
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA 

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM 

REDES DE COMPUTADORES 

ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA NETO  

LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA 

MATHEUS AURÉLIO COMBER DOS SANTOS 

 

 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM 

O PROXY WEB/CACHE SQUID: SEGURANÇA E 

ANÁLISE DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS WEB 

EM UM AMBIENTE CORPORATIVO  

 

 

 

RECIFE 

2020  



 

 

 

ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA NETO 

LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA 

MATHEUS AURÉLIO COMBER DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM 

O PROXY WEB/CACHE SQUID: SEGURANÇA E 

ANÁLISE DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS WEB 

EM UM AMBIENTE CORPORATIVO 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, 
como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em 
Redes de Computadores. 
 
 
 
Orientador: Prof. MSc. Adilson Silva 
Co-orientador: Prof. MSc. Renan Costa Alencar 

 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 

2020 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
P436m 

 
 

Pereira Neto, Antônio Alexandre  
            Monitoramento e controle de acesso com o proxy web/cache squid: 
segurança e análise de desempenho nos serviços web em um ambiente 
corporativo. /  Antônio Alexandre Pereira Neto; Luiz Fernando Santana da 
Silva; Matheus Aurélio Comber dos Santos. - Recife : O Autor,  2020.                                                                                                                    

 
23 p.   

 
Orientador(a): MSc. Adilson Silva 

 
            Trabalho De Conclusão De Curso (Graduação) Centro Universitário 
Brasileiro – UNIBRA. Graduação Tecnológica em Redes de 
Computadores, 2020.  
 

1. Monitoramento de Acessos. 2. Controle de Acesso. 3. Proxy. 4. 
Squid. l. Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA. II. Título                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 
  CDU: 004.7                                                                                                                                                                                                                            

                                                                  
                                                                                                          

 



 

 

 

ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA NETO 

LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA 

MATHEUS AURÉLIO COMBER DOS SANTOS 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM 

O PROXY WEB/CACHE SQUID: SEGURANÇA E 

ANÁLISE DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS WEB 

EM UM AMBIENTE CORPORATIVO 

 

Artigo aprovado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em 
Redes de Computadores, pelo Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, por uma 
comissão examinadora formada pelos seguintes professores: 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Adilson Silva 

Professor Orientador 

 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Renan Costa Alencar 

Professor Examinador 

 

______________________________________________________________ 

Prof.º MSc. Bruno Roberto Silva 

Professor Examinador 

 

 

 

Recife, ___/___/____ 

NOTA:_______________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedicamos esse trabalho a nossos pais. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos mantido na trilha certa durante este 

projeto de pesquisa com saúde e forças para chegar até o final. 

Somos gratos à nossa família pelo apoio que sempre nos deram durante toda a 

nossas vidas. 

Deixamos um agradecimento especial aos nossos orientadores Adilson da Silva e 

Renan Alencar, pelo incentivo e pela dedicação do seu escasso tempo ao nosso 

projeto de pesquisa. 

Também queremos agradecer ao Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA e a todos 

os professores do nosso curso pela elevada qualidade do ensino oferecido. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 

nós ignoramos alguma coisa. Por isso 

aprendemos sempre.” 

(Paulo Freire) 

  



 

 

 

LISTAS DE SIGLAS 

 

ACL   Access Control List  

AD   Active Directory  

FTP   File Transfer Protocol 

HTML   HyperText Markup Language  

HTTP   HyperText Transfer Protocol 

HTTPS  Hyper Text Transfer Protocol Secure 

IP   Internet Protocol 

SARG   Squid Analysis Report Generator 

TI   Tecnologia da Informação 

URL   Uniform Resource Locator 

WAN   Wide Área Network 

  



 

 

 

LISTAS DE FIGURAS 

 

FIGURA 1.  ESTRUTURA DE REDE COM O SERVIDOR PROXY ........................... 15 

FIGURA 2. CONFIGURAÇÃO DE ACL ..................................................................... 18 

FIGURA 3. GRÁFICO PRIMEIRO DIA DE COLETA ................................................. 20 

FIGURA 4. GRÁFICO DO SEGUNDO DIA DE COLETA .......................................... 20 

FIGURA 5. GRÁFICO DO TERCEIRO DIA DE COLETA .......................................... 21 

FIGURA 6. GRÁFICO DO QUARTO DIA DE COLETA ............................................. 22 

FIGURA 7. GRÁFICO DO QUINTO DIA DE COLETA ............................................... 22 

FIGURA 8. GRÁFICO DO SEXTO DIA DE COLETA ................................................ 23 

FIGURA 9. ACESSOS DO USURÁRIO DO GRUPO DE ACESSO TOTAL .............. 25 

FIGURA 10. ACESSOS DO USURÁRIO DO GRUPO DE ACESSO PADRÃO ......... 25 

FIGURA 11. ACESSOS DO USURÁRIO DO GRUPO DE ACESSO RESTRITO ...... 26 

FIGURA 12. ACESSOS DE USUÁRIOS NÃO INCLUSOS NOS GRUPOS .............. 27 

FIGURA 13. LISTA DO PERÍODO DE ACESSO ....................................................... 27 

FIGURA 14. ACESSOS POR USUÁRIOS ................................................................ 28 

FIGURA 15. LISTA DE ACESSO DE UM USUÁRIO ESPECÍFICO .......................... 28 

 

