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Resumo 

 

 Com o avanço das tecnologias e o crescimento dos ambientes de redes, surgi 

a necessidade de ter um controle centralizado, onde possa obter informações em 

tempo real sobre diversos aspectos como: informações do disco, uso de memória, 

trafego de redes, CPU etc. 

 Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do monitoramento 

de redes em ambientes corporativos, após pesquisas baseadas em ferramentas que 

estão em destaque no mercado tecnológico, auxiliando administradores a obter o 

máximo de informações para o desempenho da rede e consequentemente o mínimo 

de problemas. 

 A ferramenta escolhida para ser utilizada no ambiente foi ZABBIX integrado 

com GRAFANA, pois ambos utilizam inúmeros recursos, podendo auxiliar a gerência 

de redes em várias formas, gerando gráficos, alertas com erros que podem ser 

encaminhados para e-mails ou Apps como Telegram, e tudo sendo visualizado através 

de dashboards customizados.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Redes. Zabbix. Grafana. Open-Source. 

 
 
______________________________________ 
 

¹ Professor da UNIBRA. Msc. Adilson da Silva orientador. E-mail para contato: 

adilsondasilva.professor@gmail.com 

² Professor da UNIBRA. Msc. Renan da Costa Alencar co-orientador. E-mail para 

contato: mr.costaalencar@gmail.com  



Abstract 

 With the advancement of technologies and the growth of network environments, 

the need arose to have a centralized control, where I can obtain information in real 

time on several aspects such as: disk information, memory usage, network traffic, CPU 

etc. 

 This work aims to demonstrate the importance of monitoring networks in 

corporate environments, after research based on tools that are highlighted in the 

technological market, helping administrators to obtain the maximum information for the 

performance of the network and consequently the minimum of problems. 

 The tool chosen to be used in the environment was ZABBIX integrated with 

GRAFANA, as both use numerous resources, being able to assist the management of 

networks in various ways, generating graphics, alerts with errors that can be forwarded 

to emails or Apps like Telegram, and everything being visualized through customized 

dashboards. 

 

Keywords: Network Management. Zabbix. Grafana. Open-Source.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Segundo Figueiredo (2013), o início das redes de computadores ocorre por 

volta da década de 60, onde quem dominava era a rede telefônica, com transmissão 

de voz por comutação (processo que interliga dois ou mais pontos entre si). Com o 

surgimento de minis e microcomputadores, podendo ser instalados em áreas 

diferentes, mas a união desses computadores ainda era impossível.  

 Ainda, segundo Figueiredo (2013), mesmo com o alto custo da época, houve o 

surgimento da multiprogramação, e a partir desse momento surgiu a necessidade de 

unir esses computadores, para que as informações pudessem ser compartilhas com 

redes diferentes, estudos foram iniciados em busca de soluções que atendessem a 

essa necessidade, tinha-se ideia de gerar esse trafego através de um comando a partir 

do computador de origem para o de destino e, com o avanço dessas pesquisas, surgiu 

a ideia de transformar a comutação de circuitos que a telefonia usava como base, em 

comutação de pacotes, a partir daí três grupos de pesquisas focaram em estudos, 

sendo o Leonard Kleinck, o primeiro nos laboratórios MIT, usando a teoria das filas, 

sua comutação era baseada no trafego em rajadas.  

Com a crescente demanda das atuais redes de computadores, surge, junto a 

ela, a necessidade de monitoramento dos equipamentos denominados ativos de rede 

com o objetivo de manter um certo catálogo dos mesmos para que se possa obter, de 

maneira rápida e prática, a atual situação de funcionamento destes equipamentos. 

O monitoramento visa manter a funcionalidade da rede, garantindo 

performance e disponibilidade dos equipamentos por meio de análises que podem 

mostrar os níveis de criticidade dos recursos utilizados e que de alguma maneira 

possam interferir negativamente o desempenho da rede, somente analisar os 

equipamentos faz com que o processo de monitoramento seja falho, além da análise 

faz-se necessário também a realização de uma base de dados do ambiente onde a 

rede se encontra, para usá-las como base em futuras decisões a serem tomadas na 

área de TI, e prevenir futuros incidentes que possam afetar a integridade da rede.    
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 Segundo matéria publicada na Proval Technologies (2014) o monitoramento de 

redes computacionais é algo que antecede seu próprio conceito atual, desde os 

primórdios da computação a execução de tal operação sempre esteve presente em 

grandes cenários que exigiam alta disponibilidade, a base do que hoje é tratado como 

monitoramento surgiu a bastante tempo, mais precisamente na década de 60, quando 

a gigante das telecomunicações norte americana, AT&T, implementou em Nova York 

um NOC (Network Operations Center), que nada mais era que um centro de 

gerenciamento de rede, que exibiam telas de status e informações sobre comutadores 

e roteamentos em tempo real. 

