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Resumo—A adoção de soluções do universo da Internet das 
Coisas (IoT) vem crescendo nos últimos anos, e os grandes 
fabricantes de tecnologia estão trabalhando para desenvolver 
soluções que visam atender essa demanda. Porém para a área de 
atuação das pequenas e médias empresas (PME), será necessária 
a utilização de uma plataforma que possa ser customizada, 
respeitando a realidade financeira dessas empresas. Esta 
plataforma precisa ser flexível, multissegmentada, personalizável 
e permitir a interface com o mundo físico através das Redes de 
Sensores Sem Fio (RSSF). Porém, toda rede exige monitoramento 
e gerenciamento para atingir níveis confiáveis de execução. Diante 
deste cenário, é proposta a utilização da ferramenta de gerência 
de redes, Zabbix, que permite ser customizada e adaptada para se 
tornar a plataforma que integra a Internet com as RSSF. Foram 
utilizados recursos nativos da ferramenta, plug-ins e 
personalizações para atingir o objetivo proposto. Foi adotada 
como solução de comunicação, o protocolo de RSSF, denominado 
Radiuino. O fato do projeto ser Open Source, possibilita a 
interação e personalização de acordo com as necessidades do 
usuário. Os resultados demonstraram a efetividade da proposta 
através da criação de um sistema para coletas de dados e 
personalizações na ferramenta de interface via Web. 

Palavras chave—Internet das Coisas, Gerência de Redes, Rede 
de Sensores Sem Fio, Zabbix. 

Abstract—The adoption of solutions from the universe of the 
Internet of Things (IoT) has been growing in recent years. The big 
technology manufacturers are working to develop solutions to meet 
this demand. However, for small and medium-sized companies, a 
platform that may be customized will be necessary, while taking into 
account the financial constraints of these companies. The platform 
must be flexible, multi-segmented, customizable and has to interface 
with the physical world through the use of Wireless Sensor Networks 
(WSN). Nevertheless, every network requires monitoring and 
management to achieve reliable levels of execution. According to this 
scenario, this study proposes the use of a network management tool 
called Zabbix, which is customizable and adaptable and can become 
the platform that will integrate the Internet with the WSN. To achieve 
this objective, native tools and resources like plug-ins and 
customizations were used. As a communication solution, the WSN 
protocol called Radiuino was adopted. The fact that that protocol is 
Open Source, allows for the interaction and customization according 
to the needs of the user. The results show the effectiveness of the 
proposal through the creation of a system for data collection and web 
interface tool customization. 

Keywords—Internet of Things, Network Management, Wireless 
Sensor Network, Zabbix. 

I. INTRODUÇÃO 
O mercado de IoT continua em crescimento acelerado em 

todo o mundo, e o Brasil não é exceção frente a esse fenômeno. 
Segundo estudo da Frost & Sullivan [1], o Brasil movimentou 
US$ 1,35 bilhão no ano passado e deve alcançar receitas de 
US$ 3,29 bilhões em cinco anos. 

As micro e pequenas empresas (MPE) não possuem 
condições de arcar com custos de implementação, manutenção 
e atualização, fornecidas por grandes players do mercado. No 
cenário do Brasil as MPE representam 98,5% do total de 
empresas, movimentam 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e 
geram mais da metade dos empregos [2]. 

Para entender e atender as demandas dessas MPE, é 
possível realizar um paralelo com o universo dos aplicativos de 
dispositivo móveis. Nesse âmbito, a IoT será a plataforma, 
assim como o Android, as soluções desenvolvidas para essas 
empresas, serão como os aplicativos. Soluções personalizadas, 
focadas nas necessidades e condições financeiras, e, o mais 
importante, providas por PME. 

Assim como os aplicativos de celular são personalizados 
para atender as necessidades de um grupo de indivíduos, as 
soluções de IoT para PME necessitam de personalização para 
cada ambiente. Todavia, é necessário respeitar a natureza 
financeira na qual essas empresas estão inseridas. 

Para que seja possível atender esses pré-requisitos, é 
necessário separar os dados coletados em duas camadas, a 
camada de redes, que proverá as informações referentes a 
continuidade do negócio e a camada de dados, responsável 
pelas informações de auxílio à tomada de decisão. Sem isto não 
é possível aplicar uma estratégia de Contrato de Nível de 
Serviço (SLA) [3], que basicamente é um acordo que determina 
os níveis de execução da rede. 