  

file:///C:/Users/Luiz/Desktop/TCC%20-%20MONITORAMENTO%20E%20CONTROLE%20DE%20ACESSO%20COM%20O%20PROXY%20WEB%20CACHE%20SQUID%20.%20FINAL%20(1).docx%23_Toc44013511
file:///C:/Users/Luiz/Desktop/TCC%20-%20MONITORAMENTO%20E%20CONTROLE%20DE%20ACESSO%20COM%20O%20PROXY%20WEB%20CACHE%20SQUID%20.%20FINAL%20(1).docx%23_Toc44013513


 

 

 

SUMÁRIO 

  

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

1.1. MOTIVAÇÃO ................................................................................................................ 11 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA ........................................................................................ 12 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 12 

1.4. ORGANIZAÇAO DO TRABALHO................................................................................ 12 

2. METODOLOGIA ........................................................................................................... 13 

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO ........................................................................................... 13 

3.1. IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO DE REDES .................................................. 13 

3.2. GERENCIAMENTO DE REDES ................................................................................... 14 

3.3. SEGURANÇA DE REDES............................................................................................ 14 

3.4. PROXY ......................................................................................................................... 14 

3.5. PROXY WEB ................................................................................................................ 15 

3.6. SQUID .......................................................................................................................... 16 

3.7. CONTROLE DE ACESSO ............................................................................................ 17 

3.8. ACL .............................................................................................................................. 17 

3.9. SISTEMA DE RELATÓRIO .......................................................................................... 18 

4. TRABALHOS RELACIONADOS.................................................................................. 19 

4.1. O PROXY SQUID E SUAS MELHORIAS NO DESEMPENHO DAS REDES 

CORPORATIVAS ................................................................................................................ 19 

4.2. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO COM SERVIDOR 

PROXY  ............................................................................................................................... 23 

4.3. GERENCIAMENTO DO PROXY SQUID ATRAVÉS DE UMA FERRAMENTA WEB 

COM BASE NA CRIAÇÃO DE PERFIS DE CONTROLE  ................................................... 29 

4.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS ................................................................. 30 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 30 

5.1. TRABALHOS FUTUROS ............................................................................................. 31 

6. REFERÊNCIAIS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 31 

 

 

 



 

 

 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM O PROXY WEB/CACHE 

SQUID: SEGURANÇA E ANÁLISE DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS WEB EM 

UM AMBIENTE CORPORATIVO 

 

                            Antônio Alexandre Pereira Neto  

                    Matheus Aurélio Comber dos Santos 

                                Luiz Fernando Santana da Silva 

Adilson Silva1 

Renan Costa Alencar2 

 

 

RESUMO  

 

O presente trabalho tem como tema, monitoramento e controle de acesso com 

o proxy web/cache Squid, com o objetivo de identificar os fatores que possam ajudar 

na segurança e no bom desempenho dos serviços web em uma rede corporativa. 

Tendo em vista à importância do controle e monitoramento de acessos nas empresas, 

devido ao grande avanço da internet com os seus diversos conteúdos disponíveis.  Foi 

realizado uma pesquisa de revisão da literatura para identificar a melhor forma de 

implementar o servidor proxy utilizando a ferramenta Squid. Para isso, foi necessário 

analisar trabalhos relacionados com o assunto proposto, buscando apresentar a 

ferramenta open source Squid como um sistema de proxy web e cache para o controle 

e monitoramento de acessos. Através da pesquisa realizada constata-se que os 

objetivos foram atendidos pois foi possível identificar métodos para um bom controle 

de acesso com o Squid atuando como proxy web. 

 

Palavra Chaves 

Monitoramento de Acessos; Controle de Acesso; Proxy; Squid;

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

 

Segundo (MATTOS, 2017) a Internet se tornou um ramo indispensável de 

comunicação em todos segmentos, nas empresas ela simplifica várias funções como 

promover produtos, serviços e expandem o relacionamento com consumidores. Além 

de acrescentar a produtividade e estender a atividade em novos negócios. Apesar 

disso, muitas pessoas e empresas desconhecem ou resistem ao imenso poder dessa 

ferramenta, dessa forma os profissionais da empresa precisam conhecer a rede, para 

utilizá-la de forma correta e eficaz.  

A internet ajuda nos serviços pelos seus recursos e vantagens que oferecem, 

mais o problema aparece quando os usuários têm acessos liberados a contas de e-

mail pessoais, redes sociais entre outros, conforme (HSC BRASIL, 2018) define que 

o uso constante desses sites atrapalha no desempenho e nas responsabilidades do 

serviço, assim causando perda de produtividade. Sendo isso um dos muitos 

problemas causados pela navegação na internet sem monitoramento, e com 

downloads avulsos de conteúdos aumenta ainda mais o risco de vulnerabilidade e 

desempenho da rede podendo ser contaminados por vírus ou invasões nos 

computadores causando danos maiores à empresa.  

Segundo FRITZEN (2018) a internet é a principal porta de entrada de vírus no 

ambiente corporativo onde na maioria dos casos são de acessos a sites nocivos a 

partir de links ou mensagens de e-mail falsas. E com o controle de acessos é possível 

impedir futuros roubos ou vazamento de informações e assim evitando 

despesas como manutenção de equipamentos e sistemas. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa tem por motivação os riscos que uma rede 

corporativa pode passar através do acesso descontrolado ao conteúdo da internet 

podendo ocasionar paradas dos serviços e até mesmo diminuição de produtividade. 
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1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com o assunto abordado pelo tema deste artigo busca-se demostrar, 

como será possível uma empresa ter todo o controle de acessos dentro de sua rede, 

para ter maior segurança e um melhor desempenho nos serviços utilizados na web. 