De acordo com um artigo publicado pela Security (2020) a diversidade de 

fornecedores de equipamentos de rede fez com que a necessidade de conhecer os 

aspectos da mesma, e reconhecer seus pontos fortes e fracos, aumentasse 

substancialmente, fazendo com que empresas da área de tecnologia da informação 

atuassem para desenvolver planos que possibilitem o controle total da rede e de seus 

serviços, fornecendo mecanismos de análise de seus dispositivos e recursos. 

Este trabalho tem por objetivo descrever conceitos teóricos e práticos sobre o 

monitoramento de redes de computadores e sua importância no cenário atual de TI, 

abordando desde informações sobre o funcionamento do software de monitoramento, 

o Zabbix, até a implementação e integração do mesmo com outro serviço, o Grafana, 

visando enriquecer os detalhes das informações monitoradas, garantindo assim um 

bom controle da rede pelo profissional responsável. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho encontrasse dividido em 3 sessões, a primeira sessão ira 

expressar os conceitos básicos das ferramentas e seus principais requisitos para 

funcionamento; a segunda sessão abordará os conceitos básicos de desenvolvimento, 

abordando os seus princípios, os mecanismos para instalação e configuração; e por 

fim, a conclusão, que discorrerá sobre a importância em monitorar um ambiente. O 

trabalho abordará, da maneira mais fácil possível, as práticas de monitoramento de 

redes. 



13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ZABBIX 

Segundo o portal 4Linux (2020) o Zabbix é um software de monitoramento de rede 

open-source considerado um dos melhores do mercado, que atua sobre a licença 

GPLV2, e fornece informações em tempo real que vão desde ativos de redes a 

servidores e máquinas virtuais, sua arquitetura se organiza no modelo de três 

camadas, descritos abaixo: 

 

 A camada de aplicação é representada pelo back-end, responsável pela 

coleta de dados; 

 A camada de banco de dados é responsável por armazenar as informações 

coletadas no back-end; 

 A camada de front-end é responsável por dar acesso a informações e 

consolidá-las para o administrador do sistema. 

 

O portal oficial do Zabbix (2020) descreve as diversas métricas de monitoramento 

do mesmo, que vão desde dados sobre a utilização da rede até o uso de disco das 

máquinas, sendo ele um dos softwares de monitoramento mais completos do mercado 

e de fácil configuração e uso, recomendado a vários cenários pelos seguintes pontos: 

alto desempenho, capacidade de monitorar centenas de dispositivos numa rede; alta 

segurança com o uso de logs de auditoria e autenticação de usuários; recursos de 

notificações que podem ser configuradas para enviar alertas do estado da rede e de 

seus equipamentos via e-mail ou por aplicativos como o Telegram e monitoramento 

via interface web de fácil manipulação e informando todos os parâmetros necessários, 

como é visto na Tabela 1. 

2.1.1 REQUISITOS DE HARDWARE 

Tabela 1 – requisitos de hardware 

Requisitos mínimos 

Memória RAM 128MB 

Espaço em disco 256MB 

Processador 2 CPU cores 
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Nota técnica do Zabbix (2020) os dados da tabela acima correspondem aos 

requisitos mínimos para uso do Zabbix, todavia tais requisitos estão diretamente 

ligados ao cenário em que ele será aplicado e que variam a depender da quantidade 

de hosts e processos a serem monitorados.  

 

2.1.2 REQUISITOS DE SOFTWARE 

Nota técnica do Zabbix (2020) 

“Faz-se necessário, também, o uso de alguns softwares para o pleno 

funcionamento do Zabbix, sendo eles”: 

 Banco de dados – MySQL versão 8.0.x, não se limitando somente a ele, 

podendo ser utilizados outros SGBDs, desde que sua versão seja compatível 

com a do Zabbix. 

 PHP – versão 5.4.0 ou superior. 

 Apache – versão 1.3.12 ou superior. 

