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Envio de SMS usando Zenvia 

0 - Obtendo usuário e senha do Zenvia 

O primeiro passo para a execução deste tutorial  é obter um acesso grátis ao Zenvia em 
http://www.zenvia.com.br ou envie um e-mail para lucas.melgareco@zenvia.com.br solicitando uma 
cotação para sua empresa, será disponibilizado 20 SMS de testes.

1- Introdução 

Neste tutorial será visto como o SMS pode ajudar um administrador de rede a ficar atento aos 
alertas do Zabbix.

O diferencial  do  ZENVIA é  a  entrega  automática  do  SMS como VOZ,  quando o  destino 
indicado é um telefone FIXO. Ele permite multiendereçar o SMS, agendá-lo, recebê-lo e entregá-lo  
com Short Number (mais garantido).

2 - Configurando o uso de shell script no servidor Zabbix 

Os shell scripts, dependendo das permissões de usuário definido para executá-los, tornam-se 
disponíveis  para  serem  executados a  partir  da  interface  Web  do  Zabbix,  clicando em  um 
determinado host em vários locais da interface Web, tais como: o Dashboard, página com os dados 
recentemente coletados, estado de gatilhos, eventos e mapas. Eles também podem ser executados 
como uma  ação  previamente  configurada  pelo  administrador  que  será  executada  quando 
determinado evento acontecer. 

Os scripts são executados no servidor Zabbix ou no agente. Neste tutorial serão executados 
script a partir do servidor para que toda vez que tiver um determinado evento acontecer, uma ação 
será executado para enviar o alerta via SMS, por meio do Zenvia.

Este tutorial foi testado em dois ambientes:

• Ambiente 1: Zabbix 2.0.6 no Debian 6.0 e banco de dados PostgreSQL 8.X.
• Ambiente 2: Zabbix 2.2.0 no Ubuntu 12.04 e banco de dados PostgreSQL 9.3.

Para começar configure a localização padrão de scripts de alerta no Zabbix. Edite o arquivo 
zabbix_server.conf e informe o diretório padrão de scripts no parâmetro mostrado a seguir.

AlertScriptsPath=/opt/zabbix/share/zabbix/alertscripts

Depois disso reinicie o serviço zabbix-server.

Atenção:
A localização do arquivo padrão de scripts de alertas no zabbix e comando para reiniciar o zabbix 
server varia de acordo com os procedimentos de instalação do zabbix em cada distro GNU/Linux. 
Isso não será mostrado aqui.

mailto:lucas.melgareco@zenvia.com.br
http://www.zenvia.com.br/


Em seguida crie um script com o nome zenvia_sms.sh e salve dentro do diretório padrão de 
scripts  usados  pelo  Zabbix  conforme  configurado  anteriormente. Dentro  do  script  adicione  o 
conteúdo abaixo. 
  
#!/bin/sh
#
# albertofreire@yahoo.com.br
#

# Variáveis do zabbix
DST="$1"
SUBJ="$2"
MSG="$3"
LOG=/tmp/zabbix_server.log

# Variáveis de integração da zenvia (POST/GET http)
# "dispatch=send" indica que é envio simples
SITE="http://api.zenvia360.com.br/GatewayIntegration/msgSms.do?dispatch=send"

# -------------------------------
# Informe aqui o seu login e senha de acesso ao Zenvia 
CONTA="xxxxxxx"
CODE="xxxxxxx"
# --------------------------------

# Testa se o wget está instalado e qual seu path
PATH_WGET=$(whereis wget | awk '{print $2}')

if [ -z ${PATH_WGET} ]; then
echo "wget é necessário para continuar";
exit 1;

fi

# Configura os parametros para envio do sms
# O output-file foi utilizado para informar erros de autenticação com o servidor de gateway-sms
# Os logs do wget aparecerão no zabbix_server.log
WGET="${PATH_WGET} --no-cache --no-cookies -S -O $LOG --post-data"

# Monta tudo e efetiva o envio
# Dependendo do gateway-sms pode-se ajustar os nomes dos input's do form http, ex:
# A Zenvia utiliza o 'account','code','to'... outros gateways utilizam nomes diferentes, basta alterar.
$($WGET "&account=${CONTA}&code=${CODE}&to=${DST}&from=${SUBJ}&msg=${MSG}" ${SITE})

exit 0

Torne o arquivo executável com o comando abaixo.

$ sudo chown -R zabbix:zabbix  DIR_SCRIPTS_ALERT
$ sudo chmod 755 DIR_SCRIPTS_ALERT/zenvia_sms.sh

Atenção:
No script altere as linhas iniciadas com CONTA e CODE para a conta e senha que serão a origem 
do dados da integração do Zenvia. No comando acima, substitua DIR_SCRIPTS_ALERT pela 
localização do arquivo zenvia_sms.sh.



3 – Testando o se o script foi configurado corretamente

Para testar execute o seguinte comando.