1.3. OBJETIVOS 

 

Diante dos dados citados para esta pesquisa, o objetivo geral será identificar 

os fatores que possam ajudar no controle e monitoramento para a segurança e um 

bom desempenho nos serviços web em uma rede corporativa. Buscando contribuir 

com as políticas de segurança com a implementação de controle de acesso aos 

recursos de redes através de um serviço proxy utilizando o Squid.  

Desta forma, para que o objetivo principal da pesquisa possa ser alcançado, 

são definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar trabalhos relacionados com o assunto proposto; 

 Buscar apresentar a ferramenta Squid como um sistema de proxy web e 

chache; 

 Apresentar sistema de controle de acessos; 

 Apresentar o sistema de Relatórios para a geração de relatórios de acessos; 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O artigo está dividido em cinco Seções; a segunda demonstra a metodologia 

usada nessa pesquisa.  

A terceira Seção apresenta o referencial teórico que fornece fundamento para 

a leitura do artigo, mostrando os conceitos básicos, relacionados à importância do 

monitoramento de redes, gerenciamento de redes, segurança de redes, Proxy, Proxy 

web, Squid, Controle de acesso, ACL e Sistema de Relatório; 

 A quarta Seção, mostra os trabalhos analisados na revisão literária e mostra 

também a comparação dos trabalhos relacionados. 

           A quinta Seção, apresenta as considerações finais referentes aos objetivos do 

estudo. 
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2. METODOLOGIA 

 

Nessa seção será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa.  

A metodologia a ser utilizada é uma revisão da literatura para identificar a melhor 

forma de implementar o servidor proxy utilizando a ferramenta Squid, buscando 

trabalhos com implementações direcionados às empresas. 

O trabalho foi iniciado como uma pesquisa de literatura, buscando conteúdos de 

artigos sobre assuntos relacionados à monitoramento e controle de acessos com foco 

no proxy web Squid, após a identificação do problema e do objetivo geral, foram 

traçados os objetivos específicos, e a sequência de etapas a serem cumpridas para 

que o objetivo principal fosse alcançado. 

Foram analisados artigos relacionados ao tema, onde foram escolhidos 3 artigos onde 

os estudos foram voltados para área coorporativa e apresentarem objetivos similares 

esta pesquisa. 

A partir disso foram analisados os aspectos de relevância relacionados ao nosso tema 

dos artigos, buscando alcançar os objetivos para assim resolver o nosso problema de 

pesquisa. 

 

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

3.1. IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO DE REDES 

 

Segundo ALERTA SECURITY (2017) define que uma rede com possíveis 

possibilidades de ataque e roubo de dados, a importância do monitoramento se torna 

crucial, para fazer a segurança da rede principalmente em empresas, pois com o 

grande volume de dispositivos a implementação da estrutura de monitoramento se 

torna cada vez mais difícil. A importância do monitoramento tem como principal 

objetivo maximizar a eficiência e a produtividade de uma ou mais redes, mantendo 

estáveis. Mas além dos dispositivos os dados também devem ser monitorados, 

prevenindo-se de perdas de dados ou falhas no sistema.  
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3.2. GERENCIAMENTO DE REDES 

 

Conforme (SILVA; SILVA, 1998) diz que o gerenciamento de redes pode ser 

entendido como o processo de controlar uma rede de computadores de tal modo que 

seja possível maximizar sua eficiência e produtividade. Tal processo compreende um 

conjunto de funções integradas que podem estar em uma máquina ou espalhados por 

milhares de quilômetros, em diferentes organizações e residindo em máquinas 

distintas. Com estas funções pode-se controlar uma rede de computadores e seus 

serviços, provendo mecanismos de monitoração, análise e controle dos dispositivos e 

recursos da rede. 

 

3.3. SEGURANÇA DE REDES 

 

  De acordo com (MUXFELDT, 2017) Segurança de Redes é a garantia em que 

todos os computadores em uma determinada rede funcione em que os usuários das 

mesmas só tenham acesso exclusivamente dos privilégios que foram concedidos. 

Com isso também tem a possibilidade de impedir que usuários sem autorização sejam 

barrados no sistema, evitando que os usuários realizem qualquer tipo de 

procedimento que sejam prejudiciais ao sistema, protegendo os dados e garantindo 

que os serviços não sejam interrompidos.  

Segundo a matéria do jornal O GLOBO feito o por RIBAS (2019), diz que as 

conversas em redes sócias não são seguras principalmente no ambiente corporativo. 

Visto que são monitorados todas as trocas de mensagens por e-mails ou telefones. 

Pois com a grande variedade de aplicativos pode se misturar o acesso pessoal com o 

profissional ficando difícil saber o que pode ou não ser acessado pela companhia. 

 

3.4. PROXY 

 

CIPOLI (2012), define que o proxy pode ser um servidor, que é o mais comum, 

mas também pode ser um serviço, na forma de um sistema. Na situação mais comum 

em que ele é um servidor, consiste de uma máquina montada e configurada para 

basicamente exercer controle sobre o tráfego de dados de uma rede. Um servidor que 

exerce a função de proxy, filtra e avalia os dados que por ele passam e permite ou 
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Fonte: https://www.diegomacedo.com.br/proxy-cache-e-reverso/ 

Figura 1.  Estrutura de Rede com o servidor Proxy 

não que esse tráfego ocorra, de acordo com as regras que o administrador do proxy 

estabeleceu e que também é conhecida como política do proxy. CIPOLI (2012) 

também diz que, quando ele atua como serviço, normalmente se tem um sistema que 

é instalado em um servidor, o qual normalmente fornece também outros serviços, 

como por exemplo, um firewall. Esse sistema realizará o papel que o proxy como 

hardware (servidor) realiza. Essa é uma opção quando a demanda de troca de dados 

não é muito intensa, o que deixaria o servidor proxy ocioso, ou quando o servidor é 

capaz de suportar um tráfego mais elevado e paralelamente servir outros serviços 

como visto na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. PROXY WEB 

 