 Navegador – Google Chrome, Firefox, IE, dentre outros bastando apenas 

estarem com as opções de Cookies e Java Script ativos 

 

2.1.3 PLATAFORMAS SUPORTADAS 

Nota técnica do Zabbix (2020) 

“O manual do Zabbix recomenda seu uso no UNIX, por ser capaz de fornecer 

de maneira concisa o desempenho necessário e tolerância a falhas, o Zabbix 

trabalha também nas diversas plataformas líderes no mercado atual, sendo 

elas“: 

 Linux 

 IBM AIX 

 FreeBSD 

 NetBSD 

 OpenBSD 

 HP-UX 

 Mac OS X 

 Solaris 

 Windows – Do XP ao mais atual (somente agente Zabbix).  
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2.1.4 AGENTE 

Nota técnica do Zabbix (2020) 

 “O agente concentra as informações locais sobre o dispositivo monitorado 

para posterior envio ao servidor ou proxy Zabbix (dependendo da 

configuração). Em caso de falhas (como um disco cheio ou a interrupção de 

um processo) o servidor Zabbix pode alertar ativamente os administradores 

do ambiente sobre o ocorrido. Os agentes Zabbix são extremamente 

eficientes pois utilizam chamadas nativas do sistema operacional para obter 

as informações estatísticas”.  

 

2.1.5 PROTOCOLO SNMP 

De acordo com Morais (2020) o SNMP (Simple Network Management Protocol), 

ou simplesmente, SNMP, é o protocolo usado em sistemas de gerenciamento de redes 

a fim de monitorar dispositivos à rede, enquanto o SGMP foi desenvolvido apenas 

para gerenciar roteadores, o SNMP possui uma abrangência enorme, que pode ser 

aplicado em diversos sistemas e equipamentos, Unix, Windows, Impressoras, 

Nobreaks, Swtiches, podendo ir mais além, como nos gerenciamentos de serviços de 

banco de dados. 

 

2.1.5.1 FUNCIONALIDADE DO SNMP 

Fassi (2020) existem três versões do protocolo SNMP que foram desenvolvidos 

através de RFC, onde dependendo da versão do SNMP limitar alguns recursos de 

equipamentos mais antigos.  

O SNMP Versão 1 (SNMPV1) tem como base o protocolo SGMP, e ficou como uma 

solução intermediaria até uma nova versão fosse explorada. 

O SNMP Versão 2 (SNMPv2) após anos com uso do SNMPV1, com certas 

deficiências, inclusive por de segurança, surgiu a necessidade do melhoramento, 

levando a devolver SNMPv2. 

O SNMPV Versão 3 tem seu grande objetivo padronizar com as diversas variações 

que consistem no v2. 
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Fonte: Fassi 

 

2.1.5.2 MIB 

Segundo Rizo (2011), MIB (Management Information Base) é um banco de 

dados usado para gerenciamento de entidades em uma rede de comunicação. Mais 

frequentemente associada com o (SNMP), o termo também é usado mais 

genericamente em contextos como no modelo de gerenciamento de rede OSI (Open 

System Interconnection). Uma vez que sua intenção é de referir-se à coleção completa 

de informação de gerenciamento disponível em uma entidade, ele é frequentemente 

utilizado para se referir a um subconjunto particular, mais corretamente referenciado 

como módulo MIB. Para a definição dos objetos gerenciados deve-se considerar três 

hierarquias: hierarquia de herança, de nomeação e de registros usados na 

caracterização e identificação de objetos gerenciados. 

Nos tópicos a seguir é descrito cada uma das hierarquias mencionadas acima. 

 

2.1.5.2.1 HIERARQUIA DE HERANÇA 

Segundo Otsuka (2020) também denominada hierarquia de classe, tem como 

objetivo facilitar a modelagem dos objetos, através da utilização do paradigma da 

orientação a objetos. Assim podem ser definidas classes, superclasses, subclasses. 

Trata-se de uma ferramenta para uma melhor definição de classes. 

Figura 1: Entidade SNMP 
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2.1.5.2.2 HIERARQUIA DE NOMEAÇÃO 

Ainda segundo Otsuka (2020) a hierarquia de nomeação, também chamada 

hierarquia de containment, descreve a relação de "estar contido em" aplicado aos 

objetos. Um objeto gerenciado está contido dentro de um e somente um objeto 

gerenciado. Um objeto gerenciado existe somente se o objeto que o contém existir, e 

dependendo da definição, um objeto só pode ser removido se aqueles que lhe 

pertencerem forem removidos primeiro. 

