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Resumo. A Tecnologia da Informação (TI), no âmbito da Administração Pública Federal, tem 
se tornado fundamental para as operações e estratégias das Organizações Públicas Brasileiras. 
Desta forma, cada vez mais as instituições dependem e demandam por informações, serviços, 
sistemas e infraestrutura de TI. Como resultado, além do crescimento do número de ativos 
para gerenciar, cresce a importância do monitoramento desses recursos, para detecção de 
problemas e para garantia da disponibilidade dos serviços. Sendo a redução do tempo de 
resolução dos incidentes um dos principais objetivos desse tipo de monitoramento, uma vez 
que o tempo de inatividade afeta diretamente os resultados e a satisfação dos usuários. Nesse 
sentido este trabalho apresenta um estudo de caso envolvendo a implantação da ferramenta de 
gerenciamento e monitoramento de redes Zabbix, no âmbito da Base Administrativa da 
Guarnição de Santa Maria, para investigar como a adoção de ferramentas desse tipo podem 
auxiliar na detecção de problemas e busca de soluções para atender mais rapidamente a falhas 
e indisponibilidade de ativos e serviços de rede. 
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Abstract. Information Technology (IT) has become fundamental to the operations and 
strategies of Brazilian Public Organizations. Meanwhile, institutions increasingly depend on 
and demand information, services, systems and IT infrastructure. As a result, the number of 
assets to manage grows and the importance of monitoring these resources to detect problems 
and to guarantee the availability of services increases. Therefore, reducing the time to resolve 
incidents is one of the main objectives of this type of monitoring, since downtime directly 
affects the results and user satisfaction. In this sense, this work presents a case study 
involving the deployment of the Zabbix network management and monitoring tool at Base 
Administrativa da Guarnição de Santa Maria to investigate how the adoption of tools of kind 
can assist in the detection of problems and the search for solutions more quickly address 
failures and unavailability of network assets and services. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A Tecnologia da Informação (TI), 

no âmbito da Administração Pública 
Federal, tem se tornado fundamental para as 
operações e estratégias das Organizações 
Públicas Brasileiras. Visando a efetiva 
utilização da informação, apoia as práticas e 
objetivos organizacionais em prol de uma 
melhor gestão de recursos públicos e 
qualidade na prestação de serviços aos 
cidadãos (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, 2015).  

Nesse sentido, os gestores de TI 
devem planejar as aquisições e ações 
relacionadas a TI, de forma a possibilitar 
uma maior efetividade e transparência no 
emprego do dinheiro público, afim de 
minimizar o seu desperdício. 

Enquanto isso, cada vez mais as 
instituições dependem e demandam por 
informações, as quais relacionam-se 
estritamente com a TI, no que se refere a 
serviços, sistemas e infraestrutura de TI. 
Como resultado, além do crescimento do 
número de ativos para gerenciar, cresce a 
importância do monitoramento desses 
recursos, para detecção de problemas e para 
garantia da disponibilidade dos serviços. 
Sendo a redução do tempo de resolução dos 
incidentes um dos principais objetivos 
desse tipo de monitoramento, uma vez que 
o tempo de inatividade afeta diretamente os 
resultados e a satisfação dos usuários. 

Além disso, ambientes de TI 
modernos, para serem eficientes precisam 
atender a quatro requisitos básicos: 
tolerância a falhas, escalabilidade, 
qualidade de serviço e segurança, porém é 
praticamente impossível atingir 100% de 
disponibilidade. Nesse sentido, o 
monitoramento auxilia na pronta resposta 
frente aos problemas e falhas que por 
ventura venham a ocorrer (HERNANTES; 
GALLARDO; SERRANO, 2015). 

Por outro lado, o Exército Brasileiro 
(EB), nos últimos anos, vem 
implementando seu processo de 
transformação rumo à Era do 
Conhecimento. Desta maneira, tem 

envidado esforços para aumentar a 
efetividade na gestão do bem público, 
buscando aperfeiçoar a governança 
corporativa e implantar uma eficiente 
racionalização administrativa. Assim, 
dentre as ações e atividades estratégicas 
previstas para os próximos anos, está a 
previsão do prosseguimento da implantação 
e reestruturação de Bases Administrativas, 
conforme objetivo estratégico nº 10, 
constante no Plano Estratégico do Exército 
2020-2023 (BRASILEIRO, 2020). 

Nesse contexto, a Base 
Administrativa da Guarnição de Santa 
Maria (B Adm Gu SM), criada pela 
PORTARIA nº 513, de 23 de maio de 2017 
e tendo como Diretriz de Implantação a 
PORTARIA nº 162 – EME, de 05 de junho 
de 2017, tem a missão de atuar com 
eficiência e eficácia, no âmbito da 
Guarnição de Santa Maria e Itaara, 
primando pela excelência, confiabilidade, 
agilidade, transparência e inovação 
tecnológica para conduzir as atividades de 
apoio e as de caráter administrativo, 
fornecendo entregas alinhadas ao Plano 
Estratégico do Exército e às necessidades 
das OM apoiadas, de forma que estas 
possam voltar-se, exclusivamente, ao 
cumprimento de suas missões finalísticas, 
contribuindo, assim, para o aprimoramento 
técnico da Força e possibilitando retorno 
mais efetivo para a sociedade. 