A proposta deste trabalho é apresentar o software de 
gerência de redes Zabbix [4]. Devido à grande flexibilidade 
desta ferramenta e a sua natureza true open source [5][6] é 
possível personalizar a ferramenta e criar estratégias que 
atendam às demandas de IoT das PME. 

O restante do trabalho é organizado da seguinte maneira: na 
Sessão II, é apresentada uma revisão de conceitos necessários 
para a compreensão da proposta; na Sessão III, é detalhada a 
proposta deste trabalho; na Sessão IV, são apresentados os 
materiais e métodos utilizados para implantação da proposta; na 
Sessão V, são apresentados os resultados obtidos, e por fim, na 
Sessão VI, as conclusões e perspectivas para futuros trabalhos. 
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II. TRABALHOS RELACIONADOS E SOLUÇÕES 
O universo de IoT é composto de uma série de elementos, 

como comunicação, sensores, aplicações, visualização e 
tratamento dos dados, para citar alguns. Nesta seção, serão 
abordados temas pertinentes ao artigo, encontrados na 
literatura. 

A. Gerência de Redes 
Apesar dos conceitos de gerência de redes [7] serem 

amplamente conhecidos e utilizados em redes tradicionais, 
aparentemente, devido à escassez de artigos que abordem o 
tema, as soluções de IoT não tem focado nessas questões. 

O cerne tem sido divulgação de ideias a serem 
implementadas, mercados que podem surgir, criação e 
transformação de produtos. 

Porém, sem levar em consideração as questões de 
infraestrutura de rede necessárias para esses serviços e 
soluções. E possível observar [8] que essa é uma realidade que 
ocorre, pelo menos, nos últimos 3 anos. 

B. Supervisórios: NMS e SCADA 
Existem duas categorias de supervisórios amplamente 

conhecidos e utilizados no mercado: os Sistemas de 
Gerenciamento de Redes (NMS), utilizado no ambiente de 
redes de computares e o Sistemas de Supervisão e Aquisição de 
Dados (SCADA), utilizados em ambientes industriais. 

Apesar de serem utilizados em ambientes diferenciados, e 
fazerem uso de protocolos de comunicação distintos, estes 
sistemas possuem basicamente o mesmo propósito: obter 
informações sobre o estado de operação dos equipamentos e 
coletar dados. 

Apesar do Zabbix ser considerado um NSM, existem 
exemplos de uso do mesmo atuando como SCADA [9][10]. 

C. Características do Zabbix 
O Zabbix é um software Livre, de código fonte aberto, sem 

versões comerciais com sistema de monitoramento distribuído, 
capaz de monitorar a disponibilidade e performance de toda 
infraestrutura de rede, além de aplicações. 

O monitoramento distribuído, ocorre através de agentes e 
proxies [11], que são agentes remotos, com funções adicionais, 
de por exemplo, persistir os dados localmente em caso de 
interrupção com a internet, e posteriormente enviar essas 
informações ao servidor. 

Apesar do uso de agentes e proxies para coleta de dados, a 
ferramenta possui administração centralizada via interface web, 
com a vantagem de que todos os dados de coletas e 
configurações são armazenados em uma base de dados 
relacional. 

Uma vez que os dados estejam armazenados, é possível seu 
processamento e reutilização posterior, por exemplo, em 
sistemas de simulação, integração com outros softwares e 
plataformas, aplicação de Big Data Analytics, que consiste em 
extrair e combinar resultados de várias fontes de dados, para 
descobrir padrões, correlações desconhecidas e outras 

informações úteis para ajudar na tomada de decisão. Apenas 
para citar alguns exemplos. 

O Zabbix é adotado por empresas do mundo todo, incluindo 
mais de 50 empresas presentes no Fortune 500[12][13]. 

D. Soluções para Coleta e Apresentação de Dados 
Nessa seção serão apresentadas algumas soluções de 

SCADA e soluções específicas para IoT, além de algumas 
características comparadas ao Zabbix. 