    Segundo BRODBECK (2018) afirma que o proxy web é um tipo de filtro para 

conteúdo web, a partir da necessidade dos usuários querer conectar uma rede local a 

internet com o auxílio de um instrumento que compartilhe conexões com as demais 

máquinas. Quando um endereço de um site é digitado no navegador, 

automaticamente é enviada ao proxy, em seguida envia a solicitação ao servidor em 

que o site é hospedado e manda as informações para o usuário. Com isso se tem o 

controle do tráfego de internet e pode fazer o bloqueio da maneira que a empresa 

preferir.  
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A vantagem do proxy web segundo BRODBECK (2018) é de ser encarregado 

de gerenciar o acesso a sites entre outras aplicações baseadas no protocolo HTTP, 

com a função de controlar os serviços acessados na internet. Com isso, a empresa 

que adquirir o proxy web pode ter acesso a relatórios com detalhes da navegação, 

consumo de recurso, tempo de navegação, sites mais acessados, entre outras 

funções que ajudam na manutenção da rede corporativa. 

 

3.6. SQUID 

 

  Segundo AUGUSTO (2017), o Squid é um software open source com suporte 

para as plataformas Linux e Windows, usado mais em servidores proxy tendo suporte 

para protocolos HTTP, HTTPS, FTP e outros protocolos. Ele é um sistema bastante 

usado nas empresas e em corporações onde tem mais acessos pessoais e com isso 

é necessário ter o controle de acesso maior nos equipamentos dos clientes. Umas das 

seguranças mais importantes do servidor Squid é a total gestão das páginas que foram 

acessadas, assim o Squid junto com administrador do sistema tem toda a informação 

das páginas, horários em que cada usuário teve acesso.  

Segundo TRAI (2013), o Squid tem de suas principais características permitir, 

utilizar menos largura de banda na sua conexão à Internet quando navegar na web, 

reduzir o tempo que as páginas levam para carregar, coletar estatísticas sobre o 

tráfego web na rede interna, evitar que os usuários visitem sites inapropriados, garantir 

que apenas usuários autorizados possam navegar na Internet, reduzir a carga no 

servidor web entre outros. 

Além disso BRITO (2015), diz que pode ser implementado como proxy cache, 

sendo capaz de economizar o uso de banda no link WAN, diminuindo a latência dos 

acessos ao conteúdo da internet, pois todos os sites ficam armazenados na memória 

cache do servidor, assim aumentando o desempenho no uso da internet. Quando o 

site é acessado pela primeira vez, o servidor armazena uma cópia em cache para 

futuros acessos. Quando outras máquinas forem acessar o mesmo site vão buscar na 

memória cache do servidor reduzindo o tempo de busca. 
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3.7. CONTROLE DE ACESSO 

 

   Conforme (AUGUSTO, 2006) no Squid o controle de acesso é voltado para a 

restrição de determinado site, conteúdos ou impedir que o usuário tente entrar em um 

setor ou máquina que não seja o seu.  

 

 “O squid controla o acesso as páginas da internet através das 

chamadas ACL (Access Control List), que permitem especificar 

endereços de origem e destino, domínios, horários, portas ou métodos 

de conexão ao proxy, que serão utilizados para negar, permitir ou 

negar acessos. ” (ANDREY, 2019) 

 

 Assim AUGUSTO (2006), afirma que a forma de configuração de controle do 

acesso ao squid, é via arquivo de configuração ‘squid.conf’, com o auxílio de alguns 

parâmetros do ACL sendo interpretados de cima para baixo, podendo implementar 

vários tipos de controle de acesso, como por endereço IP, domínio do destino entre 

outros. A autenticação no squid pode ser feita por um controle de acesso baseado em 

usuários com isso o usuário só pode ter acesso a internet se estiver autenticado no 

servidor proxy.  

 

3.8. ACL 

 

Conforme ROVERE (2018), as acls são instruções que faz o controle dos 

acessos que são aplicadas a endereços ou protocolos de camada superior. ACLs tem 

uma forma eficaz de controle de tráfego dentro e fora da rede. Podendo fazer 

configurações para todos os protocolos de rede roteados. Um dos pontos mais 

importantes de usar o ACL é fornecer segurança para a rede, para validação de 

tráfegos, etc. 

Assim ROUSSKOV (2017) diz que existem várias listas de acessos diferentes 

como o http_access que permite que clientes HTTP, acessem a porta HTTP; o 

log_access que controla quais solicitações são registradas, entre outras listas. Além 

disso o Squid conhece vários tipos de elementos da ACL, como o time que permite 

controlar a hora do dia e dia da semana. 
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Na Figura 2, mostra um exemplo de configuração de acl no squid, onde mostra a 

liberação de portas. 

 

Figura 2. Configuração de ACL 

 

Fonte: https://terminalroot.com.br/2015/01/como-configurar-o-squid.html 

 

3.9. SISTEMA DE RELATÓRIO 

 

  Para obter todas as informações dos acessos e tráfegos da rede e assim 

monitorando os usuários MEIRELLES (2008) diz que com o uso do Sarg (squid 

Analysis Report Generator) como interpretador de logns de usuários para o Squid 

funciona quando o squid é executado criando algumas páginas, divididas por dia, com 

a lista de todas as páginas que foram acessadas que cada usuário acessou na rede. 