Além disso, a tecnologia 
desempenha um papel imprescindível para 
consecução dos objetivos estratégicos da B 
Adm Gu SM, sobretudo no que se refere a 
manutenção dos elevados níveis de 
confiabilidade, integridade e 
disponibilidade das informações. Daí a 
importância de verificar como a adoção de 
ferramentas que apoiem o gerenciamento e 
monitoramento da infraestrutura de TI 
podem auxiliar na detecção de problemas e 
busca de soluções para atender mais 
rapidamente a indisponibilidade de ativos e 
serviços de rede. 

Portanto, este trabalho tem como 
objetivo a implantação da ferramenta, open 
source, de gerenciamento e monitoramento 



de redes Zabbix, na B Adm Gu SM, para 
realizar a detecção de problemas de maneira 
mais eficaz, afim de diminuir o tempo de 
indisponibilidade em caso de falhas. 

O trabalho está organizado da 
seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o 
referencial teórico da pesquisa, relatando os 
conceitos essenciais para a abordagem 
proposta, além de incluir trabalhos 
relacionados à ferramenta e às técnicas 
utilizadas neste estudo de caso; o Capítulo 3 
apresenta a abordagem para gerenciamento 
e monitoramento de redes de computadores, 
além de detalhar a aplicação dessa 
abordagem no âmbito da rede privada da B 
Adm Gu SM; Capítulo 4 apresenta e discute 
os experimentos e resultados obtidos neste 
trabalho; por fim, o Capítulo 5 apresenta as 
conclusões, considerações finais, e 
sugestões de trabalhos futuros a serem 
desenvolvidos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo revisa os assuntos de 
pesquisa tratados neste trabalho. A Seção 
2.1 apresenta conceitos sobre 
gerenciamento de redes. A Seção 2.2 trata 
dos conceitos relacionados ao 
monitoramento de redes. A Seção 2.3 
apresenta conceitos relacionados a 
ferramenta de monitoramento Zabbix, a 
qual é a ferramenta utilizada no estudo de 
caso proposto neste trabalho. A Seção 2.4 
discute os trabalhos relacionados ao tema 
da pesquisa deste artigo. 
 
2.1 Gerenciamento de Redes 
 

Entende-se por Redes de 
Computadores um conjunto de 
computadores interconectados, os quais 
comunicam-se por meio de cabos 
estruturados, fibras óticas entre outras. Tais 
redes podem variar quanto a forma e 
tamanho e são compostas por estruturas 
físicas (equipamentos e ativos) e estruturas 
lógicas (programas e protocolos) 
(MOLINA; SILVEIRA; SANTOS, 2015). 

Para que a redes de computadores 
funcionem corretamente e atendam aos fins 
que se destinam é essencial que haja algum 
nível de gerenciamento e monitoramento. 
Para atingir esse objetivo torna-se 
necessária a adoção de ferramentas que 
possibilitem esse tipo de serviço 
(COLARES et al., 2020).  

Além disso, o gerenciamento de 
rede está diretamente ligado ao controle das 
atividades e ao monitoramento dos recursos 
no ambiente computacional. Possibilitando 
uma otimização do uso dos recursos 
disponíveis e redução no tempo de 
indisponibilidade dos equipamento e/ou 
serviços de rede. 

Desta maneira, o gerenciamento de 
rede pode ser definido como o conjunto de 
atividades, métodos, procedimentos e 
ferramentas que pertencem à operação, 
administração, manutenção e 
provisionamento de sistemas em rede, junto 
com a tecnologia necessária para dar 
suporte a essas atividades. Neste caso, a 
operação visa a manutenção do pleno 
funcionamento a rede e os serviços 
fornecidos por essa rede, bem como agir 
para diminuir o tempo de resposta aos 
problemas que correm. Já tarefas 
relacionadas à administração envolve 
gerenciar os recursos da rede. A 
manutenção envolve a realização de reparos 
e atualizações, preferencialmente adotando 
medidas proativas preventivas e corretivas, 
afim de otimizar o funcionamento e 
desempenho dos equipamentos e por 
consequência da rede como um todo. Por 
fim, o provisionamento se preocupa com a 
configuração de recursos na rede para dar 
suporte a um determinado serviço 
(CLEMM, 2006). 

Entretanto, em virtude do contínuo 
crescimento em escala e complexidade 
dessas redes, o gerenciamento torna-se cada 
vez mais complexo e custoso. Além disso, a 
medida que a TI alinha-se aos objetivos 
estratégicos das empresas, manter esses 
serviços funcionando torna-se sinônimo de 
manter os negócios funcionando. 
 



2.2.1 Modelo de Referência FCAPS 
 

Um modelo de referência de 
gerenciamento serve para orientar e ajudar 
gestores de redes apresentando estruturas 
conceituais para organizar diferentes tarefas 
e funções que fazem parte do 
gerenciamento de redes de computadores 
(CLEMM, 2006). 

