos o ip do computador e a senha do usuário adsa para que 
possamos acessá-lo remotamente e concluir algumas configurações que, por serem um 
tanto quanto complexas, não couberam neste tutorial.
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