 O ScadaBR [14] é um software livre, de código-fonte 
aberto, voltado para o desenvolvimento de aplicações SCADA. 
O desenvolvimento desta solução foi realizado em ambiente 
Java, o que traz como vantagem, o fato do servidor ser 
multiplataforma. No entanto, os requisitos de hardware para 
utilização do ScadaBR são maiores em relação ao Zabbix que é 
desenvolvido em linguagem de programação C e PHP [15]. 

Soluções online como Tago [16], ThingSpeak [17], sigfox 
[18], entre outras, são plataformas para envio de dados de 
sensores com a proposta de facilitar a visualização dos dados. A 
primeira desvantagem evidente, é que no caso de interrupção de 
conexão com a Internet as coletas de dados são perdidas, 
problema este, resolvido no Zabbix através do uso de Proxies. 
Outro problema, é que em todas essas plataformas, existirá 
algum tipo de restrição sobre a quantidade de sensores, 
intervalo de coleta e até mesmo exigência de tecnologia 
específica, no caso do sigfox. 

A plataforma dojot [19] é desenvolvida pelo CPqD em 
parceria com outras instituições de ciência e tecnologia. Esta 
solução, visa prover uma infraestrutura para desenvolvimento e 
utilização de tecnologias de IoT e cidades digitais. 

Apesar de promissor no momento, o projeto ainda é 
embrionário, por exemplo, se identifica como uma plataforma 
“de desenvolvedores brasileiros, para desenvolvedores 
brasileiros”, porém a documentação só é disponível em inglês e 
o FAQ não está disponível. Com relação ao Zabbix, a principal 
desvantagem da solução é o fato de ser distribuída como um 
único pacote, via imagem docker ou máquina virtual. Enquanto 
que no Zabbix é possível habilitar apenas os recursos 
necessários para o ambiente de atuação, como por exemplo, 
suporte ao monitoramento de aplicações Java ou ambiente 
VMWare. 

De maneira alguma essa seção esgota as soluções existentes, 
tampouco aborda todos os recursos do Zabbix, mas tem como 
objetivo apresentar algumas das principais soluções 
disponíveis, e comparar cada uma delas com alguns pontos em 
relação ao Zabbix. 

E. Posicionamento do Zabbix em Relação ao Universo de 
IoT 
A Zabbix SIA [20], empresa responsável pelo Zabbix, tem 

divulgado, ainda que de maneira tímida, a intenção de 
utilização do Zabbix como plataforma de IoT há alguns anos 
[21][22][23][24], porém, como consequência dessa ação, 
algumas palestras foram realizadas abordando esse tema 
[10][25]. 
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III. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO ZABBIX COMO 
PLATAFORMA DE IOT 

A proposta do trabalho é apresentar o Zabbix como 
plataforma de coleta, tratamento, armazenamento e exibição 
dos dados dentro do universo de IoT. 

A. Visão Geral da Proposta 
Os dados são coletados via protocolo de comunicação de 

rede de RSSF, através um script Python que desenvolve o papel 
de Proxy Manager (PM). Os dados são então enviados ao 
servidor Zabbix que pode estar localizado no próprio ambiente 
ou na Internet (Figura 1A). 

Uma vez que os dados estão inseridos na ferramenta, pode-
se tratá-los para separar as informações de cada camada. 
Opcionalmente, pode-se ainda encaminhar os dados para outras 
ferramentas na Internet, para aplicação de técnicas como 
Analytics ou Big Data (Figura 1B). 

Fig. 1. Visão Geral do Processo 

B. Coleta de Dados 
Para que os dados possam ser transformados em 

informações, eles precisam ser coletados. Nesse sentido é 
importante que a ferramenta suporte o maior número de 
protocolos possível. Também é importante que a ferramenta 
seja flexível, permitindo a execução de comandos do Sistema 
Operacional (SO), scripts personalizados e etc. 

Atualmente, é essencial que a ferramenta possua uma API 
(Application Programming Interface) que basicamente, é um 
conjunto de instruções que permite a interação com a 
ferramenta através de linguagens de programação. A API 
facilita o desenvolvimento de novas maneiras de coleta de 
dados e envio para a ferramenta. Permitindo, por exemplo, 
coletar informações referentes às máquinas hospedadas em uma 
solução de nuvem, tratar os dados e enviá-los para o Zabbix. 