Nesse sentido, a ISO (International 
Organization for Standardization) propôs 
um framework para gerenciamento de redes 
chamado FCAPS, conforme Figura 1, o 
qual divide a tarefa de gerenciamento em 
cinco áreas funcionais (ISO, 1984):  

 
Figura 1 – Modelo FCAPS. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de (COMMUNICATION, 2020). 
 

a) Gerenciamento de Falhas (Fail), 
envolve o monitoramento contínuo 
da rede para identificação e correção 
de problemas. Os gestores da rede 
empregam recursos que permitam 
encontrar falhas em dispositivos 
gerenciados, redes e operações de 
rede, de modo que possam 
determinar a causa e tomar medidas 
corretivas de forma imediata. O 
gerenciamento de falhas contribui 

para o aumento da confiabilidade e 
disponibilidade da rede;  

 
b) Gerenciamento de Configuração 

(Configuration), abrange a função 
de manter o inventário dos 
dispositivos gerenciados, de modo a 
permitir o registro e o controle das 
mudanças ocorridas nas 
configurações desses equipamentos, 
bem como atua para executar ajustes 
de configuração necessários para 
solução de problemas ou para 
melhorar o desempenho da rede;  

 
c) Gerenciamento de Contabilidade 

(Accounting), inclui métodos de 
rastreamento a partir do uso de 
estatísticas, para medir o tráfego da 
rede. São coletadas informações 
sobre a utilização dos recursos da 
rede, as quais podem ser utilizadas 
para estabelecer métricas, 
determinar quotas ou determinar 
custos;  

 
d) Gerenciamento de Desempenho 

(Performance), busca garantir que o 
desempenho da rede permaneça em 
níveis aceitáveis, utilizando 
sistemas de rastreamento e 
estatísticas da rede, onde são 
coletados dados sobre utilização dos 
enlaces e dispositivos, tempos de 
resposta e informações de 
disponibilidade. Esses dados podem 
ser usados para determinar 
tendências, bem como identificar e 
resolver problemas relacionados a 
performance; e 

 



e) Gerenciamento de Segurança 
(Security), lida com direitos de 
acesso, incluindo autenticação e 
autorização, privacidade de dados e 
auditoria de violações de segurança. 
Sua função é atuar para mitigar as 
vulnerabilidades da infraestrutura e 
gerenciar as possíveis ameaças; 

Em linhas gerais, este trabalho 
focaliza principalmente no gerenciamento 
de falhas. 
 
2.2 Monitoramento de Redes 
 

O monitoramento é apenas um dos 
diversos componentes do gerenciamento de 
redes. Seu principal objetivo é fornecer ao 
gerente da infraestrutura de TI as 
informações necessárias para um 
gerenciamento eficiente dessa 
infraestrutura, a partir de um 
acompanhamento contínuo para detectar, 
diagnosticar e ajudar a resolver falhas e 
outros problemas no ambiente de tecnologia 
(KAVOURGIAS, 2020). Nesse sentido, o 
monitoramento pode ser conceituado, a 
grosso modo, como ferramentas e processos 
empregados para medir e gerenciar recursos 
e sistemas. Desta forma, ajudando a 
traduzir as informações coletadas desses 
recursos e sistemas em valor comercial para 
as organizações, sejam elas públicas ou 
privadas (TURNBULL, 2014). 

Nesse contexto, o monitoramento 
torna-se uma atividade primordial para que 
a rede e seus recursos mantenham-se em 
níveis satisfatórios de disponibilidade, 
desempenho, qualidade e segurança. 

O monitoramento de redes pode ser 
classificado em (PALÚCHOVÁ, 2020):  

 
a) monitoramento de 

disponibilidade, que se preocupa 
basicamente com a acessibilidade 
dos dispositivos da rede, cuja 
investigação é o foco deste trabalho; 
e  

 
b) monitoramento de desempenho, o 

qual lida com os parâmetros de 
desempenho da rede nos enlaces e 
nós da rede, como por exemplo, 
largura de banda disponível, atraso 
ou perda de pacote; 

 
O monitoramento de disponibilidade 

de serviços utiliza a técnica de varredura de 
porta, enquanto o monitoramento de 
dispositivos de rede e hosts usam o conceito 
de protocolos SNMP e ICMP, 
respectivamente. SNMP é um protocolo de 
gerenciamento padrão da indústria 
originado para redes TCP / IP. 

Além disso, TURNBULL (2014) 
criou um modelo de maturidade de três 
níveis que reflete os vários estágios de 
evolução do monitoramento que as 
organizações tendem a experimentar, As 
etapas são: 

 
a) Manual, iniciado pelo usuário 

ou sem monitoramento: neste 
caso o monitoramento é em 
grande parte manual, iniciado 
pelo usuário ou nem executado. 
Quando realizado dessa forma, o 
monitoramento fornece pouco 
ou nenhum valor na medição da 
qualidade ou serviço e entrega 
poucos ou nenhum dado que 
ajude a TI a justificar 
orçamentos, custos ou novos 
projetos; 
 

b) Reativo: o monitoramento 
reativo é quase sempre 
automático, a partir do uso de 
alguma ferramenta de 
monitoramento, com alguns 
resquícios de componentes 
manuais ou não monitorados. 
Geralmente são realizadas 



verificações básicas como 
espaço em disco, uso de CPU e 
memória e dados de 
desempenho. Sendo os alertas 
baseados em thresholds simples. 
Há um amplo foco em medir a 
disponibilidade e gerenciar 
ativos de TI, mas dados podem 
ser coletados para medir a 
experiência do cliente. O 
monitoramento também pode 
fornecer alguns dados para 
medir a qualidade ou o serviço. 
Esses dados podem ajudar a TI a 
justificar orçamentos, custos ou 
novos projetos;  

 
c) Proativo:  O monitoramento é 

realizado de forma automática 
pela equipe de gerenciamento de 
configuração, sendo considerado 
essencial para gerenciar a 
infraestrutura e os negócios. São 
utilizadas uma ampla gama de 
métricas, as quais servem para 
medir o desempenho dos 
recursos e os resultados 
comerciais, em vez de apenas 
questões de espaço em disco e 
CPU. Esse tipo de 
monitoramento fornece dados 
que medem a qualidade do 
serviço e fornece dados que 
ajudam o TI a justificar 
orçamentos, custos ou novos 
projetos 