$ sudo DIR_SCRIPTS_ALERT/zenvia_sms.sh 55DDDNUMTELEFONE remetente “mensagem”

Onde: 
• 55 é o código do Brasil, DDD deve ser substituído pelo DDD da cidade, NUMTELEFONE 

deve ser substituído pelo numero do telefone. Tudo isso deve ficar junto. Exemplo: 
558312345678.

• Remetente: deve ser substituído pelo nome de quem está enviando a mensagem. Exemplo: 
zabbix.

• Mensagem: deve ser substituído pela mensagem que você que quer seja enviada. Deve 
estar entre aspas duplas e menos de 120 caracteres. Exemplo: “SMS enviado por 
Zemvia+Zabbix”.

4 - Visualizando se o SMS foi enviado com sucesso

Visualize o log olhando o arquivo zabbix-server.log. Veja se há uma linha semelhante a  “ 000 
- Message Sent ”. Se sim, o SMS foi enviado com sucesso.

5 - Adicionando o Script no Zabbix 

Acesse o menu Administração (Administration) > Tipos de mídia (Media types)  e clique 
no botão Criar tipo de mídia (Create Media Type).

Figura 1: Cadastrando uma nova mídia.

Preencha as informações da nova mídia, conforme mostrado abaixo:



Descrição (Description): SMS_Zenvia
Tipo (Type): Script
Nome script (Script name): zenvia_sms.sh
Ativo (Enabled): Marque a opção.
Clique no botão Salvar (Save).

Figura 2: Cadastrando o script de envio de SMS.

Figura 3: Visualizando o script cadastrado.



6 - Configurando o usuário Admin para receber alertas pela 
mídia SMS_Zenvia

Acesse o menu  Administração (Administration) > Usuários (Users) e clique no usuário 
Admin.

Figura 4: Selecionando o usuário Admin.

Clique na aba Mídia (Media) e, em seguida, no link clique em Adicionar (Add).

Figura 5: Associando a nova mídia ao usuário Admin.

Preencha as informações conforme mostradas abaixo e na Figura 5.

Tipo (Type):  zenvia_sms.sh
Enviar para (Send to): Numero telefone a ser enviado o SMS. Onde: 55 é o código do Brasil, 
acrescido do DDD da cidade e do numero do celular. Tudo isso deve ficar junto. Exemplo: 



558312345678.
Quando ativo (When active): Coloque o horário em que a pessoa será notificada.
Usar se risco (Use if severity): Marque as opções de gravidades de alerta dos quais o usuário 
deve ser notificado.
Status: Ativo (Enabled)
Clique no botão Adicionar (Add).

Depois que a nova mídia estiver cadastrada para o Administrador, clique em Salvar (Save).

Figura 6: Visualizando a mídia associad ao usuário Admin.

7 – Criando a ação de envio de e-mails.
Acesse o menu Configuração (Configuration) > Ações (Actions) e clique no botão Criar 

Ação (Create Action).

Figura 7: Criando uma nova ação.



Na aba Ação (Action) altere, inicialmente, apenas o campo Nome (Name) conforme a Figura 
7. O conteúdo da mensagem deve ter menos de 120 caracteres.

Figura 8: Editando a aba Ação.

Na aba Condições (Conditions) delete as condições existente e, em Nova condição (New 
condition), configure da seguinte maneira:

Severidade da Trigger (Trigger severity) = "Information"
Severidade da Trigger (Trigger severity) = "Warning"
Severidade da Trigger (Trigger severity) = "Average"
Severidade da Trigger (Trigger severity) = "High"
Severidade da Trigger (Trigger severity) = "Disaster"

Clique em Adicionar (Add).



Figura 9: Editando a aba Condição.

Na aba Ações (Operations) clique em Nova (New).

Figura 10: Criando uma nova condição.

Em Detalhes da operação (Operation details), configure as opções:

Tipo de operação (Operation type): Enviar mensagem (Send message).
Em Enviar para usuários (Send to Users) clique em Adicionar (Add). Selecione o usuário Admin 
e clique em Selecionar (Select).
Em Enviar apenas para (Send only to), selecione SMS_Zenvia.



Figura 11: Editando a aba Ação.

Clique em Salvar (Save).

Figura 12: Salvando a nova ação.

Agora que as ações foram definidas clique em Salvar (Save).
Quando o evento acontecer, você deverá receber o SMS enviado pelo Zabbix+Zenvia.



Considerações finais

Neste tutorial foi mostrado o envio de SMS via Zenvia, empresa de envio de SMS corporativo 
de forma simples e com total segurança 

No site da comunidade Zabbix Brasil, mais especificamente na página http://zabbixbrasil.org/?
page_id=7, você pode encontrar outros tutoriais que mostram a instalação dos componentes Zabbix  
Agent e Zabbix Proxy, além de mostrar como usar a interface Web do Zabbix para monitorar alguns  
tipos de equipamentos.
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