C. Definição de Limites e Execução de Ações 
Coletar os dados é uma parte essencial do processo, porém, 

uma vez que os dados estejam sendo coletados, é preciso 
transformá-los em informações. Tais alterações, são obtidas, 
através da inteligência da ferramenta. 

A principal maneira de conseguir essa inteligência é através 
da definição de limites e da execução de ações em decorrência 
dos mesmos. Os limites representam na ferramenta, as 
limitações que necessitamos impor no ambiente real. Como, por 
exemplo, temperatura, nível de determinado líquido, 
proximidade de determinada área, detecção ou não de 
movimento, entre outros. 

A ação é o que acontece quando os limites forem 
extrapolados, por exemplo, ao atingir determinada temperatura, 
um sistema de resfriamento ou aquecimento deve ser acionado, 
uma mensagem deve ser enviada ao operador, um alerta sonoro 
deve ser executado na ferramenta e o ícone no mapa dever ser 
trocado. 

D. Interação com o Usuário 
A automatização das ações não é suficiente para que um 

sistema seja considerado como IoT, sendo necessária também, a 
interação com o usuário. O primeiro nível de interação é através 
de uma interface, preferencialmente web, para que possa ser 
acessada a qualquer momento de qualquer dispositivo 
conectado ao ambiente da solução ou Internet, dependendo da 
abordagem. Nesse sentido é preciso exibir gráficos, telas com 
informações atualizadas, mapas que representam determinadas 
áreas, alertas visuais e sonoros, entre outros. 

É necessário que o usuário do sistema se sinta confortável 
com as informações apresentadas, e que elas sejam as mais 
claras possíveis. Para atender esse quesito é possível utilizar 
diferentes ícones para situações de normalidade e problema, 
diferentes cores para diferentes níveis de problema. 

Porém, outras estratégias podem ser utilizadas para 
interação com o usuário, mesmo que ele não tenha acesso à 
ferramenta. Pode-se enviar notificações por e-mail e/ou 
mensagens de SMS. 

Além de estratégias mais interativas, como por exemplo, 
enviar uma mensagem via comunicador instantâneo Telegram, 
e via interação das API’s das ferramentas, permitir que o 
usuário solicite uma informação específica, como por exemplo, 
os últimos 10 valores coletados, um determinado gráfico e até 
mesmo disparar uma ação via o aplicativo de mensagens. 

E. Adaptação para Múltiplos Cenários 
Possuir uma única ferramenta que possa ser utilizada para 

monitoramento da rede de computadores, aplicações, sensores, 
protocolos indústrias e etc. Deve ser possível adaptar-se para 
múltiplos cenários como IoT, Indústria 4.0, Cidades 
Inteligentes, Redes Definidas por Software (SDN). Estes são 
temas relevantes atualmente, e a tendência é de que esta 
relevância aumente ainda mais nos próximos anos. 

IV. MATERIAS E MÉTODOS 

A. Detalhamento da Solução 
A comunicação dos nós sensores (NS) com a base se dá 

através do protocolo de RSSF, denominado Radiuino [26]. 
Podem ser utilizadas outras tecnologias de comunicação sem 
fio. Na Base e nos NS, foram utilizados módulos de rádio BE-
900 que utiliza o processador AVR Atmega328 e o transceptor 
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TI CC1101 RF, ajustados para operar na banda não licenciada 
ISM de 915MHz (902-907,5MHz e 915-928MHz), o que 
atende às regulamentações da ANATEL, os módulos podem 
atingir uma taxa de transmissão de até 250 Kbps [27]. 

A base é conectada ao computador via USB. No presente 
trabalho, foi utilizado o computador de placa única Raspberry 
Pi 3, que possui especificações de hardware [28] suficientes 
para a execução dos softwares. Suas dimensões e consumo de 
energia são ideais para uso em qualquer ambiente. 

Dentro do computador, é executado um script em Python, 
que possui a função de gerenciar a comunicação com a rede de 
sensores sem fio, além de realizar alguns cálculos estatísticos e 
a comunicação com o Zabbix Server.  

Esta comunicação é realizada de duas maneiras: primeiro, é 
implementanda a função de zabbix_sender no código para 
envio dos dados, e em seguida, é utilizada a API do Zabbix, que 
coleta os dados que já estão armazenados no Banco de Dados, 
e, interagindo de acordo com os resultados obtidos. Em alguns 
casos, é consultado o estado de alertas da ferramenta. 