	

Este trabalho apresenta um estudo 
de caso de um ambiente sem 
monitoramento, como é o caso da B Adm 
Gu SM, e tem por objetivo a implantação 
da ferramenta Zabbix para verificar o 
estado e a disponibilidade da infraestrutura 
de rede de computadores do órgão.  

 
2.2.1 Protocolos de gerenciamento 
 
 Os protocolos de gerenciamento de 
redes têm a função de garantir a 
comunicação entre os recursos de redes. 
Esses protocolos de gerenciamento de rede 
têm sido tradicionalmente implementados 
como protocolos do nível de aplicação. No 
contexto do monitoramento de redes os 
protocolos podem ser empregados em um 
modelo no qual o sistema de 
monitoramento consulta os componentes 
que estão sendo monitorados, conhecido 
como monitoramento baseado em polling. 
Nesse tipo de monitoramento geralmente o 
protocolo utilizado é o ICMP (Internet 
Control Message Protocol). O outro tipo é 
conhecido como monitoramento baseado 
em push, onde os dispositivos, serviços e 
aplicativos gerenciados são quem emitem 
os dados para o sistema de monitoramento. 
O protocolo de gerenciamento mais 
utilizado nesse último, é o protocolo SNMP 
(Simple Network Management Protocol) 
(TURNBULL, 2014). 
 

• Protocolo ICMP: protocolo 
integrante do Protocolo IP, o qual é 
empregado no envio de mensagens 
de diagnóstico de falhas na rede 
(COMER, 2016). O protocolo 
ICMP complementa o protocolo IP, 
cuja combinação possibilita a 
notificação, correção de erros e 
verificação de disponibilidade dos 
ativos de rede. O ICMP contempla 
mensagens de notificação de erro, as 
quais informam erros de 
processamento de pacotes IP em 
determinado dispositivo e 
mensagens de consulta, cujo 
objetivo é coletar informações 
específicas de um dado ativo de rede 
(FOROUZAN, 2009). As 
ferramentas de depuração mais 
utilizadas, que implementam o 



protocolo ICMP, são ping, a qual 
envia uma requisição ao dispositivo 
gerenciado que gera uma resposta 
contendo informações à cerca do 
tamanho do pacote recebido, do 
número de sequência e tempo de ida 
e volta em milissegundos; e o 
traceroute (Unix) / tracert 
(Windows), que exibe a rota do 
pacote desde a origem até o seu 
destino, bem como os saltos e 
tempos de duração (PRADO, 2017). 
 

• Protocolo SNMP: é provavelmente 
o protocolo de gerenciamento mais 
conhecido, que consiste em um 
conjunto de padrões para 
gerenciamento que inclui um 
protocolo, uma especificação de 
estrutura de dados, e um conjunto de 
objetos de dados. O protocolo 
SNMP é definido pela IETF (The 
Internet Engineering Task Force), a 
qual é responsável pelos padrões de 
protocolos que controlam o tráfego 
de internet. Atualmente existem três 
versões desse protocolo: SNMPv1, 
SNMPv2 e SNMPv3. Além disso, 
existem três componentes principais 
em uma arquitetura de 
gerenciamento de rede que são: 
entidade gerenciadora, dispositivos 
gerenciados e o protocolo de 
gerenciamento de rede ou dados 
(CLEMM, 2006). 
 

• Protocolo Zabbix: Os 
desenvolvedores do Zabbix também 
definiram um protocolo para 
comunicação com agentes de 
equipamentos que não suportam 
protocolos tradicionais como o 
SNMP. O protocolo Zabbix é 
extremamente simples e funciona 

sobre conexões TCP. O agente 
Zabbix é implantado em um 
dispositivo alvo de monitoramento e 
passa a fornecer dados relativos aos 
recursos locais. Os dados fornecidos 
podem ser enviados em formato 
limpo, quando se trata apenas de 
uma informação, ou podem ser 
encapsulados em objetos JSON, 
quando uma única mensagem 
contém várias informações de 
monitoramento. O protocolo pode 
funcionar de duas formas, ou em 
dois tipos de monitoramento: 
baseado em polling ou push 
(ZABBIX, 2020). 

 
2.3 Ferramenta de Monitoramento 
Zabbix 
 

A ferramenta de monitoramento de 
rede Zabbix é um software livre de código 
aberto, sob a licença GPLv2 (GNU General 
Public License), que permite monitorar, de 
forma automatizada, o desempenho e 
disponibilidade de diversos tipos de 
serviços, aplicações e ativos de uma rede de 
computadores, tais como servidores, hosts, 
switches, roteadores, bancos de dados entre 
outros. Atualmente na versão 5.0, essa 
ferramenta constitui uma solução completa 
para gerenciamento de redes, apresentando 
recursos para, além de monitorar o 
desempenho de uma infraestrutura de redes, 
também alertar e notificar os gestores à 
cerca dos eventos que possam ocorrer com 
os ativos gerenciados, monitorar arquivos 
de logs, verificar a integridade de arquivos 
de configuração, realizar auditoria, obter 
uma visão de alto nível dos recursos de TI, 
monitorar os SLA (Service Level 
Agreements) e realizar previsão de 
tendências para o levantamento de 
necessidades (ZABBIX, 2020). 