Se o Squid for configurado para autenticação, automaticamente o Squid organiza os 

acessos com base nos logins dos usuários.  

Pode-se acompanhar as páginas que cada usuário acessou no momento, 

mesmo não tendo filtro de conteúdo. SAIVE (2014) diz que através do Sarg é possível 

analisar os arquivos de log do Squid gerando relatórios em formato HTML com 

informações sobre usuários, com os dados de endereços IP, sites mais acessados, 

uso total de largura de banda, tempo decorrido, downloads, sites de acesso negado, 

relatórios diários, relatórios semanais e mensais. Sendo importante para monitorar a 

largura de banda da internet e ter acessos dos sites que os usuários estão acessando. 
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4. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nessa seção serão apresentados os trabalhos relacionados, onde foram tirados 

os métodos de implementações de um servidor proxy. 

 

4.1. O PROXY SQUID E SUAS MELHORIAS NO DESEMPENHO DAS REDES 

CORPORATIVAS (AGOSTINHO, MOREIRA, DAVID, OLIVEIRA, SOUZA, 

SANTOS, 2012) 

 

 

Essa pesquisa foi conduzida com a realização de um estudo de caso onde foi 

estudado em uma única empresa, que atua há mais de dez anos no ramo Financeiro 

e conta com cerca de seiscentos colaboradores.  

O estudo de caso seguiu uma metodologia estabelecida em relação aos 

objetivos, buscando reunir informações que permitissem descrever o funcionamento 

do Proxy Squid em diversas situações.  

Onde os dados foram coletados em um ambiente real parametrizado para cada 

tipo de situação observada. 

O ambiente de pesquisa foi realizado no ambiente de TI da empresa, com 5 

funcionários, onde os dados foram coletados em dias e horários diferentes, onde 

foram separados 5 Megabytes para a utilização no estudo, com o proxy squid 

configurado para essa finalidade. 

No projeto os funcionários não tinham informações detalhadas sobre a coleta 

dos dados, só se tinha conhecimento que alguns dias a internet estaria liberada e nos 

outros dias o acesso seguiria as políticas da empresa. 

Na Figura 3 apresenta o gráfico do primeiro dia, onde a coleta foi feita no começo da 

manhã por volta das 8horas, e notou-se que os funcionários perceberam que a internet 

estava liberada depois de 1 hora do início da coleta, com isso foi percebido um 

aumento de banda não muito alto. Assim foi verificado que a rede, com as políticas de 

segurança da empresa só foram utilizados 10% do uso total de banda de 5012 KB/s. 
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Na Figura 4 apresenta o gráfico do segundo dia de coleta, onde os acessos à internet 

foram configurados pela política de restrições do Proxy Squid, e assim o uso de banda 

foi reduzido pois só tiveram acessos somente aos sites de uso de trabalho da 

empresa. Tendo a média de utilização do link de 0,14% do total da banda de 5012 

KB/s. 

 

Figura 4. Gráfico do Segundo dia de Coleta 

 

Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

 

Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

Figura 3. Gráfico Primeiro dia de coleta 
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Na Figura 5 apresenta o gráfico do terceiro dia de coleta, onde o acesso à internet se 

encontrava totalmente liberado, o consumo de banda deu uma aumentada 

consideravelmente por volta das 11h da manhã, quando os funcionários perceberam 

da liberação, depois do período do almoço onde os funcionários voltaram para as 

atividades da empresa, notou-se uma redução do consumo de banda.  Assim a média 

de utilização do link foi de cerca de 20% do total de banda de 5012 KB/s. 

 

Figura 5. Gráfico do Terceiro dia de Coleta 

 

Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

 

Na Figura 6 apresenta o gráfico do quarto dia de coleta, onde foi constatado 

downloads de aproximadamente 5 minutos no período da manhã e tarde, e constatou 

que o volume da banda ao decorrer do download foi maior, provocando gargalos maior 

comparado aos outros dias. Onde a média de uso do link chegou à 45% de 5012KB/s. 
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Figura 6. Gráfico do Quarto dia de Coleta 

 

Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

 

A Figura 7 apresenta o gráfico do quinto dia de coleta com o acesso liberado nas 

primeiras horas se deu conta de downloads de vídeos no youtube com a média de 

ocupação de 71,4% da banda disponível. 

 

Figura 7. Gráfico do Quinto dia de Coleta 

 

Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

 

A Figura 8 apresenta o gráfico do sexto dia de coleta, onde a internet foi liberada por 

20 minutos foi verificado que o ip 192.168.0.109 teve 16,3% de ocupação de banda e 

o ip 192.168.0.103 teve a ocupação de link de 25%, tendo a média total de link cerca 

de 40% do total de banda. 
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        Figura 8. Gráfico do Sexto dia de Coleta 

 

              Fonte: Agostinho, Moreira, David, Oliveira, Souza, Santos (2012) 

  

Através dessa pesquisa pode-se concluir que, com a implementação do proxy squid 

configurado e ativado de maneira adequada em horários estratégico, pode-se 

melhorar o desempenho dos funcionários no ambiente de trabalho, focando as 

atividades exclusivamente só nos serviços de uso da empresa, com as restrições de 

acessos, além de melhorar o desempenho da rede fazendo com que o consumo de 

banda seja reduzido, permitindo que o consumo do link não chegue no limite, 

reduzindo prováveis gargalos na rede. 