 

2.1.5.2.3 HIERARQUIA DE REGISTRO 

Otsuka (2020) objetos no MIB são definidos usando um subconjunto da 

Abstract Syntax Notation One (ASN.1), em português Notação de Sintaxe Abstrata 

Um, chamada "Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)" RFC 2578, 

em português Estrutura de Informação de Gerenciamento Versão 2. O banco de dados 

é hierárquico (estruturado em árvore) e cada entrada é endereçada através de um 

identificador de objeto. Os RFCs de documentação na Internet discutem os MIBs, 

notavelmente o RFC 1155, "Estrutura e Identificação de Informação de Gerenciamento 

para redes baseadas no TCP/IP", e seus dois complementares, RFC 1213, 'Base de 

Informações de Gerenciamento para Gerenciamento de Redes baseadas no TCP/IP" 

e RFC 1157, "Um Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede". 

 

2.2 GRAFANA 

Nas palavras de Gomes (2020), acompanhar de perto as métricas e outras 

informações empresariais constantemente é algo essencial para o bom andamento 

do negócio. A análise de dados permite entender como otimizar processos internos, 

identificar a necessidade de intervenções e tomar melhores decisões. Sendo assim, é 

importante contar com uma ferramenta adequada para esse fim, como o Grafana. 

Como boa opção para visualizar as informações em tempo real, ele possui os 

chamados dashboards que são recursos de indicadores customizados que possuem 

a capacidade de mostrar vários tipos de dados diferentes. 
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2.2.1 O QUE É O GRAFANA 

Gomes (2020), o Grafana é uma plataforma para visualizar e analisar métricas 

por meio de gráficos. Ele tem suporte para diversos tipos de bancos de dados, tanto 

gratuitos quanto pagos, e pode ser instalado em diversos sistemas operacionais. 

 

2.2.2 POR QUE UTILIZAR GRAFANA NA SUA EMPRESA 

Segundo Gomes (2020), com o Grafana, a empresa pode acompanhar todas 

as informações importantes vindas de diversas fontes, como bancos de dados e 

outras ferramentas, por meio de uma única interface intuitiva e completa. Isso facilita 

a gestão de indicadores e o monitoramento de dados em tempo real, o que torna a 

tomada de decisões na empresa mais rápida e eficiente. 

 

2.2.3 QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO GRAFANA? 

O Grafana apresenta diversas vantagens e opções que o tornam uma 

ferramenta muito útil dentro da empresa.  

 

2.2.3.1 ESTRUTURA LEVE E FLEXÍVEL 

 

  Ainda, segundo Gomes (2020), apesar da grande quantidade de recursos 

disponíveis, a estrutura do Grafana é leve e flexível, já que permite organizar dados 

vindos de diversas fontes em um mesmo dashboard. Além disso, a plataforma é de 

fácil instalação, e todas as integrações com bancos de dados e outras ferramentas 

são feitas por meio de plugins. Todos os plugins podem ser instalados e gerenciados 

de forma simples na ferramenta, e há muitas opções disponíveis. 

 

2.2.3.2 COMUNIDADE RICA E PARTICIPATIVA 

 

Gomes (2020), o fato de o Grafana ser uma ferramenta de código aberto 

estimula a participação de uma grande comunidade que está sempre em busca de 
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otimizações em seu funcionamento. Dessa forma, é possível contar com uma grande 

variedade de templates para os dashboards e gráficos, plugins e novas aplicações 

que são criadas constantemente. Além disso, sempre que ocorre algum problema ou 

surge alguma dúvida em relação à utilização da ferramenta, é possível recorrer à ajuda 

da comunidade, nela, também são encontrados tutoriais que ensinam a configurar e 

utilizar todas as funcionalidades. 

 

2.2.3.3 INTEGRAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS 

 

Gomes (2020), uma das principais vantagens do Grafana é a possibilidade de 

integrá-lo com diversas soluções, como os bancos de dados mais utilizados no 

mercado, MySQL e PostgreSQL, por exemplo. 