O Zabbix foi criado por Alexei 
Vladishev em 2001, e atualmente é mantido 
e suportado pela Zabbix SIA. Sua 



arquitetura é distribuída, sendo a 
administração centralizada via navegador 
web. As informações são coletadas de 
diferentes locais e armazenadas em um 
banco de dados relacional (PERTTU, 
2016). Conforme a Figura 2, os principais 
componentes do Zabbix são (ZABBIX, 
2020):  
 

• Zabbix Server: é o componente 
central da solução, o qual é 
responsável pela coleta e 
armazenamento das informações 
referentes à integridade, 
disponibilidade e estatísticas à cerca 
dos recursos e ativos monitorados. 
Ainda, disponibiliza mecanismos de 
alerta e visualização de dados; 
 

• Zabbix Proxy: Componente 
opcional para monitoramento 
distribuído. Realiza a coleta de 
dados de desempenho e 
disponibilidade e os envia ao Zabbix 
Server. Pode ser usado para 
distribuição da carga de 
monitoramento ou para monitorar 
ativos em redes geograficamente 
separadas; 

 
• Zabbix Database: repositório 

central, responsável por armazenar 
as informações coletadas pelo 
Zabbix Server ou Zabbix Proxy, 
bem como as configurações do 
sistema; 
 

• Zabbix Web Frontend: aplicação 
Web que permite a administração e 
configuração do sistema, além do 
monitoramento e visualização das 
informações coletadas, a partir de 
mapas, gráficos e telas; 
 

• Zabbix Agent: componente 
executado nos dispositivos alvos, o 
qual é responsável pela coleta de 
informações desses dispositivos, 
que são enviadas para o Zabbix 
Server ou Zabbix Proxy. Seu uso é 
opcional, uma vez que podem ser 
usados outros protocolos como: 
SNMP, IPMI, SSH, etc.; 

 
 

 
Figura 2 – Arquitetura e componentes do Zabbix.
  



Fonte: ( UYTTERHOEVEN; OLUPS (2019) , p. 13).
 

 
 
De um modo geral, a integração 

desses componentes habilita a utilização de 
três tipos de monitoramento (ZABBIX, 
2020): a) verificação simples, a qual não 
exige nenhuma instalação adicional no 
dispositivo gerenciado e pode ser realizada 
com o uso do protocolo ICMP (Internet 
Control Message Protocol) enviado a cada 
intervalo de tempo; b) monitoramento local, 
que é realizado pelo agente Zabbix; e c) 
monitoramento remoto por meio dos 
protocolos SNMP, TCP e ICMP sobre 
IPMI, SSH e Telnet. 
 
2.4 Trabalhos Relacionados 
 

Na medida em que as redes de 
computadores crescem em tamanho e 
complexidade, os seus recursos e serviços 

tornam-se, cada vez mais, críticos e 
indispensáveis para seus usuários. Em 
decorrência disso, aumenta a importância 
do gerenciamento e monitoramento dessas 
redes para lidar com falhas, 
indisponibilidade de equipamentos, 
problemas de segurança e desempenho, 
entre outros. 

Nesse sentido, pesquisadores têm se 
empenhado na busca de soluções para esses 
problemas. A questão da segurança em 
redes de computadores foi abordada no 
trabalho de MOLINA et al. (2015), no qual, 
com objetivo de proteger informações e 
dados que trafegam na rede, contra invasão 
e inconsistência, foi apresentado um estudo 
de caso no ambiente da rede corporativa da 
Prefeitura Municipal de Palmeira das 
Missões – RS. Neste caso, o órgão público 



gerencia informações financeiras 
confidenciais dos contribuintes do 
município. 

Em MOLINA et al. (2015), para 
implantação de um ambiente de segurança 
na rede de computadores do município, 
foram aplicados os conceitos de VLANs 
(Virtual Local Area Network) e DMZ 
(Demilitarized Zone) combinados com a 
implantação do Zabbix e SARG (Squid 
Analysis Report Generator). O Zabbix foi 
configurado para monitorar o tráfego dos 
nós da rede e, a partir das informações 
coletadas pelo Zabbix foi possível melhorar 
significativamente o tempo de resposta a 
incidentes de rede, bem como possibilitou 
uma tomada de decisão mais assertiva. 