 

4.2.  METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO COM 

SERVIDOR PROXY (TRAI, 2013) 

 

Essa pesquisa foi conduzida com a realização de um estudo de caso onde o 

sistema foi implementado foi em uma empresa do segmento de fabricação de móveis 

para o mercado nacional e internacional, possuindo aproximadamente 250 

colaboradores, nos quais possui uma arquitetura de rede com aproximadamente 45 

microcomputadores interligados. 

O estudo de caso seguiu uma metodologia estabelecida em relação aos 

objetivos, buscando implantar e avaliar o controle de acesso à Internet dentro da 

empresa da área moveleira com a utilização da ferramenta de proxy/cache Squid. 
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Criando políticas para o acesso à Internet, por meio de regras avançadas que 

estabelecem o acesso a determinadas URL’s (Blacklist e Whitelist), por grupos de 

usuários, endereço IP e Proxy.  

No estudo foram utilizadas as ferramentas Active Directory, Kerberos, Samba, 

e Winbin, nesse estudo de caso foi usado em um ambiente paralelo com uma máquina 

física e três virtuais, onde na máquina física estaria instalado o Xen Server, em uma  

máquina virtual foi instalado o Windows Server com o Active Directory para 

gerenciamentos dos grupos, em outra máquina virtual com Linux com a instalação do 

Samba, Squid, Winbind e Kerberos, e na terceira máquina com Windows Server com 

terminal server para os testes.  

No estudo o Active Directory foi usado para que os usuários autentiquem no 

Squid, com isso o Squid gerenciaria os privilégios de cada grupo fornecendo acesso 

aos usuários. Foi configurado o controle de acesso com regras de restrições de sites, 

extensões de downloads e horários de acessos, e para a geração de relatórios foi 

configurado o Sarg.  

No estudo foram criados três grupos de acessos, Padrão, Restrito e Total, onde 

o usuário do grupo Padrão teria acesso à vários sites exceto os bloqueados da lista 

de controle de acesso. O usuário do Grupo de Acesso Restrito só teria acesso a sites 

que constavam na ACL site restritos. E os usuários do Grupo de Acesso Total teriam 

acessos livre exceto downloads dos arquivos de extensões bloqueadas. Os usuários 

não listados fora dos grupos não teriam acessos nenhum. 

 Nos testes realizados pode-se ver os sites liberados de acessos do usuário do Grupo 

de Acesso Total exceto downloads de extensões bloqueadas. 

Na Figura 9 apresenta os acessos do usuário do grupo de acesso total aos sites 

liberados, onde foram acessados quatro sites. 
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Figura 9. Acessos do usurário do Grupo de acesso total 

 

Fonte: TRAI (2013) 

 

Nos testes realizados pode-se ver também os acessos aos sites permitidos e 

negados do usuário do grupo acesso padrão que possui permissão para acessar 

qualquer conteúdo exceto sites bloqueados pela ACL “sites_bloqueados”. 

Na Figura 10 apresenta os acessos do usuário do grupo de acesso padrão aos sites 

liberados e bloqueados, onde foram acessados quatro sites, onde dois foram 

bloqueados e dois foram permitidos. 

            

Figura 10. Acessos do usurário do Grupo de acesso padrão 

 

Fonte: TRAI (2013) 



26 

 

 

Nos testes realizados verificou-se também os acessos do usuário do grupo 

restrito onde só tem permissões para acessar somente o conteúdo da ACL 

“sites_restritos”. 

Na Figura 11 apresenta os acessos do usuário do grupo de acesso restrito, onde 

foram acessados quatro sites, onde dois foram bloqueados e dois foram permitidos. 

          

        Figura 11. Acessos do usurário do Grupo de acesso Restrito 

 

Fonte: TRAI (2013) 

E os usuários que não estavam inclusos em nenhum grupo tiveram todo acesso 

bloqueado. 

Na Figura 12 apresenta os acessos de usuários não inclusos nos grupos, onde foram 

acessados três sites, onde dois foram bloqueados e um foi liberado no qual estava 

listado na ACL. 
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Figura 12. Acessos de usuários não inclusos nos grupos 

 

Fonte:  TRAI (2013) 

 

Para a geração de relatórios foi utilizado o Sarg onde foi possível gerar 

os relatórios com as informações de data de criação, quantos usuários, total de bytes, 

conexão utilizada, tempo utilizado, sites acessados a hora, tempo utilizado e negado 

quando não respeitado as regras do proxy. 

Na Figura 13 apresenta uma das telas de relatório do Sarg onde mostra o período de 

acesso, a data, quantidade de usuários os bytes e a média. 

Figura 13. Lista do período de acesso 

 

Fonte: TRAI (2013) 
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Na Figura 14 apresenta a lista acessos por usuários onde mostra o nome do usuário, 

conexão, bytes, porcentagem do cache, tempo decorrido, milissegundos e a 

porcentagem do tempo. 

Figura 14. Acessos por usuários  

 

Fonte: TRAI (2013) 

Na Figura 15 apresenta a lista de acesso de um usuário específico onde mostra os 

sites acessados, as conexões, bytes, cache, tempo decorrido os milissegundos e a 

porcentagem do tempo. 

Figura 15. Lista de acesso de um usuário específico 

 

Fonte: TRAI (2013) 
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Através dessa pesquisa conclui-se que o Squid implementado com o controlador de 

domínio Active Directory e com o sistema de relatórios Sarg é possível fazer um 

controle e monitoramento bem detalhado, com criações de Grupos de acessos 

específicos barrando usuários não autorizado aos acessos, tendo todo o controle do 

que se acessa na rede, fazendo com que a rede fique mais segura com as listas de 

controle de acesso e obtendo todos os dados de consumo, acessos e usuários em 

relatórios.  