 

2.2.4 REQUISITOS GRAFANA 

Nota técnica do Grafana (2020) 

“Para executar o Grafana, faz-se necessário possuir um sistema operacional 

e hardware que atendam aos requisitos mínimos de uso, além de, um banco 

de dados suportado e um navegador suportado” 

“Os seguintes sistemas operacionais são suportados para a instalação do 

Grafana”: 

 Debian / Ubuntu 

 Linux baseado em RPM (CentOS, Fedora, OpenSuse, RedHat) 

 Mac OS 

 Windows 

 

Nota técnica do Grafana (2020) 

 “Embora seja possível possa instalar o Grafana em outros sistemas 

operacionais, tal ato não é recomendado, pois, não é fornecido suporte para 

esses casos”.  
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2.2.5 RECOMENDAÇÕES DE HARDWARE 

Nota técnica do Grafana (2020) 

“Grafana não usa muitos recursos e é muito leve no uso de memória e CPU, 

memória mínima recomendada: 255 MB CPU mínima recomendada: 1 core. 

Alguns recursos podem exigir mais memória ou CPUs”.  

 

2.2.6 BANCOS DE DADOS SUPORTADOS 

Nota técnica do Grafana (2020) 

“O Grafana requer um banco de dados para armazenar seus dados de 

configuração, como usuários, fontes de dados e painéis. Os requisitos exatos 

dependem do tamanho da instalação do Grafana e dos recursos utilizados“. 

 “O Grafana suporta os seguintes bancos de dados“: 

 SQLite 

 MySQL 

 PostgreSQL 

Nota técnica do Grafana Grafana (2020). “Por padrão, o Grafana instala e usa 

o SQLite, que é um banco de dados incorporado e armazenado no local da 

instalação do Grafana“.  

 

2.2.7 NAVEGADORES DA WEB SUPORTADOS 

Nota técnica do Grafana (2020) 

“O Grafana é suportado nas versões mais atuais dos principais navegadores 

disponíveis, fazendo-se necessário mantê-los atualizados na versão mais 

recente, ao usar o Grafana”.  

 Firefox 

 Chrome/Chromium 

 Safari 

 Microsoft Edge 

 Internet Explorer 11 suportado nas versões do Grafana 6.0. 

 

2.3.1 O MODELO DE GERENCIAMENTO FCAPS E SUAS DEFINIÇÕES 
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Figura 2: Modelo de Gerenciamentos FCAPS 

 
Fonte: Universidade Federal do Ceará 

 
 

Silva, Hwang e Basilio (2020) 
 

 

“Gerência de falhas: tem como objetivo registrar, detectar, isolar e reagir 

às condições de falha na rede. 

Gerência de configuração: É responsável pela descoberta, manutenção e 

monitoração de mudanças nas estruturas física e lógica da rede. Permite a 

descoberta dos dispositivos da rede, no que diz respeito a topologias física 

e lógica, e o controle das configurações de hardware e software dos 

mesmos. 

Gerência de contabilidade: É responsável pela especificação, registro e 

controle do acesso de usuários e dispositivos aos recursos da rede. 

Também fazem parte deste gerenciamento quotas de utilização, cobrança 

por utilização e alocação de acesso privilegiado a recursos. 

Gerência de desempenho: É responsável pela disponibilização das 

informações de um desempenho da rede através de análises e medições, e 

fazer o controle deste desempenho. Estes dados são usados para garantir 

que a rede opere em conformidade com a qualidade de serviços acordados 

com seus usuários. 

Gerência de segurança: É responsável por controlar o acesso aos 

recursos da rede de acordo com a política definida”. 
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3 METODOLOGIA  

Nesse tópico, é descrito a metodologia empregada no desenvolvimento deste 

trabalho, classificando as etapas utilizadas e o porquê de termos escolhido o Zabbix 

junto ao Grafana para realização do mesmo. 

A primeira etapa trata da escolha do software a ser abordado nesse trabalho, foi 

optado pelo Zabbix, um software de monitoramento de ativos de rede, que atua sobre 

a licença GPLv2, o fato de ser um software livre faz com que seu uso seja amplamente 

difundido no mercado, criando, em paralelo a isso, uma comunidade de usuários ativa 

e cooperativa, onde é possível obter diversas informações através de fóruns e sites, 

além de inúmeras funcionalidades adicionais, muitas vezes desenvolvida por próprios 

usuários, e que incrementam a sua funcionalidade. 

A segunda etapa usa um estudo sobre as fontes de informação que aborda o tema 

debatido neste trabalho, utilizando como base a metodologia de pesquisa documental, 

tendo como referência alguns artigos, matérias em sites e a própria documentação 

oficial do Zabbix e do Grafana, que fornecem, além de informações técnicas sobre 

seu uso, detalhes sobre o funcionamento back end dos mesmos; citando também, 

suas características e vantagens no uso corporativo. 