Por outro lado, diversas pesquisas 
abordaram problemas relacionados a 
disponibilidade e desempenho da rede de 
computadores. Em PRADO (2017), por 
exemplo, foram investigados os 
procedimentos que podem ser adotados 
para identificar e corrigir vulnerabilidades e 
mau desempenho de rede de computadores, 
em vista de aumentar a sua disponibilidade 
e reduzir o tempo de resposta a incidentes. 
Para tratar esse problema foi desenvolvido 
um estudo de caso para o monitoramento da 
infraestrutura de rede do Instituto Federal 
da Bahia, campus de Vitória da Conquista – 
BA. Após a realização de um estudo 
comparativo entre diversas ferramentas 
disponíveis para gerenciamento e 
monitoramento de redes, o Zabbix foi o 
software escolhido para implantar o 
mapeamento e o monitoramento de recursos 
de rede, tais como: switches, firewall, 
máquinas virtuais, sistema de chamados e 
redes sem fio. Com a implantação do 
Zabbix puderam ser observados resultados 
como por exemplo, solução definitiva de 
problemas recorrentes, maior celeridade no 
atendimento aos incidentes, além de uma 
melhora na disponibilidade dos ativos 
monitorados. 

ROSA (2018) buscou investigar de 
que maneira é possível monitorar a 
disponibilidade e o desempenho da uma 
infraestrutura de rede e suas aplicações, 

usando como estudo de caso o ambiente 
computacional do Comando de Operações 
Terrestres – COTER, um Órgão de Direção 
Operacional – ODOp do Exército 
Brasileiro. Para atingir os objetivos da 
pesquisa foi implantada e configurada a 
ferramenta Zabbix para realizar a coleta de 
informações sobre os níveis de 
armazenamento, processamento e tráfego 
de redes do Sistema de Protocolo 
Eletrônico – SPED, a qual integra o projeto 
Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística e Documental do Exército – 
SIGADEx e informações sobre o fluxo de 
dados tramitados pelo firewall de borda da 
organização militar. Assim, as informações 
coletadas proporcionaram uma maior 
eficácia e agilidade na solução de 
problemas e tomadas de decisão pelo 
gerente da rede em contraste a gestão sem 
monitoramento adotada anteriormente pelo 
órgão. 

Finalmente, no trabalho de 
BENICIO (2015), implementado no âmbito 
do Instituto Federal de São Paulo Campus 
Capivari, foram pesquisadas as 
características e benefícios da 
implementação da ferramenta Zabbix na 
rede lógica da instituição. Baseado na 
identificação dos principais problemas 
existentes, onde foram apontados o 
gerenciamento das impressoras, espaço em 
discos dos servidores e indisponibilidade do 
Hotspot. Os ativos a serem monitorados 
foram selecionados e configurados para 
coleta das informações. Dentre as 
características e benefícios encontrados, 
destacam-se, entre outros, a automatização 
dos processos e facilidade, agilidade e 
rapidez em diagnosticar problemas. 

 
3. IMPLANTAÇÃO DO ZABBIX 
 

O presente capítulo aborda o estudo 
de caso sobre a implantação da ferramenta 
Zabbix para gerenciamento e 
monitoramento da infraestrutura de TI da 
Base Administrativa da Guarnição de Santa 
Maria (B Adm Gu SM), bem como 



apresenta a metodologia utilizada para 
consecução desse objetivo 

 
3.1 Cenário 
 

A B Adm Gu SM foi criada pela 
PORTARIA nº 513, de 23 de maio de 2017, 
com o objetivo de racionalizar e aprimorar 
a administração das atividades de apoio, 
assim como de procedimentos e processos 
comuns, de caráter administrativo (nas 
áreas financeira, orçamentária, ambiental e 
patrimonial) e o atendimento às demandas 
logísticas das Organizações Militares, 
Organizações Militares de Saúde e 
Estabelecimentos de Ensino situados nas 
Guarnições de Santa Maria-RS e Itaara-RS. 

O “embrião” da B Adm Gu SM foi 
um Projeto-piloto chamado PRORASAM 
(Programa de Racionalização 
Administrativa da Guarnição de Santa 
Maria), o qual instituiu uma Seção de 
Pagamento de Guarnição e uma Seção de 
Licitações de Guarnição.  

Desde o início da implantação, essas 
seções foram apoiadas, para fins de 
infraestrutura de redes, serviços e suporte 
de TI, pela Seção de Informática do 
Comando da 3ª Divisão de Exército (Cmdo 
3ª DE). A partir da criação e implantação da 
B Adm Gu SM em 2017, além das seções 
supracitadas, diversas seções que estavam 
subordinadas ao Cmdo 3ª DE foram 
transferidas para a Organização Militar 
recém-criada, como por exemplo, 
Almoxarifado, Setor Financeiro, Órgão de 
Inativos e Pensionistas, Prefeitura Militar, 

Hotel de Trânsito, Posto de Identificação, 
Fiscalização Administrativa, Conformidade 
de Registros e Gestão e Seção de 
Aquisições e Contratos. Além disso, foi 
criada uma Seção de Informática na B Adm 
Gu SM. 

A B Adm Gu SM iniciou suas 
atividades em uma infraestrutura de rede 
não inventariada, não gerenciada e sem 
monitoramento. Além disso, a partir dos 
resultados apresentados com aplicação da 
análise ambiental da área de TIC da B Adm 
Gu SM para confecção do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
2020-2022 (PDTIC), realizada por meio da 
análise SWOT, foram identificadas a 
ausência de inventário de hardware e 
software e falta de gerenciamento e 
monitoramento da rede como sendo as 
principais fraquezas do ambiente de TI da 
OM. 

Portanto, as primeiras metas 
constantes no PDTIC trabalhadas foram a 
implantação de um sistema para realizar o 
inventário e outro sistema para realizar o 
gerenciamento e o monitoramento da rede 
de computadores da B Adm Gu SM.  
 