 

4.3. GERENCIAMENTO DO PROXY SQUID ATRAVÉS DE UMA FERRAMENTA 

WEB COM BASE NA CRIAÇÃO DE PERFIS DE CONTROLE (FLORIANO, 

2016) 

 

Essa pesquisa foi conduzida com o objetivo, de desenvolver uma ferramenta 

web, tendo como base o software livre, que torne possível monitorar e administrar o 

acesso à internet tendo como meta a criação de perfis de controle individuais. Assim 

possibilitando ao usuário uma perspectiva da utilização de softwares de 

gerenciamento e controle de acesso em redes locais e coorporativas, sendo assim, 

não requer um sábio conhecimento na administração de redes. Desta forma, o atual 

projeto tem como finalidade a interação com o software SquidGuard, um avanço ao 

Proxy Squid. Outro atrativo também é o modo de como são feitos os bloqueios que 

serão acessados pelo usuário aos sites bloqueados, que será de acordo com cada 

perfil. 

De acordo com o estudo de casos referente ao artigo, houve uma apresentação 

satisfatória, considerando que atendeu a perspectiva do objetivo proposto. No 

decorrer da pesquisa, teve uma simulação de monitoramento e controle de acessos 

em um laboratório, onde possibilitou-se que o usuário tenha acesso ao conteúdo 

disponibilizado na internet, tendo como objetivo o controle de acesso e a 

administração de cada perfil de usuário durante a execução da ferramenta. Sendo 

assim, o usuário tem o total controle de acesso acerca do software Squid.  

 Com uma futura proposta, a pesquisa poderá ser usada e implementada em 

um ambiente real, como laboratórios de aulas e que tenha testes satisfatórios. Para 

finalizar, a ferramenta web mostrada possibilita o controle e gerenciamento de sites 

para que possa ter um controle mediante a utilização a sites desnecessários e 

necessários para cada tipo de usuário que tenha acesso. 
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4.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS 

 

Os trabalhos analisados utilizaram formas diferentes para chegar as suas conclusões.  

O primeiro deles empregou a implementação do Squid procurando obter 

melhorias nos serviços direcionado à web no ambiente corporativo, com 

direcionamento à redução do uso de banda. 

O segundo buscou colocar mais segurança no uso da internet no ambiente 

coorporativo criando metodologias e ferramentas adequadas para um controle 

detalhado no uso da internet. 

O terceiro buscou fazer uma simulação com a implementação do Squid tendo sucesso 

na aplicação do controle de acessos podendo ser implementados em empresas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que os riscos que uma 

rede corporativa pode passar através do acesso descontrolado ao conteúdo da 

internet podendo ocasionar paradas dos serviços e até mesmo diminuição de 

produtividade. Por isso era importante estudar sobre monitoramento e controle de 

acesso com o proxy web/cache Squid.  

Diante disso a pesquisa teve como objetivo geral identificar os fatores que 

possam ajudar no controle, monitoramento para a segurança e um bom desempenho 

nos serviços web em uma rede corporativa. Buscando contribuir com as políticas de 

segurança com a implementação de controle de acesso aos recursos de redes através 

de um serviço proxy utilizando o Squid.  

Constata-se que os objetivos foram atendidos pois com a pesquisa realizada 

foi possível identificar métodos para um bom controle de acessos com o Squid 

atuando como proxy web, implementado de forma estratégica, tendo como base todas 

as diretrizes de controle entre elas, dias, horários, conteúdos permitidos e grupos de 

usuários, assim o Squid podendo desempenhar suas funções de modo satisfatório 

com auxílio de outras ferramentas como o Active Directory fornecendo administração 

de grupos para as autenticações ao Squid.  
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E através do Sarg o Squid pode gerar relatórios obtendo informações de todo 

os dados de acessos. Assim através da pesquisa pode-se dizer que uma rede com o 

proxy Squid implementado tem melhoramento de desempenho da rede fazendo com 

que o consumo de banda seja reduzido, permitindo que o consumo do link não chegue 

no limite, reduzindo prováveis gargalos na rede. 

 

5.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

Os objetivos informados no início do trabalho foram alcançados. Entretanto, existem 

campos que não foram abordados e que são importantes para um melhor 

entendimento sobre o assunto, com isso é sugerido que: 

 Estudar mais profundamente a utilização do proxy Squid em redes sem fio; 

 Fazer estudos com testes com implementações do Squid e banco de dados; 

 

6. REFERÊNCIAIS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGOSTINHO, Rudaine; MOREIRA, Davisson; DAVID, Felipe; OLIVEIRA, Ramon; 

SOUZA, Reinaldo; SANTOS, Carlos. O PROXY SQUID E SUAS MELHORIAS NO 

DESEMPENHO DAS REDES CORPORATIVAS, 2012. Disponível 

em:<http://www.oficinadapesquisa.com.br/ARTENS/ARTIGOS/ARTIGO_SQUID_2012.p

df>. Acesso em: 14/04/2020 

 

ANDREY, Márcio. Servidor Proxy, 2019. Disponível em: 

<http://200.133.218.36:8005/idsa-2019/Servidor-Proxy_II_v2.pdf>. Acesso em: 

08/04/2020 

 

AUGUSTO, Cassio. Conheça o Squid (Servidor Proxy) e seus benefícios. Ninja do 

Linux, 2017. Disponível em: <https://ninjadolinux.com.br/squid-proxy/>. Acesso em: 

30/03/2020 

 

AUGUSTO, Eduardo. Controle de acesso atraves do Squid, 2006. Disponível em: 

<http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/9630/1/ARTIGO_Controle_de_acesso_atr

aves_do_Squid.pdf>. Acesso em: 15/04/2020 



32 

 

 

 

BRITO, Samuel. Configuração de Proxy Cache no Linux (Squid). Blog LabCisco, 

2015. Disponível em: <http://labcisco.blogspot.com/2015/06/configuracao-de-proxy-

cache-no-linux.html>. Acesso em: 13/04/2020 

 

BRODBECK, Cassio. Proxy web: Conceitos, tipos e terminologias. Ostec, 2018. 