Na terceira etapa, é feito o desenvolvimento do referencial teórico, com base nos 

dados previamente coletados, onde descreve detalhes sobre o protocolo SNMP, MIB, 

AGENTE, sistemas hierárquicos e todas as informações que compreendem o âmbito 

do monitoramento de redes computacionais, além disso, menciona os requisitos de 

uso dos softwares abordados nesse trabalho. 

Na quarta etapa, utilizando a metodologia de pesquisa aplicada, desenvolvendo 

um experimento sobre o uso do Zabbix e Grafana, com informações desde sua 

instalação e integração entre ambos, mostrando que com poucos passos, é possível 

montar um ambiente de monitoramento robusto e completo. 

 

3.1 AMBIENTE UTILIZADO 

Foi utilizado o Proxmox 6.1 como virtualizador para criar as máquinas virtuais como 

Zabbix, Grafana, Debian Server 9 e Ubuntu Server 18.04 além de outra máquina física 
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para o Pfsense, podendo assim demonstrar todo ambiente que é monitorado através 

do Agente Zabbix instalado em cada host. 

Utilizando o sistema operacional Debian 9 64bits para usar como base para Zabbix 

Server 4.5 e Grafana 6.7 que partir desse servidor são feitos os seguintes 

procedimentos: 

 Instalação do Zabbix-Server e Configuração; 

 Instalação do Zabbix-Agent e Configuração; 

 Configuração dos Hosts; 

 Configuração do Dashboard; 

 Instalação do Grafana; 

 Configuração do Grafana; 

 Customização do Dashboard. 

 

3.1.1 INSTALAÇÃO DO ZABBIX NO DEBIAN 9 

Recomenda-se sempre manter o sistema operacional atualizado, para que se 

possa fazer um bom uso do Zabbix com segurança, sendo sua instalação feita através 

de linhas de comando e tem alguns pacotes, necessários para o seu funcionamento, 

como:  

 
 zabbix-server-mysql 

 zabbix-frontend-php  

 zabbix-agent  

 zabbix-get 

 

3.1.2 ACESSANDO O ZABBIX 

A partir de agora, toda configuração é feita através do seu navegador, onde 

deve acessar o http://ip/zabbix e informando login e senha, como mostra a Figura 3: 
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Fonte: o autor 

 

3.1.3 INSTALAÇÃO DO GRAFANA 

Neste ambiente o Grafana foi instalado no mesmo servidor que está o Zabbix 

sendo podendo ter uma integração mais fácil, se faz necessário de alguns pacotes 

para seu funcionamento como: 

 

 apt install  

 gnupg2  

 apt-transport-https  

 software-properties-common  

 wget 

 

3.1.4 ACESSANDO GRAFANA 

 

Pelo navegador http://IP:3000 devesse chegar na seguinte tela como demonstra a 

Figura 4, e após entrar no Grafana com login e Senha chegando a tela principal onde, 

após configurado será apresentado todos os dashboard como demonstra a Figura 5. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Tela de Login 
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Fonte: o autor 

 
 

 
Fonte: o autor 

 

3.1.5 INTEGRAÇÃO GRAFANA COM ZABBIX 

A integração é feita através de um plugin do Zabbix que é baixado no Grafana 

onde deve ser informado os parâmetros do Zabbix como ip, login e senha para que 

possa estabelecer a comunicação. 

 

3.1.6 DEBIAN SERVER 

Segundo Murdock (1994) Debian Linux é um novo tipo de distribuição Linux. 

Em vez de ser desenvolvida por um indivíduo ou grupo isolado, como outras 

distribuições de Linux foram desenvolvidas no passado, Debian está a ser 

desenvolvida abertamente no espírito do Linux e do GNU.  

Figura 4: Tela de login Grafana 

Figura 5: Dashboard Grafana 
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3.1.7 UBUNTU SERVER 

De acordo com matéria publicada no E-TiNet, o Ubuntu Server é um sistema 

operacional open source específico para servidores que integra a gama de 

distribuições do Ubuntu desenvolvida pela Canonical, como Ubuntu Desktop, Ubuntu 

Cloud e Ubuntu Core.  