Devido a essa inteligência e interações, não foi utilizado o 
termo padrão de Gateway IoT, mas sim IoT-Proxy Manager 
(IoT-PM). O papel do Proxy Manager é receber parâmetros 
relacionados a gerência, solicitados por um Gerente de Rede e 
traduzi-los para um padrão específico, de forma que o elemento 
gerenciado possa compreendê-los [7]. 

No presente trabalho, o IoT-PM realiza funções de gerência, 
como coleta de dados dos sensores e parâmetros sobre a RSSF, 
ao mesmo tempo que executa a função de Gateway IoT. 

O Zabbix Server receberá uma série de dados, que são 
classificados através de etiquetas para facilitar a identificação. 
As aplicações podem ser: temperatura, umidade, intensidade de 
sinal e etc. Com os dados coletados, é possível criar gráficos, 
mapas, telas, triggers e etc. 

Uma vez que um limite é alcançado, e a trigger disparada, 
pode-se executar ações, que incluem envio de mensagens via 
SMS, E-mail, Telegram e etc., executar scripts e/ou comandos 
do SO. 

O Zabbix pode exibir alertas na interface web, com 
diferentes cores, de acordo com o nível de gravidade do 
problema, trocar ícones nos mapas, executar alertas sonoros, 
entre outros. 

Pode-se ainda, por exemplo, montar um pacote de RSSF e 
enviá-lo para executar uma ação de controle e atuação através, 
por exemplo, de um relé. Ou mesmo, consultar um dado na 
Internet, e, de acordo com a resposta utilizar o Zabbix através 
dos recursos citados. Desta forma, a ferramenta possui 
abrangência sobre redes de computadores, automação, indústria 
4.0 e IoT. 

Esses recursos, aliados à grande flexibilidade da ferramenta 
e ao seu conjunto de permissões, nos permite realizar a 
separação da visualização de dados de acordo com o perfil do 
usuário, criando assim as informações da camada de rede e de 
dados. 

B. Personalizações no Zabbix para IoT 
Apesar da intenção da Zabbix SIA de tornar o Zabbix um 

software mais próximo de IoT, e da grande flexibilidade da 
ferramenta, alguns ajustes são necessários para proporcionar ao 
usuário uma melhor experiência. O foco dessa seção é 
apresentar personalizações para que a ferramenta se adeque aos 
usuários: na maneira que apresenta os dados, nos textos 
exibidos nos menus e nos recursos que disponibiliza. 

1) Ícones Personalizados 
Cada área de atuação, possui um conceito de identidade 

visual, além disso, o próprio design evolui ao longo dos anos, 
por isso é importante desenvolver ícones com os quais os 
usuários possuam identificação. 

O Zabbix possui a opção de importar imagens de ícones, e, 
fundo para serem utilizadas nos mapas. Para agilizar o processo 
de importação em lote, pode-se utilizar um script [29]. 

2) Menus Personalizados 
A interface padrão do Zabbix possui opções de cadastrar 

“Hosts”, e cada host possui “itens”, isso faz sentido para redes 
de computadores, mas para um Eng. Agrônomo provavelmente 
não, tampouco para um Médico. Com o pensamento de que a 
solução deve-se adaptar ao usuário, é preciso personalizar os 
menus [30]. 

3) Integração de Plugins 
Apesar do Zabbix ser uma ferramenta extremamente 

flexível, algumas funções desejadas pelos usuários [31] ainda 
não estão presentes na ferramenta. Para contornar esse 
problema, foram desenvolvidos plug-ins,  sendo o EveryZ [32] 
um dos mais utilizados. 

Dentre as várias funcionalidades, destaca-se o módulo de 
Geolocalização [33] que permite trazer para a ferramenta mapas 
das soluções OpenStreetMap [34] e mapbox [35]. 

V. RESULTADOS OBTIDOS 
Nesta seção são apresentadas as implementações dos temas 

discutidos nas seções anteriores. 

Na Figura 2, são apresentados exemplos de ícones que 
foram criados para representar coletas em locais específicos, 
como por exemplo, sensores em um lago, na mata, no 
transporte público, para aplicações de segurança e etc. 