3.2. Infraestrutura de TI  

 
Como primeiro passo para 

implantação da ferramenta Zabbix no 
ambiente computacional da B Adm Gu SM, 
foi confeccionado o mapa da rede da 
organização militar, conforme mostra a 
Figura 3. 

 
Figura 3 – Mapa da Rede da B Adm Gu SM. 
 



 
Fonte: Autor. 
 
 

Cabe salientar que, como a maioria 
das seções que hoje compõem a B Adm Gu 
SM pertenciam ao Cmdo 3ª DE, as duas 
OM ainda compartilham alguns recursos da 
infraestrutura de redes, como servidores de 
rede e switches. 

Atualmente, os servidores de rede 
da B Adm Gu SM estão instalados no 
datacenter do Cmdo 3ª DE, porém já está 
sendo construído um datacenter nas 
dependências da B Adm Gu SM.  

Outro ponto que merece destaque é 
que, além da separação geográfica entre as 
instalações da B Adm Gu Sm e Cmdo da 3ª 
DE, existem seções da B Adm Gu SM, 
como por exemplo, Posto de Identificação, 
Órgão de Inativos e Pensionistas, Prefeitura 
Militar e Hotel de Trânsito, que também 
estão geograficamente separadas das 
dependências da B Adm Gu SM. 

Nesse contexto, como a organização 
militar possuía um ambiente sem 
monitoramento, optou-se por realizar um 
monitoramento reativo da disponibilidade 
dos enlaces e switches da rede. Assim 
foram selecionados para serem monitorados 
os equipamentos, conforme mostra a Tabela 
1.  
 

Tabela 1 – Equipamentos monitorados 
 

Marca/Modelo Local 

HPE 1920-24G JG924A Pav A 

Dell N1524 Pav A 

HP 1810-24G Pav B 

Opticom G524C4 Pav B 

TP-Link T2600G-28TS Pav D 

TP-Link T2600G-28TS Pav D 

HP 1810-24G Pav E 

Planet GS-4210-24T2S Pav E 

HP 1810-24G Pav F 

TP-Link T1600G Pav F 

RTR Cisco 2911 DC 6ª Bda 

TP-Link T1600G DC Rede Metro 

HPE 1920-24G JG924A OIP 

LG Nortel GS24M OIP 

PLANET WGSW-24040 OIP 

HPE 1920-24G JG924A PI 

3COM 3300XM HT 

Dell N1524 Pav Cmdo 3 DE 



HP Core A7503 DC 3ª DE 

H3c S5120 Rede Metro 3DE 

RTR Cisco 2911 Rede Metro 3DE 

Cisco Catalyst 2960-X Rede Metro 3DE	

Fonte: Autor. 
  

O Zabbix Server foi instalado 
através do código fonte em uma máquina 
virtual com Sistema Operacional Debian 
10, com 4GB de memória RAM, 60 GB de 
armazenamento e com 01 vCPU e 01 placa 
de rede. Na mesma máquina fora instalados 

Zabbix Server, Banco de Dados (MariaDB 
versão 10.3.22) e Interface Web. As 
configurações do Zabbix Server foram 
mantidas com o padrão de instalação.  

Após a configuração do servidor 
com os serviços necessários para o 
funcionamento do Zabbix Server, foram 
adicionados os hosts (equipamentos 
monitorados) e a inicialização de 
monitoramentos. Os hosts foram A figura 4 
mostra a tela de cadastro de hosts. 
 

 
 
Figura 4 – Tela cadastro de hosts. 
 

 
Fonte: Autor. 
 

O monitoramento da disponibilidade 
dos switches gerenciáveis e roteadores 
foram configurados por intermedido do uso 
do protocolo ICMP, configurados com o 
template padrão do Zabbix ICMP ping. 

Posteriormente ao cadastramento 
dos hosts selecionados para serem 

monitorados, o mapa da rede confeccionado 
foi configurado como plano de fundo da 
ferramenta e os hosts cadastrados foram 
adicionados no mapa Zabbix, conforme sua 
localização no plano de fundo, conforme 
apresentado na Figura 5. 
 

  
Figura 5 – Mapa de monitoramento Zabbix.  
 



 
Fonte: Autor. 
 
 
4. RESULTADOS 
 

Com a implantação da ferramenta 
Zabbix para o monitoramento da 
disponibilidade dos recursos da rede da 
Base Administrativa da Guarnição de Santa 
Maria, a equipe da Seção de Informática 
pôde resolver os incidentes relacionados 
aos dispositivos gerenciados de forma mais 
célere. 

Desta maneira, a prática de 
monitoramento contribuiu para o bom 
funcionamento da rede também na 
identificação e diagnóstico de equipamentos 
que apresentavam problemas recorrentes. 
Outro resultado desse monitoramento foi 
uma melhor identificação das necessidades 
da Seção de Informática no que diz respeito 
a aquisição de novos switches devido a 
criação de novos postos de trabalho na 
diferentes divisões e seções da B Adm Gu 
SM. 

Outro resultado importante foi a 
identificação de gargalos na rede causados 
pelo cascateamento de switches, bem como 
alguns enlaces que podem ser feitos 
diretamente com fibra óptica em detrimento 
do uso de conversores de mídia. 