 

3.1.8 PFSENSE 

Segundo o portal 4Linux, Pfsense é firewall UTM open source, com licença 

BDS, tem como base o FreeBSD, contendo recursos, importantes para o uso do dia a 

dia de uma empresa, como DNS, DHCP, VPN, PROXY entre outros. 

 

3.1.9 MAPA ZABBIX 

Esse é um ambiente montando no Zabbix, onde é monitorado com alguns hosts 

como: Pfsense, Ubuntu e Debian, demonstrado na Figura 6. 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 6: Mapa Zabbix
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3.2.0 MONITORANDO NO GRAFANA 

Como o Grafana possui uma alta flexibilidade para customização de seus 

dashboards, como visto na figura 7 e 8, que demonstra um mesmo cenário montado 

no Zabbix sendo exibido no Grafana.                                              

 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Monitorando Pfsense 

Figura 7: Monitorando Proxmox 
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4 RESULTADOS 

 

 Nesta sessão encontrasse os resultados obtidos após testes realizados com 

hosts que estão configurados no Zabbix e sendo monitorados tanto no Zabbix quanto 

no Grafana após apresentarem falhas, para que o Zabbix Server receba essas 

informações, foi configurado o Agent Zabbix em cada host. 

 O primeiro resultado pode-se notar no mapa do Zabbix, no momento em que 

um host tem alguma alteração detectada, como mostra na Figura 9, é gerado um alerta 

informando que esse determinado host precisa de uma atenção, já na Figura 10 

apresenta um resumo de todos incidentes no Zabbix. 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Fonte: o autor   

Figura 9: Host Desligado 

Figura 10: Resumo dos Incidentes no Zabbix
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 Os próximos gráficos mostram que, por volta das 19:22h até 19:34h, ocorre um 

grande trafego devido as atualizações automáticas que foram programadas, como 

pode-se verificar na Figura 11, onde, é possível comparar quando o trafego vem da 

rede interna, como demostrado na Figura 12. 

 

Fonte: o autor   

 

Fonte: o autor   

  

 Em outro momento pode-se destacar também o consumo diferenciado do uso 

da CPU do Pfsense que inicio as 19:08h como pode ser observado na Figura 13 

devido ao aumento do trafego de rede, então houve um aumento do processamento 

no pfsense. 

 

Figura 11: Pfsense Tráfego WAN

 

Figura 12: Pfsense Tráfego LAN
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Fonte: o autor 

 

Com o Grafana, é possível obter resultados de outra forma, dependendo do 

host que for monitorado, obtendo informações mais detalhadas como do Ping e Jitter 

como demonstrado na Figura 14 e uma visão mais abrangente como na Figura 15. 

 

    Figura 14: Monitoramento do Ping e 

    Jitter no Grafana  

Fonte: o autor 

 

Figura 13: Processamento CPF pfsense
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Fonte: o autor 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado procurou examinar a dimensão no uso das ferramentas 

de monitoramento de ativo de redes onde, com o aumento de recursos nos servidores 

em ambientes corporativos existem a necessidade de monitorar, controlar e garantir a 

funcionalidade de uma rede, surge a importância de ter o controle centralizado em que 

seja possível adquirir dados como tráfegos, uso de memória, CPU, espaço em disco, 

status de serviços, entre outros, e ter uma rede segura e ao mesmo tempo estável. 

No contexto desse trabalho o Zabbix foi escolhido, por ser um software livre, e 

devido as suas características, sendo ele capaz de analisar resultados que mostrem 

a utilidade da rede e realizando sua integração com o Grafana que é uma plataforma 

livre para análise de métricas por meios de gráficos em tempo real, enriquecendo e 

detalhando ainda mais as informações de forma visível podendo ajudar ou até prevenir 

um futuro problema que pode comprometer um ambiente.  

Esse trabalho foi gratificante e enriquecedor, garantindo um maior 

conhecimento na área de monitoramento de redes. 

 

5.1 PROJETOS FUTUROS  

 

Figura 15: Monitorando Pfsense no Grafana
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Para que se obtenha melhores resultados no monitoramento, foi observado a 

necessidade de abordagens focadas em elaborar templates customizados, onde 

possa colher eventos diferenciados, que não estão disponíveis nos templates mais 

básicos, agregar outras ferramentas de forma que estejam em conjunto com Zabbix, 

como o envio de alertas por e-mail ou mensageiros, como Telegram e Whatsapp, 

configuração de SLA e até mesmo adicionar script para automatizar determinadas 

funções. 
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