Além disso, existem três cores distintas para cada ícone: cinza 
que representa um sensor cadastrado, mas que não está sendo 
monitorado, verde que representa um sensor operando em 
estado de conformidade e vermelho que representa um sensor 
operando com alguma não conformidade. 

Fig. 2. Ícones Personalizados 
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Os ícones cadastrados, podem ser utilizados em mapas. Um 
dos recursos mais interessantes, é a possibilidade de representar 
triggers, com isso, é possível representar até cinco níveis de não 
conformidade, de acordo com a gravidade do problema. 

Na Figura 3, observa-se que além dos níveis de não 
conformidade, existe um ícone para situações de conformidade, 
verde, e outro para situações de não conformidade, vermelho. E 
cada círculo possui uma cor diferente, código da cor HTML na 
imagem, de acordo com a severidade. 

Fig. 3. Mapa com Triggers 

Pode-se observar na Figura 4, a personalização dos menus 
para atender áreas distintas de atuação, proporcionando ao 
usuário da ferramenta maior produtividade, visto que o usuário 
possui familiaridade com os termos. 

Fig. 4. Menus Personalizados 

O recurso de geolocalização é demonstrado na Figura 5, 
para cada sensor é possível utilizar um ícone, exibir um círculo, 
que representa, por exemplo, a intensidade de sinal de RSSF e 
ainda criar representação de links com cores personalizadas. 

Fig. 5. Plugin de Geolocalização 

É apresentado na Figura 6, um exemplo de coleta de 
Received Signal Strength Indicator (RSSI), que é um dos 
parâmetros a serem utilizado, para avaliar a qualidade da rede. 

Fig. 6. Coleta de Intensidade de Sinal 

Observa-se na Figura 7, um de gráfico com eixos Y 
personalizados, enquanto o eixo da esquerda apresenta escala 
de 5 em 5 graus célsius, o eixo da direita exibe escala de 10 em 
10 % de umidade. 

Apesar da umidade atingir no máximo 100%, como o 
gráfico é dinâmico, além de, serem utilizadas duas escalas 
diferentes, é necessário ampliar a escala da direita em função da 
escala da esquerda, por isso o indicativo no gráfico de 140%. 

Fig. 7. Coleta de Temperatura, Ponto de Orvalho e Umidade   

VI. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou a possibilidade de utilização da 

ferramenta de gerência de redes Zabbix, que aplicada ao 
universo de IoT, cumpre os papéis de visualização de dados, 
parametrização de atuadores, fonte de dados para soluções de 
analytics, entre outros, podendo ocupar o papel de um elemento 
central em soluções de IoT para PME. 

Conforme demonstrado ao longo do artigo, o universo de 
IoT possui elementos de redes, automação industrial, software e 
etc. Outro ponto importante, é que existem mercados de atuação 
diversos, o objetivo da solução apresentada é focada em PME. 
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Personalizações são necessárias, mas demonstrou-se que 
devido ao fato da ferramenta ser Open Source e extremamente 
flexível, isso não se torna um impeditivo para sua adoção. 

Como perspectiva futura, propõe-se testes utilizando os 
recursos da API, para que o IoT-PM colete informações do 
Zabbix e aplique configurações nos NS. Um exemplo, seria 
uma coleta de dados que é executada por padrão a cada 10 
segundos, ser automaticamente ajustada para 5 segundos, ao 
detectar um indicativo de problema de performance na rede. 

A evolução do trabalho pretende tratar outras tecnologias 
como painéis fotovoltaicos, o que geraria novos parâmetros de 
coleta, como energia gerada pelo painel, nível de bateria e etc. 
Além da necessidade de novas ações a serem configuradas, por 
exemplo, enviar notificações quando o nível de bateria atingir 
determinado patamar, avisos sobre períodos sem coleta, e etc. 

Outro aspecto a ser explorado, é o de desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis, se comunicando com o 
Zabbix. Neste cenário, é possível coletar dados do dispositivo, 
como sua localização, e exibir o ícone em tempo real no mapa 
de geolocalização da ferramenta. Pode-se ainda, coletar 
parâmetros de uma aplicação específica e enviá-los ao Zabbix, 
desde que a aplicação possibilite essa coleta. 
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