Disponível em: <https://ostec.blog/seguranca-perimetro/proxy-web-tipos-e-

terminologias>. Acesso em: 10/04/2020 

 

CIPOLI, Pedro. O que é proxy?. Canaltech, 2012. Disponível em: < 

https://canaltech.com.br/software/Conheca-todos-os-formatos-de-audio/>. Acesso 

em: 29/03/2020 

 

FLORIANO, William Dresch. GERENCIAMENTO DO PROXY SQUID ATRAVÉS DE 

UMA FERRAMENTA WEB COM BASE NA CRIAÇÃODE PERFIS DE CONTROLE, 

2016. Disponível em: <https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/tecnologia-

em-redes-de-computadores/wp-content/uploads/sites/495/2019/05/2016-Willian-

Floriano.pdf> Acesso em: 01/05/2020 

 

FRITZEN, Cledison Eduardo. IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA SEGURANÇA E 

CONTROLE DO ACESSO À INTERNET NAS EMPRESAS, 2018. Disponível em: < 

https://www.lumiun.com/blog/importancia-da-seguranca-e-do-controle-do-acesso-a-

internet-nas-empresas/> Acesso em: 26/06/2020 

 

Por que fazer o controle de acesso à internet para empresas? HSC BRASIL, 2018. 

Disponível em: <https://www.hscbrasil.com.br/controle-de-acesso-a-internet/>. 

Acesso em: 30/04/2020 

 

Qual a importância do monitoramento de redes? ALERTA SECURITY, 2017. 

Disponível em: <https://www.alertasecurity.com.br/qual-a-importancia-do-

monitoramento-de-redes/>. Acesso em: 11/05/2020 

 

 

https://www.lumiun.com/blog/author/cledison/


33 

 

 

MATTOS, Márcio. A Importância da internet dentro das empresas. Tmc 

Telecomunicações, 2017. Disponível em: < 

http://www.tmctelecomunicacoes.com.br/site/blog/internet-dentro-das-empresas/>. 

Acesso em: 06/ 04/2020 

 

MEIRELLES, Adriano. Usando o Sarg para monitorar o acesso. Hardware, 2008. 

Disponível em: < https://www.hardware.com.br/livros/servidores-linux/usando-sarg-

para-monitorar-

acesso.html#:~:text=O%20Sarg%20%C3%A9%20um%20interpretador,da%20rede%

20veio%20cada%20acesso.> Acesso em: 01/04/2020 

 

MUXFELDT, Pedro. Segurança de rede. CCM, 2017. Disponível em: < 

https://br.ccm.net/contents/594-seguranca-de-rede>. Acesso em:  31/03/2020 

 

RIBAS, Raphaela. Privacidade digital: a empresa pode ver suas redes pessoais 

acessadas no trabalho?. O GLOBO, 2019. Disponível em: < 

https://oglobo.globo.com/economia/emprego/privacidade-digital-empresa-pode-ver-

suas-redes-pessoais-acessadas-no-trabalho-23745350>. Acesso: 04/05/2020 

 

ROUSSKOV, Alex. Controles de acesso no Squid. Wiki Do Squid-Cache, 2017. 

Disponível em: <https://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl>. Acesso: 

09/04/2020 

 

ROVERE, Rodrigo. Lista de Controle de Acesso (ACL). TechRebels, 2018. Disponível 

em: <https://medium.com/techrebels/lista-de-controle-de-acesso-acl-parte-1-

27a05a938eb6>. Acesso em: 20/04/2020 

 

SAIVE, Ravi. SARG – Squid Analysis Report Generator and Internet Bandwidth 

Monitoring Tool. Tecmint, 2014. Disponível em: <https://www.tecmint.com/sarg-squid-

analysis-report-generator-and-internet-bandwidth-monitoring-tool/>. Acesso em: 

16/04/2020 

 



34 

 

 

SILVA, Elionildo; SILVA, Pedro. Gerenciamento de Redes: Estudos de Protocolos. 

1998. Disponível em: 

<https://www.cin.ufpe.br/~flash/ais98/gerrede/gerrede.html>Acesso em: 10/05/2020 

 

 

TRAI, Fabiano. Metodologia de Implantação de Controle de Acesso com Servidor 

Proxy, 2013. Disponível em: 

<https://www.ppgia.pucpr.br/~jamhour/RSS/TCCRSS11/Fabio%20Trai%20_%20Met

odologia%20de%20Implanta%FE%D2o%20de%20Controle%20de%20Acesso%20c

om%20Servidor%20Proxy.pdf>. Acesso em: 08/04/2020 

 

 

 


	967d100747888179a4d6177fdb013864e7e8d65b0706940e0e1043485a9b1dfa.pdf
	d7a1fa175bf13636e8fa1dadbe191e2f2e1011e3d9683d3ad9e53d1f8e8c270d.pdf
	967d100747888179a4d6177fdb013864e7e8d65b0706940e0e1043485a9b1dfa.pdf