Levando em consideração que a 
infraestrutura de rede da B Adm Gu SM era 
um ambiente não monitorado, a 
implantação do Zabbix trouxe benefícios 
quanto ao monitoramento dos ativos e 
serviços de rede, possibilitando que 
recursos geograficamente separados 
pudessem ser monitorados a partir de um 
ponto único de gerenciamento. 
 
5. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho apresentou um 
estudo de caso da implementação de uma 
solução de gerenciamento e monitoramento 
de redes de computadores no ambiente da 
Base Administrativa da Guarnição de Santa 
Maria usando a ferramenta Zabbix. 

Conclui-se que a implantação do 
Zabbix se mostrou eficaz e atendeu as 
expectativas, já que com adoção desse tipo 
de ferramenta é possível realizar a detecção 
quase que instantaneamente dos incidentes 
referentes à indisponibilidade de algum 
equipamento ou serviço, por meio da 
emissão de alertas. Além disso, o Zabbix 
facilita a obtenção de diversas informações 
que podem apoiar os gestores de TI também 
no planejamento e justificativa de 
orçamentos e custos; 



Como sugestão para trabalhos 
futuros ou implementação deste trabalho, 
sugere-se os seguintes temas: 

a) monitoramento de outros ativos, 
tais como servidores físicos, máquinas 
virtuais e nobreaks; 

b) implementação de outros itens 
para o monitoramento de desempenho; 

c) monitoramento de equipamentos 
e sistemas utilizando outros protocolos de 
gerenciamento; 

d) implantar um gerenciamento 
proativo com funções automatizadas; 

e) desenvolver a integração do 
software Zabbix com algum software de 
help desk, possibilitando vincular os 
eventos gerados no Zabbix aos incidentes 
gerenciados pelo help desk. 

f) implementação do envio de 
alertas por e-mail, sms, jabber (mensageiro 
instantâneo) 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
BENICIO, W. E. P. Monitoramento e 
Gerenciamento de Redes utilizando 
Zabbix. 2015.  (Tecnólogo). Curso de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO – CÂMPUS CAPIVARI 
 
BRASILEIRO, E. Plano Estratégico do 
Exército 2020-2023 2020. 
 
CLEMM, A. Network Management 
Fundamentals.  Indianapolis, USA: Cisco 
Press, 2006.   
 
COLARES, L.  et al. Uma Comparação dos 
Dados da Ferramenta Zabbix com a 
Percepção dos Usuários da Rede no 
Instituto Federal Catarinense-Campus 
Avançado Sombrio. Anais da XVII Escola 
Regional de Redes de Computadores, 2020.    
SBC. p.105-111. 
 

COMER, D. E. Redes de Computadores e 
Internet-6.   Bookman Editora, 2016.  
ISBN 8582603738. 
 
COMMUNICATION, S. I.,  2020.  
Disponível em: < 
https://www.directindustry.com/pt/prod/sie
mens-industrial-communication/product-
50160-2042181.html >. Acesso em: 02 de 
Outubro de 2020. 
 
FOROUZAN, B. A. Comunicação de 
dados e redes de computadores.   AMGH 
Editora, 2009.  ISBN 8563308475. 
 
HERNANTES, J.; GALLARDO, G.; 
SERRANO, N. It infrastructure-monitoring 
tools. IEEE Software, v. 32, n. 4, p. 88-93,  
2015. 
 
ISO. 7498-4:" Information Processing 
Systems-Open Systems Interconnection. 
Basic Reference Model-Part, v. 4,  1984. 
 
KAVOURGIAS, G. M. IT infrastructure 
monitoring in enterprise environment 
using SiteScope. 2020. 111 (PostGraduate). 
Polytechnic School - Computer 
Engineering & Informatics Department, 
University of Patras 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, O. 
E. G. Guia de PDTI do SISP. Brasília-DF 
2015. 
 
MOLINA, D.; SILVEIRA, S.; SANTOS, F. 
Implantação de Um Ambiente de Segurança 
de Redes de Computadores: um estudo de 
caso na Prefeitura Municipal de Palmeira 
das Missões–RS. Frederico Westphalen-
RS: UFSM,  2015. 
 
PALÚCHOVÁ, I. Optimization of Network 
Monitoring. Information Sciences & 
Technologies: Bulletin of the ACM 
Slovakia, v. 12, n. 1,  2020. 
 
PERTTU, V. Implementing a Network 
Monitoring Tool in a Company IT 
Infrastructure.  2016. 



 
PRADO, R. M. S. O Monitoramento de 
Redes como estratégia para 
melhoramento de desempenho e 
disponibilidade de infraestruturas: 
Estudo de Caso IFBA campus Vitória da 
Conquista. 2017. 80 Monografia  
Programa de Graduação em Bacharelado 
em Sistemas de Informação, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia Campus Vitória da Conquista 
 
ROSA, C. F. D. Utilização do Zabbix para 
gestão e monitoramento de ativos de rede.  
2018. 
 
TURNBULL, J. The art of monitoring.   
James Turnbull, 2014.  ISBN 0988820242. 
 
UYTTERHOEVEN, P.; OLUPS, R. 
Zabbix 4 Network Monitoring: Monitor 
the performance of your network devices 
and applications using the all-new 
Zabbix 4.0. Third Edition. Birmingham, 
UK: Packt Publishing, 2019.   
 
ZABBIX. https://www.zabbix.com/.  2020.  
 


